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Szécsény polgármesterés képviselőjelöltjeinek
a bemutatkozása
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1. Stayer László
független polgármesterjelölt

Tisztelt Szécsényi Lakosok!
A Hajrá Szécsény csapata nem véletlenül választotta nevét és hozzá a magyar zászlót. Hazaszerető emberek vagyunk a szó tágabb és szűkebb értelmében
egyaránt. Nekünk Magyarország az első és benne Szécsény, az itt élők. Egész eddigi életünkkel, munkánkkal
ezt igyekeztünk bizonyítani. Az elmúlt kilenc évben
polgármesterként minden igyekezetemmel azon voltam, hogy megszolgáljam az Önök megelőlegezett bizalmát. Köszönöm, hogy ehhez eddig kétszer is megadták az erős felhatalmazást. Most ismét ezt kérem
Önöktől! A magot 9 évvel ezelőtt elvetettük, és nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy a kis magok lassan
termőre forduljanak. Ha ma valaki végigmegy a városon azt látja, mindenütt építkezünk. A napokban az
uszoda alapkövét is lerakjuk. Eközben bár kevesebbet
beszélünk róla, de Szécsény gazdasági ereje is szépen
nőtt. Tavaly a szécsényi cégek nettó árbevétele rekordot döntött. Az idegenforgalmi adó bevétel 2014-hez
képest 2018-ra majd megháromszorozódott. 2019ben pedig csak az első hat hónapban több bevétel
folyt be, mint az eddigi rekordot jelentő tavalyi év 12
hónapjában. Hiszek Szécsényben, hiszek Önökben,
hogy együtt még többre leszünk képesek!
HAJRÁ SZÉCSÉNY!

2. Varga Béla, a Fidesz-KDNP
polgármesterjelöltje

Szécsénynek csak a kormánnyal szövetségben van
esélye a fejlődésre. Nem harcban kell állnunk a kormánnyal, hanem együtt kell működnünk vele, mert
Szécsénynek csak akkor van esélye a fejlődésre. A
mostani városvezetés sokkal többet tehetett volna a
városért. Én és csapatom készen állunk, hogy helyrehozzuk, amit helyre kell hozni, és nagyobb sebességbe kapcsoljuk a város fejlődését a kormány támogatásával. Polgármesteri programom legfontosabb célja:
a munkahelyteremtés, a városfejlesztés, a gyermekes
családok, a fiatalok támogatása, az idősek megbecsülése. Ehhez megvan a városvezetési, politikai, közigazgatási, gazdasági tapasztalatom, az erőm és a csapatom is. Az eddiginél eredményesebb, dinamikusabb
városvezetést tervezek. Nem szabad hagynunk, hogy
Szécsény a Gyurcsányék által irányított baloldal kezére
jusson!
Arra kérem a szécsényieket, hogy október 13-án
szavazzanak a Fidesz-KDNP képviselőjelöltjeire!
Szécsény többet érdemel!

-2-

A szüleim választották lakóhelyüknek kisvárosunkat.
Az, hogy Szécsény szeretete meghatározó számomra,
abban az itt élő embereknek és közösségeiknek, városunk történelmi értékeinek, hagyományainak óriási
szerepe van.

3. Csukáné Szerémy Andrea
„Tegyünk a szécsényiekért”
Egyesület polgármesterjelöltje

Édesapám pedagógiai öröksége meghatározza
elhivatásomat a fiatalok felé való szolgálatban. Fontos, hogy gyermekeink, unokáink közül egyre többen
dönthessenek úgy, hogy itt telepszenek le. Férjemmel
és három gyermekünkkel élek.
Pedagógus végzettségeim mellett könyvtáros, művelődésszervezői diplomával is rendelkezem. Harminckét éve dolgozom művészetpedagógusként, harmadik éve a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú
Művészeti Iskola Szécsényi Tagintézményének vezetőjeként.
Szécsény város önkormányzati képviselője vagyok.
Az így szerzett tapasztalatok birtokában felelősséget érzek és vállalok a szécsényiekért, pöstényiekért,
benczúriakért. Polgármesterként azon dolgoznék,
hogy mind a közéleti közérzet, mind megélhetésünk,
boldogulásunk kedvező irányt vegyen.

A képviselőjelöltek bemutatkozása a sorsolás alapján kialakított sorrendben történik,
ugyanakkor a sorszámok az esetleges visszalépések miatt később változhatnak.
Az első sorszámú jelölt Rácz Attila (Nemzeti Roma Összefogás) visszalépett.
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2. Oláh Rolandné
képviselőjelölt

Szécsényben élek gyermekkoromtól fogva, általános
iskolába is Szécsénybe jártam. Középiskolába a balassagyarmati Szondi György Szakközépiskolába kerültem, ahol a fodrász szakmát sajátítottam el.
Fodrász szakmámat évek óta gyakorlom, emellett férjemmel vállalkozásban vezetem a BALA-GOLD KFT-t,
amely használtruha-kereskedés.
Az elesettek, hátrányos helyzetűek mindig számíthatnak rám, ismerem problémáikat és felelősséget érzek
a segítségnyújtásban, mely enyhítheti hátrányos helyzetüket.
Mivel gyermekkoromban a helyi művészeti iskolában
tanultam – és ez az élmény egész életemre meghatározóvá vált - fontosnak tartom a hátrányos helyzetű,
tehetséges gyerekek felkarolását, mind anyagi támogatással, mind programok kidolgozásával. Olyan programokra van szükség, amely ösztönzi őket a nehéz
családi helyzetből való kitörésre; tanulásra, munkavállalásra, felelősségteljes családalapításra.
Képviselőként különös figyelmet szánnék településünk hátrányos helyzetű gyermekeinek, fiataljainak és
a kisgyermekes családok támogatásának.

