Ismert, elkötelezett, értő, szociálisan érzékeny erőket a testülebe!
A vox humana, az emberi hang és a szabad választói akarat szellemében szólítjuk meg lakótársainkat,
tősgyökereseket és újólag betelepülteket, minden falurész igazságszerető, nyugalomra, folyamatos és arányos
törődésre vágyó választópolgárát.
A pátyiak jó része elégedetlen, és becsapva érzi magát, ha a képviselők többségének munkájáról, választóikhoz való viszonyáról esik szó. A választók döntő hányada nem ismeri a képviselőket, mert 2010-ben hittek az
összefogás cseles listájának. Az ötletgazda a kereskedelemben jól ismert „árukapcsolásos” trükköt alkalmazta
a képviselői jegyzék összeállításánál. Kiválasztott egy-két ismert nevet, és azok mellé rendelte a saját érdekeit
képviselő, a falu számára többnyire ismeretleneket. A szervezett többség pedig megválasztotta őket.
Így kerültek érzéketlen, felkészületlen és ismeretlen képviselők a testületbe, ezért nincs kapcsolatuk a választókkal.
A pátyiak többnyire azt panaszolják, hogy gondjaikkal magukra maradnak, mert nem találnak figyelemre és
segítőkészségre a képviselőiknél.
Általános, hogy a választásokat megelőző hetekben az ilyen szemléletű jelöltek különböző pártok, egyesületek
mögül negédes ígéretekkel bódítják a választókat, hogy aztán ismét magukra hagyják őket.
Kis csapatunk az Önök segítségével azt kívánja elérni, hogy Pátyon ez ne így legyen!
Azt szeretnénk, hogy településünk lakóit ismerő, elkötelezett, értő, szociálisan érzékeny képviselők kerüljenek
az érzéketlen szavazógépek helyébe.
Célunk megvalósítása szempontjából a polgármester személye másodlagos, hiszen rá is vonatkoznak a
képviselőkkel szembeni elvárások, ő is egy a képviselők között. Ezért polgármester-jelöltet nem választottunk
magunknak, ezt az Önök szabad akaratára és bölcs ítélőképességére bízzuk.
Hisszük, hogy szellemi, érzelmi
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megvalósítható, hogy a pátyi polgár kerüljön a képviselői munka centrumába. A képviselő ne legyen kiváltságos, hanem szolgálja elhivatottan választóit!
Meggyőződésünk, hogy a pátyiak, és az általuk alkotott közösségek választástól választásig, folyamatosan
igénylik és megérdemlik képviselőiktől a támogató kapcsolattartást.
Többen kérdezik, hogyan lehet segíteni törekvéseinket, és lesz-e eredménye küzdelmünknek.
Szerintünk ez közösségünk hatékonyságán múlik. El kell menni szavazni annak is, aki ezt eddig elmulasztotta,
és változást szeretne! Így lehet teljesebb Pátyon a demokrácia!
Aki elmegy szavazni, és szabadon dönt máris csatlakozott hozzánk. Ez az eredményesség kulcsa és legfontosabb feltétele.
Ezt a kulcsot most az Önök kezébe adjuk. És hogy lesz-e eredménye a
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szabadon leadott voksainknak arra a fenti kulcsszavak kezdőbetűi összeolvasva válaszolnak.

