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" 12 ev po/gormesterseg es 5 ev o/po/gormesterseg uton, tudom 
mit fgerhetek. Csok a/yot, omit betorthotak. Ehhez nem kerek 
most, csok oz On szovozotot! Egyet biztason ollfthotak: nem 
fe/ek a rom vor6 munkot6/!" 

Mez6fi la/ton, pa/gormesterje/o/t 



EgeszsegOgyi 
kozpont 

Katolikus templom I 

felujitasa 

MOST KOVETKEZIK:
 

Egyszer mindenki megoregszik, de 
nem mindegy hogyan. Legyen kor
szerO apolasi otthon a laktany~
b61! Megtiszteljuk a szepkoruakat, 
es munkahelyeket hozunk letre a 
fiataloknak. 

• 

Az. egeszseget orizni kell! A szOro
programokat mindenkinek komo
Iyan kell vennie. Kezdemenyezem 
Retsagra MR, (T es mammografiai 
kozpont letrehozasat! 

Aki nehezen mozog szamfthat rank! 
Az. egeszseghazzal egyutt segftjuk a 
kismamak, a nyugdijasok es a rok
kantak eljutasat az intezmenybe. 

Ha baj van, legyen gyors segftseg: 
befejezzOk az uj es korszerO men
toallomas epiteset! 

Munka nelkul nines egeszseg. Ehhez 
a eegek, vallalkoz6k segftsege nelku
lozhetetlen. Tamogatom fejlesztesi 
elkepzeleseiket! 



Altalanos iskola 
felujitasa 

A sportkombi terOleten kenyelme
sen elfer egy korszeru sportkazpont 
is. A mozgas meg rank fer. Befejez
zOk a tanuszoda eprteset! 

• 

Visszahozzuk a szakkazepiskolai 
oktatast Retsagra! Fiatalrtsuk es te
gyOk vonz6bba varost! 

Ehhez eprtesi telkek kellenek. A te

rosban! A 2-es foutat biztonsago
Varosrendezes 

Amit elkezdtOnk, azt be is fejezzOk: 
tovabb a Zald Varos programmal, 
megeprtjOk az uj bolcsadet. 

lekkialakrtas mar folyamatban, ta
mogatom is, de nem feledve az 
esszeruseget. Letelepedesi tamoga
tast a fiataloknak! 

Legyen modern kazassegi haz, ami 
helyt ad a menzanak es a rendezve
nyeknek! 

Folytatjuk az utak, kazterOletek, es 
jatsz6terek felujrtasat az egesz va

sabba tesszOk, addig is, amrg meg 
nem epOI az elkerOlo ut. 



Tart6s segftseget nyujtunk az ala
csony oregsegi nyugdfjban resze
sOlaknek! 

A jova elal nem terhetOnk ki: Uj 
digitalis megoldasokkal tesszOk 
konnyebbe, egyszerubbe a het
koznapokat. 

• 

A multat is tiszteljOk. Van, amire 
bOszkek lehetOnk. Mutassuk meg 
Retsag tortenelmet! 

• 

"Mint tortenesz vol/om, oz a fontos, ami 
osszekot minket, nem oz, ami elv6loszt. En 
ebben hiszek es ezerl okorok dolgozni. " 

V6rom Onoket egy kotetlen beszelgetes
re, 2019. okt6ber 12-en, 18:00 6rakor a 

Muvelodesi Kozpontbo! (£'f1[' J1 

"~'~ 