3. Várszögi Balázs
független képviselőjelölt

Várszögi Balázs vagyok, 45 éves. Szécsényben születtem, családommal itt élünk. Egy 15 éves lányunk van, akit keresztény
szemléletű családunkban együtt nevelünk. 19 éve főfoglalkozású őstermelő méhészként dolgozom. Szakmámban a
társadalmi felelősségvállalás jegyében megyei szinten különböző civil szervezeti funkciókat látok el. Az Országos Magyar
Méhészeti Egyesület megyei szervezetének vezetőségi tagja
vagyok. A NÉBIH megbízásából a térségemben méhegészségügyi felelősi munkát végzek. A Palóctáj Mézlovagrend lovagjaként részt veszek a szervezet életében, immár 9 éve karitatív
tevékenységet végzünk idősotthonok, óvodák, iskolák részére szervezett adományok gyűjtésében. E tevékenységünknek
köszönhetően ígéretünk van Böjte Csaba ferences rendi szerzetestől, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetőjétől, hogy
az idei Lovagrendi központi rendezvényünket Szécsényben,
a Kubinyi Ferenc Múzeumban tartanánk, majd a Csaba testvér által celebrált szentmise után adnánk át a mintegy 2300
gondozott gyermek részére gyűjtött adományainkat. Kezdeményezésemre készült el Szent Ambrus püspöknek, a méhészek védőszentjének faragott szobra, amelyet Dr. Beer Miklós
megyéspüspök által történt megszentelés után a Szécsényi
Ferences Kolostorban helyeztünk el. Az alkotást a közönség
is látogathatja. Lelkes résztvevője vagyok az Európai Mézes
Reggeli nevű méz marketing tevékenységnek is. Gyermekkoromban sportoltam Szécsényben a városi sportegyesületben,
jelenleg egy szűkebb baráti körrel rendszeresen futballozunk.
Hobbim a természetjárás, kerékpározás. Életem folyamán soksok közösségben vállaltam felelősségteljes munkát, mércém
a tisztesség és a jó szándékú, közös cselekvés erejében való
töretlen hit. Ugyanezt várom el környezetemtől, és képviselőtestületi tagként is ugyanígy kívánok tevékenykedni.
Ehhez kérem bizalmukat és támogatásukat!
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Antal Mihály vagyok. 1958. március 7-én Nógrádgárdonyban születtem. 1969. októberében költöztünk
Szécsénybe. Házasságban élek, két felnőtt leánygyermek apja és két unoka nagypapája vagyok. Általános
iskolai tanulmányaimat követően a Balassagyarmati
Szondy György Szakközépiskolában tanultam tovább,
ahol szerszámkészítő szakmát szereztem.Első munkahelyem a Szécsényi Elzett művek volt, majd az Ipoly
Bútorgyárban dolgoztam. Ezt követően a Szécsényi
Vízműnél helyezkedtem el, ahol már 37 év óta szerelőként dolgozom. Kisgyermek korom óta érdekel a labdarúgás, a mai napig segítem a helyi sportegyesület
munkáját. Nagy figyelmet szentelek a környezetvédelemmel kapcsolatos problémáknak, azok helyi szinten
történő megoldására törekszem. Szívügyem - és ezen
munkálkodom -, hogy ne csak az utak, hanem az alatta
megbújó ivóvíz hálózat is felújításra kerüljön. Szeretném, ha segítségemmel az itt lakók problémája megoldásra találna. Támogatni szeretnék minden olyan
egyéni és csoportos kezdeményezést, amely lehetővé
tenné a boldogabb, tartalmasabb életet ebben a szép
kis városban és vonzáskörzetében. Ezért döntöttem
amellett, hogy indulok a helyi önkormányzati választáson, mint független testületi képviselő.

4. Antal Mihály
független képviselőjelölt

Ezúton köszönöm mindenkinek,
aki ajánlásával megtisztelt!
Tisztelt Választópolgárok! Kedves Szécsényiek!
Az október 13-ai önkormányzati választásokon képviselőjelöltként indulok. Gyermekkorom óta itt élek, két
kisgyermek édesapja vagyok.
A szakmám a hivatásom, 17 éve dolgozom mentőápolóként. Az egészségügyben eltöltött évek ébresztettek
rá arra, hogy mennyire törékenyek vagyunk, milyen
gyorsan változhat az élethelyzetünk, és milyen fontos
az erős kötelék, a közösség. Hiszem és vallom, hogy azt
kell erősíteni, ami összeköt bennünket.
Szécsény jövője az Önök és családom jövője.
Felajánlom kilencévi, Nógrád megyei Közgyűlésben
szerzett tapasztalatomat, azt a fiatalos gondolkodást,
ami az összefogás erejére épít! Szécsény város szolgálata, az itt élő emberek életminőségének javítása, a fiatalok megtartása a legfőbb célom.
Kérem, tiszteljen meg szavazatával,
hogy tudásommal hozzájáruljak
városunk fejlődéséhez.
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5. Gácsi Péter
Jobbik Magyarországért
Mozgalom képviselőjelöltje

6. Pintér László Sándor
független képviselőjelölt

Pintér László vagyok, tősgyökeres szécsényi lakos. 59
évesen, családommal, két fiúgyermek édesapjaként
Szécsényben élek. Nagyobbik fiam már önálló, felnőtt
emberként él és dolgozik, a kisebbik gimnáziumi tanulmányait a helyi katolikus iskolában folytatja.
Kereskedelmi végzettséggel rendelkezem, munkámat
1974-től az Egyesült ÁFÉSZ-nél kezdtem, majd később
a Palóc Coop Zrt.-nél folytattam, ahol jelenleg is dolgozom. Munkámból adódóan kapcsolatot tartok az
emberekkel. A régi barátságokat őrzöm, ápolom, és
szerzek újakat is napról napra.
Fontos számomra, hogy Szécsény város a lehető legjobbat kapja mind fejlődésben, mind fejlesztésben,
hogy a hozzám hasonlóan szécsényi kötődésű, itt élő
emberek életminősége magasabb színvonalat érhessen el, jövőjük pedig nyugodt mederben, kiszámíthatóan alakuljon.

7. Kamarás Zoltán Béla
képviselőjelölt

Családom 24 éve költözött Szécsénybe. A Kőrösi Csoma Sándor Gimnáziumban érettségiztem. Ezután kereskedelmi üzletvezetői képesítést, majd ECDL végzettséget szereztem.
A szolgáltatóipar több területén dolgoztam már. Felszolgálóként az Iparos Kaszinóban és a Gesztenyéskert
Vendéglőben, továbbá élelmiszerüzletben eladóként
is vállaltam munkát. Az ipar területén számlázó-raktárosként, a biztosítási szektorban az UNIQUA Biztosítónál területi képviselőként, emellett ingatlanértékesítőként is dolgoztam. A PROVIDENT Pénzügyi ZRT-nél
pénzügyi tanácsadóként tevékenykedtem. Jelenleg a
SALGOGLASS ZRT. minőségellenőre vagyok.
A MOMENTUM Nógrád Megyei Alapszervezetének
elnökeként bekapcsolódtam a közéletbe, így ezzel
csatlakoztam egy új politikai generációhoz. A szécsényi ellenzéki összefogással közös célok tartanak össze
minket.
A mindannyiunk számára fontos helyi ügyeket kölcsönös segítségvállalással oldjuk meg. Elkötelezett
vagyok a szécsényi fiatalok itthon boldogulása, a különböző korosztályok lakhatási, munkahelyszerzési
problémáinak megoldásában.
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Garamvölgyi Andrea vagyok és gyermekkorom óta a
művészettel, kultúrával, közösségekkel és közművelődéssel foglalkozom!

8. Garamvölgyi Andrea
független képviselőjelölt

Jelenleg a Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft.
ügyvezetője vagyok, melyhez a Városi Művelődési
Központ, a Kubinyi Ferenc Múzeum, a Krúdy Gyula Városi Könyvtár és a turisztikai ágazat tartozik.
Az elmúlt években bebizonyítottam, hogy tudok tenni és merek dönteni! Megsokszoroztam a művelődési ház és a rendezvények látogatottságát, valamint új
szolgáltatásokat és turisztikai attrakciókat indítottam
(Nosztalgia Múzeum, Házi Bolt, Turisztikai Információs
Pont). Az elmúlt 6 évben 60%-al emeltem a turisztikai
látogatók számát és a turisztikai bevételt! És mindezt
remek kollégákkal, kiváló közöségekkel EGYÜTT, mert
velem csak az nem tud együtt dolgozni, aki nem akar!
Nekem a HELYI az ÉRTÉK! A helyi közösségek! A helyi
civil szervezetek! A helyi kultúra! Őket szeretném képviselni nem csak a munkában, hanem a döntéshozatalban is!
KÉSZ VAGYOK TOVÁBB DOLGOZNI SZÉCSÉNYÉRT!

1972-ben születtem, azóta élek Szécsényben. Nős
vagyok, feleségemmel 3 gyermeket nevelünk. Gyermekkorom óta templomba járó, hívő keresztényként
élünk. Középiskola tanulmányaimat a helyi szakképző
iskolában végeztem, majd három diplomát szereztem:
agrármérnök, mérnök-tanár és növényvédelmi szakmérnök vagyok.
28 éve foglalkozom dísznövény-termesztéssel, 25 éve
egyéni vállalkozóként városunkban. 2008-tól vezetem
a helyi polgárőr és katasztrófavédelmi egyesületet.
2001-ben lettem először önkormányzati képviselő, azóta is aktív résztvevője vagyok a városi közéletnek.
Mindig is Szécsény város fejlődését tartottam szem
előtt, ennek érdekében hoztam meg képviselőként,
vállalkozóként és civil szervezeti vezetőként is döntéseimet.
Úgy gondolom, hogy az elmúlt 20 évben megszerzett
tudásomat és tapasztalatomat megfelelően tudom
hasznosítani egy új képviselő-testületben. Varga Béla
polgármesteri programja közül szívemhez legközelebb a városfejlesztés, városszépítés áll.
Szécsény többet érdemel!
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9. Vizi Zoltán
képviselőjelölt

10. Filkor Lajos
képviselőjelölt

Filkor Lajos vagyok, 48 éves, három gyermek édesapja.
30 éve élek Szécsényben, 11 éve a Lipthay Béla Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatója vagyok.
Jelenleg a Nyíregyházi Egyetem szervezésében tanulok gépjárművezető szakoktatónak, amit a diákjainknak hirdetett „ingyen jogsi” programban kívánok
hasznosítani. Hatodik éve vagyok az Oktatási Hivatal
pedagógusminősítési és tanfelügyeleti rendszerének
mesterpedagógusa.
Munkám elismeréseként idén júliusban újabb ötéves
igazgatói kinevezést kaptam. Külsős bizottsági tagként 5 éve veszek részt a képviselő-testület Oktatási,
Művelődési és Sport Bizottságának a munkájában.
Emellett 27 éve foglalkozom a megújuló energiaforrások hasznosításával. Varga Béla polgármesteri programja közül szívemhez legközelebb a helyi iskolák,
óvodák fejlesztése áll.
Szécsény többet érdemel!

11. Gécziné Vincze Viktória
képviselőjelölt

22 éve élek és dolgozom Szécsénybe, férjemmel két
gyermekünk van, Patrik és Karina, mindketten felsőfokú tanulmányokat folytatnak Budapesten. Mivel szinte
a kezdetektől a helyi kereskedelemben helyezkedtem
el, városunk lakóival napi kapcsolatban vagyok.
Sokszor beszélgetünk Szécsény jelenéről, jövőjéről; arról, hogy mit lehetne tenni otthonunkért, Szécsényért,
az itt élőkért, s nem utolsó sorban azokért, akik a jövőben kívánnak ide költözni.
Képviselői munkám során szeretném segíteni a szociális ügyek területén Szécsény város új polgármesterét
és városom lakóit.
Varga Béla polgármesteri programja közül szívemhez
legközelebb a szécsényiek egészségi állapotának javítása és az ingyenes szűrőprogramok indítása áll.
Szécsény többet érdemel!
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Több mint hatvan éve vagyok Szécsény városának polgára. Már fiatalon elköteleztem magam a közszolgálat
iránt; a bűnüldözés területén szolgáltam hazámat, közösségemet Szécsény rendőr-kapitányaként, Nógrád
megye rendőr-főkapitányaként.

12. Dr. Havasi Zoltán
képviselőjelölt

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója vagyok a
büntetőjog területén. Tanulmányaimat Prágában és
Budapesten folytattam, summa cum laude doktoráltam. A rendszerváltás utáni első képviselőtestület tagja voltam.
Számos kitüntetést kaptam, életpályám elismeréseként 2019-ben Magyarország Köztársasági Elnöke a
Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetést adományozta nekem.
Meggyőződésem, hogy mi, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltjei Varga Béla vezetésével városunkat egy eredményesebb és élhetőbb településsé tudjuk változtatni.
Varga Béla polgármesteri programja közül szívemhez
legközelebb a rendteremtés áll minden téren.
Szécsény többet érdemel!

2005-ben költöztünk Szécsény városába, három gyermekünk már ide született. Az első években a Ferences
Plébánián dolgoztam hittanárként, később a csomagológép-gyártás területén helyezkedtem el.
Jelenleg műszaki tanácsadással foglalkozom. Munkámból fakadóan nagyon sokat járom az országot, sok
sikertörténetnek voltam részese és szemtanúja.
Meggyőződésem, hogy Szécsényből is többet ki lehet
hozni. Nagyon fontos a munkahelyteremtő beruházások ide hozatala, a helyi vállalkozások erősítése, a helyi
foglalkoztatás növelése.
A fiatalok számára szélesebb körben is vonzó munkahelyeket kell létrehozni, aminek segítségével elősegíthetjük a város fiatalítását.
Varga Béla polgármesteri programja közül szívemhez
legközelebb a fiatalok támogatása áll.
Szécsény többet érdemel!
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13. Erdélyi Tamás
képviselőjelölt

14. Golyán Stella
képviselőjelölt

Születésem óta Szécsényben élek, a balassagyarmati
Balassi Bálint Gimnázium végzős diákja vagyok.
Édesapám mezőgazdasági vállalkozásában és nagypapám farmján gyermekkorom óta segédkezem, jól
ismerem az állattenyésztés feladatait. A mezőgazdasági termeléssel édesanyámon keresztül ismerkedtem
meg. Mivel szüleim kisüzemi élelmiszer feldolgozással
tejfeldolgozással is foglalkoznak, itt is tapasztalatokat
szerezhettem.
Iskolámban DÖK-tag vagyok, az Egyesek Ifjúsági Egyesület szécsényi munkacsoportjában pedig önkéntes
munkát végzek. Tizenegy éve tagja vagyok városunk
Fébé Társulatának, számos színházi előadáson és versenyen képviseltem eredményesen városunkat.
Közösségépítő csapatember vagyok, a fiatalok és idősebbek problémáira is érzékeny. Szeretek másokért
dolgozni. A fiatalok érdekében érdembeli erőfeszítéseket szeretnék tenni. A városvezetésben a fiatalok jelenléte elengedhetetlen!
Önkormányzati munkámmal elsősorban a diákság és
a fiatal pályakezdők boldogulását szeretném elősegíteni.

15. Zsédely Lajos János
képviselőjelölt

Zsédely Lajos vagyok, két felnőtt gyermek apja és egy
kétéves kislány nagypapája. Okleveles közgazdász
diplomámat a Budapesti Közgazdaságtudományi
Egyetem Gazdálkodási Karán szereztem. Mérlegképes
könyvelői képesítésem van.
A gazdasági életben gyakorlatra a szécsényi tsz. elnökhelyetteseként, majd egy 140 főt foglalkoztató kft.
ügyvezető igazgatójaként, valamint a Nógrád Volánnál-10 éven keresztül-az Igazgatóság, illetve a Felügyelő Bizottság elnökeként tettem szert.
Jelenleg is tagja vagyok a megyei Közgyűlésnek. Életpályámat matematika tanárként kezdtem, majd iskolaigazgatóként szereztem tapasztalatot az oktatás és
az intézményirányítás területén.
Egy ciklusban már voltam tagja a város képviselőtestületének. Úgy gondolom, hogy tudásomat és tapasztalataimat képviselőként ismételten hasznosítani
tudnám Szécsény város javára. Elsősorban a gazdasági
élet kérdéseivel és az időskorúak helyzetének javításával szeretnék foglalkozni. Jelölőszervezetem, a „Tegyünk a szécsényiekért” Egyesület. Jelöltségemet támogatja a DK, az MSZP, a Momentum és az LMP.
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Tisztelt Választópolgárok!
Egyéni jelöltként indulok a hivatali képviselő testületbe és a FIROSZ képviseletében a Kisebbségi Önkormányzati választáson. 1978-tól Szécsény város lakója
vagyok 2 gyermekem és 2 unokám van, jelenleg már
nyugdíjas vagyok több mint 46 év munkájával a hátam mögött.

16. Oláh András
független képviselőjelölt

Célom a hátrányos helyzetben lévő gyermekek és családok támogatása és felzárkóztatása, tanulmányi ösztöndíj, különböző tovább képzések, egyéb támogatások formájában.

A Szegedi József Attila Tudományegyetem Jogi Karán
végeztem 1979-ben jogászként, 1981-ben ügyvédijogtanácsosi szakvizsgát szereztem.Három leánygyermeket neveltünk férjemmel. 1986 óta Szécsényben
élünk.Az egyetem után a Balassagyarmati Kábelgyár
Igazgatási és Jogi Osztály vezetője voltam. 1986-1991
között a Városi Tanács titkárságán, 1991-1996-ig ismét
a kábelgyárban, aztán egyéni ügyvédként dolgoztam. 1998-2002 között önkormányzati képviselőként
vállaltam feladatot.
2002-2010 között Szécsény város polgármestere voltam. Ebben a nyolc évben több milliárdnyi fejlesztést
valósítottunk meg. Ekkor lett buszpályaudvarunk, új
városközpontunk, egészségügyi központunk; iskolát,
óvodát újítottuk fel; korszerűsítettük a gimnáziumunkat; kistérségi szociális központot létesítettünk, utakat
újítottunk fel, ravatalozót építettünk. Elsőként a megyében kistérségi falvakat összekötő utak felújítását
pályáztuk és valósítottuk meg. 2014-2019 között képviselőként is kizárólag a város érdekeit tartottam szem
előtt. Megválasztásom esetén minden megteszek
azért, hogy a város ügyei nyilvánosságot kapjanak, ne
legyenek „kiváltságosok”, a város gazdasági életének
szereplőivel szoros együttműködve támogatom a város vezetését.
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17. Dr. Serfőzőné Dr. Fábián
Erzsébet képviselőjelölt

18. Juhász Miklós, független képviselőjelölt

19. Bunder Irén
képviselőjelölt

Juhász Miklós vagyok, független önkormányzati képviselőjelölt, a szécsényi
KDNP elnöke. Itt születtem,
több mint 30 éve vagyok a
helyi kereszténydemokraták
szervezetének a tagja. Esztergomban a ferenceseknél
érettségiztem. Két végzettségem van, mérnök és politológus vagyok. Évtizedek
óta veszek részt a szécsényi
közéletben. Az önkormányzatnál jelenleg a Településfejlesztési és Pénzügyi
Bizottság elnökeként dolgozom. Több civil szervezet
tagjaként is igyekszem segíteni a szécsényieket, a bajbajutottakat, a rászorulókat.
Életutamból talán jól látszik,
hogy nem „karrier-keresztény” és „karrierszécsényi”
vagyok. Továbbra is tenni
szeretnék a szécsényiekért,
az itt élőkért.
Hajrá Szécsény!

Szécsényben születtem. A Szántó Kovács János Egészségügyi Szakközépiskolában érettségiztem, majd ápolónői és aneszteziológiai szakképesítést szereztem.
45 éven keresztül betegek ezreinek felgyógyulásában,
kisbabák megszületésében segítettem a balassagyarmati kórház műtőjében, mint altató szakasszisztens,
nem számított, hogy éjszaka vagy ünnepnap van. Az
életem a hivatásom!
Engem az emberekért, közösségekért való tenni akarás éltet, boldogságot mások boldogulása jelent. A
mozgás, a tánc a hobbim és másokat is erre ösztönzök.
Húsz éve tartok tornát a városban az asszonyoknak!
Az „Életet az éveknek Nyugdíjas Szövetség” szécsényi
nyugdíjas klubjának vagyok a vezetője.
Szenior Örömtánc oktatókánt a testi-lelki felüdülést
népszerűsítem a helyi és az ország nyugdíjasai körében. Édesanyám varrónő, (86 éves) Miklós fiam Szegeden él két lányunokámmal. Bálint fiam épületgépész
mérnök. A párom Kulcsár József újságíró-közgazdász.
Küldetésemnek tartom a közösségek építését minden
korosztályban és az egészséges életmódra nevelést.
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Borik Albert vagyok, 64 éves, nős, kétgyerekes családapa, valamint a 10 hónapos Benedek nagypapája.
Elkötelezett lokálpatriótaként vallom, hogy Szécsény
egy nagy múltú, gyönyörű kisváros.

20. Borik Albert
képviselőjelölt

Szeretnék és tudok segíteni - már csak a szakmámnál
fogva is - abban, hogy élhetőbb legyen, s megtartó erejét növelje. Számtalan sikeres pályázati tervet
készítve pontosan látom, hogy igenis van lehetőség
olyan munkahelyek teremtésére, amelyek minden
réteget kiszolgálva, a helyieket helyzetbe hozva egy
szükséges és egészséges összefogást tud megteremteni.
Az én területem a városfejlesztés, gazdaságfejlesztés.
Szeretném, hogy Szécsénynek legyen végre érdekérvényesítő képessége, legyen olyan markáns hangja,
amire oda kell figyelni! Varga Béla polgármesteri programja közül szívemhez legközelebb a munkahelyteremtés és a helyi rossz utak, járdák felújítása áll.
Szécsény többet érdemel!

Dr. Harikné dr. Havasi Beáta vagyok. Férjemmel és két fiúgyermekemmel Szécsényben élünk. Itt születtem, az általános iskola elvégzése után a Balassi Bálint Gimnáziumban érettségiztem.
1993-ban kezdtem meg az egyetemi tanulmányaimat törtélempedagógia szakon, majd ezzel párhuzamosan 1995-ben állam
és jogtudományi karon. Ott ismertem meg férjemet, közös életünket az egyetemek elvégzését követően Szécsényben kezdtük meg. Friss diplomásként az adóhivatalban dolgoztam, a jogi
szakvizsga megszerzését követően ügyvédi irodát nyitottam szeretett városomban. 2010-ben indultam első alkalommal önkormányzati választásokon, az Önök bizalmának köszönhetően képviselő, alpolgármester lettem. 2014-ben ismét megméretettem
magam, és újfent alpolgármester lettem. 2015-től vállalkozásomat szüneteltetve, teljes munkaidőben a város szolgálatában
állok. Magánemberként, civil szervezet vezetőjeként, és alpolgármesterként a város fejlődését, szépülését tartom szem előtt.
Mint alpolgármester ez feladatom, de ezen túl civil szervezet tagjaként is szüntelenül ezen munkálkodom. A Szécsény-Ért-Ékes
Közhasznú Alapítvány elnökeként számos kezdeményezésem a
várost gazdagítja: újszülöttek megajándékozása, tiszteletükre fa
ültetése, táborok szervezése, klub kialakítása stb. Kezdeményezésünkre közösségi karácsonyfát díszítettünk, tojásfát, állítottunk, gyermekmajálist tartottunk, egészségnapot szerveztünk.
Fáradhatatlanul pályázunk a város érdekében, így 23 km hosszú
tematikus túraútvonalat alakítunk ki pihenőhelyekkel, a Városháza mellett egy új zöld parkot hozunk létre, kalandjátékot szervezünk. Emellett a Szécsényi Beteg Gyermekek Alapítvány vezetőjeként elkötelezett vagyok, hogy az arra rászoruló családokat
segítsük. Célom: mintát mutassak a fiatalok számára, hogy az iskolái elvégzése után is lehetőséget lássanak hazatérni, itt maradni városunkban. Emellett szeretném, ha minden városlakó megtalálná számítását, legyen az munkahely, szórakozás, pihenés.
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21. Dr. Harikné
Dr. Havasi Beáta
független képviselőjelölt

22. Csukáné Szerémy Andrea képviselőjelölt bemutatkozása a 3. oldalon olvasható.
1950-ben költöztünk Szécsénybe. Az általános iskolát és a gimnáziumot itt végeztem. Munka mellett
23. Bagyinszki Lászlóné
megszereztem a közgazdasági technikumi érettségit,
képviselőjelölt
mérlegképes könyvelői, majd okleveles-adótanácsadói képesítést szereztem. Dolgoztam könyvelőként,
belsőellenőrként, számviteli csoportvezetőként és főkönyvelőként. 1988-2001-ig voltam az Ipoly Kábeldob
Kft. főkönyvelője, onnan kerültem nyugdíjba.
Bánt, ha azt hallom: a nyugdíjasokat el kell tartani! Ez
nem igaz, a mi korosztályunk becsülettel ledolgozta
az egész életét, utánunk minden adó és járulék be lett
fizetve.
Szeretném mindenhol hangoztatni, hogy mi nyugdíjasok, nem eltartottak vagyunk! Szeretném a szécsényiek
érdekeit nemre, korra és politikai hozzáállás tekintetbe
vétele nélkül képviselni.
Férjem vállalkozó volt. Két gyermeket neveltünk fel.
Unokáim egyetemisták. Unokáim velem laknak, ezért
első kézből tudom, hogy ha segítséget kapnának munkahelyhez és első lakáshoz jutáshoz, hazajönnének az
egyetem után, mert szeretik Szécsényt, szeretnek itt
lakni! Szóval maradok hű a szlogenünkhöz:
TEGYÜNK EGYÜTT A SZÉCSÉNYIEKÉRT!

24. Bagó István Pál
képviselőjelölt

60 éves vagyok, Szécsényben születtem, kétgyermekes édesapaként jelenleg is itt élek feleségemmel.
Diplomámat 1991-ben szereztem a Vendéglátóipari
Főiskolán. 1995-től önkormányzati konyhákat kezdtem üzemeltetni, először Szécsényben, majd további
18 településen.
2005-től 2010-ig a szécsényi Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója voltam. Szécsényben és Nógrádszakálban szociális otthonokat
működtetek. A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Nógrád Megyei Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. pénzügyi ellenőrző bizottságának egykori
tagja, s a Kamara küldöttje vagyok.
Tagja voltam a városi sportegyesület vezetőségének,
közreműködtem a focicsapat működtetésében. Részt
vettem a Palóc Néptáncegyüttes megalakításában és
patronálásában. Támogatom a Szécsényi Erkel Kórust,
a helyi amatőr futókat, valamint a rászoruló gyermekek nyári balatoni táboroztatását.
Varga Béla polgármesteri programja közül szívemhez
legközelebb az idősek ellátásának javítása és a város
turisztikai, kulturális fejlesztése áll.
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Szécsény többet érdemel!

Elsősorban köszönetemet fejezem ki az önkormányzati képviselőjelölti ajánlásokért és a sok biztatásért.
Jogász és igazgatásszervező vagyok. Két felnőtt gyermekem és két felnőtt unokám van. Több mint 40 évet
dolgoztam a közigazgatásban igazgatási, költségvetési, adóügyi, szociális, szervezési és intézményirányítási
területen.

25. Bartusné
Dr. Sebestyén Erzsébet
független képviselőjelölt

1990-től jegyzői feladatokat láttam el. 1995-től nyugdíjba vonulásomig Szécsény város jegyzőjeként, címzetes főjegyzőjeként szolgáltam a város önkormányzatát és annak szervezeteit.
Számos önkormányzati pályázatban vettem részt,
ilyenek voltak: Szécsény város infrastrukturális beruházásai, az egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális
intézmények fejlesztései és az önkormányzat hivatala
működésének korszerűsítései.
Amennyiben bizalmat szavaznak nekem minden
erőmmel, a közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalatommal azon leszek, hogy Szécsény város fejlesztését továbbra is segítsem, képviseljem és szolgáljam
itt élő emberek érdekeit a mindennapi életükkel kapcsolatos önkormányzati ügyekben.

Kisgyermekkorom óta lakom Szécsényben. 1992-ben
kezdtem meg pedagógusi pályámat, 1999-től Szécsényben tanítok. Jelenleg a katolikus iskolában szervezési igazgatóhelyettesként dolgozom, feleségem
pedig ugyanott angol nyelvet oktat. Lányom a Károli
Gáspár Református Egyetemen szerzett diplomát japán szakon. Családommal rendszeresen részt veszünk
a vasárnapi szentmiséken, hithű katolikusnak valljuk
magunkat.
2010-től vagyok tagja Szécsény Város Képviselő-testületének, ahol az oktatási és sportbizottság tagjaként,
valamint a szociális bizottság elnökeként képviselem
a város érdekeit. Szeretném folytatni kilenc éve megkezdett munkámat, továbbra is támogatni a város
oktatási intézményeinek fejlődését, sportéletének kiszélesítését, illetve az önhibájukon kívül szociálisan
hátrányba került polgárok lehetőségek szerinti megsegítését. Úgy érzem, hogy csapatunkkal megfelelő
bizalom esetén ezen célokat maximálisan meg tudjuk
valósítani.
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26. Borda Tamás
független képviselőjelölt

27. Makovinyi Sándor
független képviselőjelölt

1945-ben születtem Szécsényben keresztény családban. Az életem a betegek gyógyítására szenteltem.
Egészségügyi iskolámat Budapesten végeztem. 57 éve
a balassagyarmati kórházban dolgozom.
1990-től a város segítségével vagyok a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség - FIDESZ megbízatásából
testületi tag. Képviselői munkámban a lakosság, a város szeretete és a haladás vezérel.

28. Kanyó Gábor
képviselőjelölt

Kanyó Gábor vagyok 52 éves, családommal Szécsényben élek. Középfokú tanulmányaimat a salgótarjáni
közgazdasági szakközépiskolában, felsőfokon a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán folytattam, 2008-ban szereztem közgazdász diplomát.
1993-tól ugyanannál a pénzintézetnél dolgozom,
2001-ig annak szécsényi fiókjában, azt követően pedig
Salgótarjánban. Elsősorban vállalkozásokkal és önkormányzatokkal dolgozom, a felmerülő hiteligényeikre
kínálok finanszírozási megoldásokat.
Életemet végigkíséri a sport szeretete; több évig aktív
tagja voltam a helyi futball csapatnak. Háztartásunkban három generáció is jól megfér egymás mellett, 88
éves édesanyám és gyermekeink.
Varga Béla polgármesteri programja közül szívemhez
legközelebb a helyi családvédelmi akcióterv indítása
áll.
Szécsény többet érdemel!

- 16 -

Tősgyökeres szécsényi vagyok, itt születtem. Húszas
éveimet élem, és a jövőmet is itt képzelem el! Katolikus iskolában fejeztem be a középiskolát, és 2 év továbbtanulás után édesapám vállalkozásában (Kiss Attila, Banett Használtruha) dolgozom, mint üzletkötő.
5 éve segítem a Szécsény Város Sport Egyesületet társadalmi munkában, ami immár mindennapi elfoglaltságot jelent.

29. Kiss Balázs független
képviselőjelölt

Polgármester úr felkérését rögtön elfogadtam, mert
szeretem az új kihívásokat. Keresztény emberként a
szüleimtől is ezt láthattam, hogy jobb adni, mint kapni! (például: erdélyi adományozás 8 éve)
Ha a fiatalokat itt akarjuk tartani kisvárosunkban, ahhoz fiatal fejjel kell gondolkozni!
Továbbra is Szécsényben szeretnék dolgozni, és saját
céget alapítani, amihez minden segítséget megkapok!
Kell a fiatalos lendület! Kell az új erő, a motiváció! Mert
szeretem Szécsényt!
Hajrá Szécsény!

58 éves vagyok, helyi vállalkozó. Több embernek is
munkát, megélhetést biztosítok. 1983 óta élek Szécsényben, két gyerek édesapjaként. A nevemhez fűződik a trianoni emlékmű létrehozása a piros társasházak
előtt, amely nagy örömemre évente megemlékezéseknek ad helyt.
Nyolc éve részt veszek a Szociális Bizottság munkájában, ahol javaslataimat nagy részben elfogadják,
hiszen tudják, hogy jól ismerem az itt élők gondjait,
problémáit, mivel szinte minden percemet köztük töltöm.
Megválasztásom esetén a következőket szeretném elérni:
• a szécsényi beruházásokban helyi vállalkozók is részt
vegyenek
• a teljes nyilvánosság híve vagyok, ne legyenek a közügyekben titkok
• a képviselő-testületben szorítsuk vissza a céltalan
pártoskodást
• maradjon itthon minél több fiatal, akik találják meg
Szécsényben a számításukat.
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30. Kovács Antal
független képviselőjelölt

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK,
VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK
2019. ÉVI VÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Választópolgárok!
A 2019. október 13-i választással kapcsolatban néhány fontos tudnivalóra szeretném felhívni a figyelmüket:
Szavazni szokás szerint reggel 6 órától este 19 óráig lehet. Szécsényben a szavazókörök a megszokott helyen lesznek.
szavazókör
001.
002.
003.
004.
005.
006.

cím
Szécsény, Magyar út 15.
Szécsény, Magyar út 15.
Szécsény, Magyar út 15.
Szécsény, Magyar út 15.
Szécsény, Fő út 19.
Szécsény, Sport tér 1.

hely
általános iskola
általános iskola
általános iskola
általános iskola
Benczúrfalva Közösségi Ház
Pösténypuszta kultúrház

Átjelentkezés:
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre
irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége
legalább 2019. október 13-ig tart. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig
kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához.
Kérelem benyújtható online Ügyfélkapun keresztül vagy személyesen, illetve postán beküldött Kérelem nyomtatványon. A Kérelem nyomtatvány beszerezhető a HVI-ban vagy letölthető a település honlapjáról.
Az átjelentkező választópolgár
• levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 9-én
16.00 óráig,
• személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 11-én
16.00 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.
A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb 2019. október 11-én
tartózkodási helyét megszünteti.
Mozgóurna iránti kérelem:
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet
a) a Helyi Választási Irodához
• levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
• személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig vagy
• 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október
13-án 12.00 óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án legkésőbb 12.00 óráig nyújthat be.
Kérelem benyújtható online Ügyfélkapun keresztül vagy személyesen, illetve postán beküldött Kérelem nyomtatványon. A Kérelem nyomtatvány beszerezhető a HVI-ban vagy letölthető a település honlapjáról.
Választási bizottság:
A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2019. október 4-én 16.00 óráig lehet bejelenteni.
Kampányidőszak:
A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart.
2019. október 13-án nem folytatható kampánytevékenység
a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,
b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított
150 méteres távolságon belül közterületen,
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c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának
befolyásolására alkalmas módon.
2019. október 13-án választási gyűlés nem tartható.
2019. október 13-án politikai reklámot nem lehet közzétenni.
2019. október 13-án a közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem
léphet be.
Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, vagy testi fogyatékossága, vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban az általa
választott segítő, ennek hiányában a Szavazatszámláló Bizottság két tagjának segítségét igénybe veheti. A választóknak a szavazókörben igazolniuk kell személyazonosságukat, valamint lakcímüket vagy személyi azonosítójukat. A
személyazonosságot személyi igazolvánnyal, jogosítvánnyal vagy útlevéllel lehet igazolni. Érvényesen szavazni csak
hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre lehet, olyan módon, hogy a jelölt neve melletti, vagy feletti körbe, tollal írt,
két egymást metsző vonalat kell húzni. Ha valaki úgy érzi, hogy elrontotta a szavazólapját, akkor ezt még az urnába
helyezés előtt kell jelezni. A rontott lapot a szavazatszámláló bizottság bevonja és újat ad. Erre egyszer van lehetőség.
A szavazólap kitöltésekor a fülkében csak a szavazó választópolgár tartózkodhat.
Tájékoztatom, hogy Szécsény településen a 2019. október 13-án tartandó általános képviselő testületi, polgármester és nemzetiségi képviselő választáson az alábbi jelöltek lesznek a Helyi Választási Bizottság által
kisorsolt sorrendben a szavazólapon.
Polgármester választás: érvényesen szavazni egy jelöltre tollal, a jelölt neve előtt lévő karikában két egymást metsző vonallal lehet.
sorrend
1.
2.
3.

Név
Stayer László
Varga Béla
Csukáné Szerémy Andrea

Jelölő szervezet / független jelölt
független
Fidesz Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt
„Tegyünk a szécsényiekért” Egyesület

Egyéni listás képviselő választás: érvényesen szavazni nyolc jelöltre tollal, a jelölt neve előtt lévő karikában két
egymást metsző vonallal lehet.
sorrend
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Név
Rácz Attila VISSZALÉPETT
Oláh Rolandné
Várszögi Balázs
Antal Mihály
Gácsi Péter
Pintér László Sándor
Kamarás Zoltán Béla
Garamvölgyi Andrea
Vizi Zoltán
Filkor Lajos

Jelölő szervezet / független jelölt
Nemzeti Roma Összefogás
„Tegyünk a szécsényiekért” Egyesület
független
független
Jobbik Magyarországért Mozgalom
független
„Tegyünk a szécsényiekért” Egyesület
független
Fidesz Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt
Fidesz Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Gécziné Vincze Viktória
Dr. Havasi Zoltán
Erdélyi Tamás
Golyán Stella
Zsédely Lajos János
Oláh András
Dr. Serfőzőné Dr. Fábián Erzsébet
Juhász Miklós

Fidesz Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt
Fidesz Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt
Fidesz Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt
„Tegyünk a szécsényiekért” Egyesület
„Tegyünk a szécsényiekért” Egyesület
független
„Tegyünk a szécsényiekért” Egyesület
független

19.
20.
21.
22.

Bunder Irén
Borik Albert
Dr. Harikné Dr. Havasi Beáta
Csukáné Szerémy Andrea

„Tegyünk a szécsényiekért” Egyesület
Fidesz Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt
független
„Tegyünk a szécsényiekért” Egyesület
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Bagyinszki Lászlóné
Bagó István Pál
Bartusné Dr. Sebestyén Erzsébet
Borda Tamás
Makovinyi Sándor
Kanyó Gábor
Kiss Balázs
Kovács Antal

„Tegyünk a szécsényiekért” Egyesület
Fidesz Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt
független
független
független
Fidesz Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt
független
független

Megyei közgyűlés tagjainak választása: érvényesen szavazni egy listára tollal, a lista előtt lévő karikában két egymást metsző vonallal lehet.
Nemzetiségi képviselők választása: azok az állampolgárok vehetnek részt a szavazáson, akik valamelyik nemzetiségi névjegyzékben regisztráltatták magukat. Szécsény településen Roma Nemzetiségi képviselő választás is lesz.
Érvényesen szavazni öt jelöltre tollal, a jelölt neve előtt lévő karikában két egymást metsző vonallal lehet.
sorrend
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Név
Rácz Attila Rolandné
Oláh András
Oláh Valentina Loretta
Rácz Attila (1978.)
Rácz Attila (1965.)
Oláh Annamária
Rácz Attila (1997.)
Oláh Szabolcs
Horváth György
Hegedűs Kálmán
Balogh Krisztián
Danó Roland
Géczy Nándor
Rácz Csaba
Ráczné Baranyi Georgina
Tejfelné Rácz Brigitta

Jelölő szervezet / független jelölt
Nemzeti Roma Összefogás
Fiatal Romák Országos Szövetsége
Fiatal Romák Országos Szövetsége
Nemzeti Roma Összefogás
Nemzeti Roma Összefogás
Fiatal Romák Országos Szövetsége
„LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
Fiatal Romák Országos Szövetsége
A Magyarországi Cigányközösség Fóruma
„LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
„LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
„LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
Nemzeti Roma Összefogás
Nemzeti Roma Összefogás
Nemzeti Roma Összefogás
„LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

Választási szervek elérhetőségei:
Helyi Választási Iroda vezetője:
dr. Pifka-Boda Zsuzsanna (32/370-199/221)
HVI elérhetősége:
3170 Szécsény Rákóczi út 84. (Közös Önkormányzati Hivatal épülete) tel: 32/370-199
e-mail: jegyzo.szecseny@invitel.hu
További részleteket a valasztas.hu oldalon találnak.
Kérek, minden jelöltet és választópolgárt, hogy az önkormányzati és nemzetiségi választások lebonyolítása
során a jogszabályok betartásával segítse elő munkámat.
									

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
HVI vezető

