POĎTE VOLIŤ!

O budúcnosti nášho kraja rozhodnú v sobotu 4. 11.
všetci oprávnení voliči. Je istá vec, že priaznivci politiky
súčasného župana prídu voliť disciplinovane a v plnom počte.
Preto je veľmi dôležité, aby k voľbám prišlo čo najviac nás,
ktorých hnevá, ako to dnes v našom kraji vyzerá.
Teraz už nestačí robiť si z neho srandu niekde na pive
alebo na internete. Teraz musíme konať a prísť voliť.
A dokonca ani to nemusí stačiť.

Ak chcete pomôcť zmene, urobte to takto:
1

2

3

Okopírujte tento leták
a vložte ho do schránok
vašim susedom,
rozdajte ho kolegom
v práci a dajte po jednom
všetkým vašim blízkym.

Osobne presvedčte
aspoň 3 ľudí, aby prišli
k voľbám. Vysvetlite
im, aké dôležité je, aby
ich hlas neprepadol.

V deň volieb rozpošlite
SMS správy a zatelefonujte vašim blízkym.
Opýtajte sa, či už boli
aj oni voliť.

Pred každými voľbami koluje množstvo prieskumov, tie však nie vždy
zodpovedajú reálnym volebným výsledkom. Už neraz sme boli svedkami toho, ako
favorit prieskumov napokon prehral len preto, že sa jeho voliči nechali uchlácholiť
peknými číslami. Nenechajme si ujsť reálnu šancu na zmenu v našom kraji!

Teraz ide o každý jeden hlas!

Vážení spoluobčania, milí rodáci,
aj vďaka vašej podpore som sa ako nezávislý kandidát mohol zaregistrovať, viesť
poctivú, férovú kampaň a dnes som aj vďaka vám najsilnejším protikandidátom
súčasného župana.
Prešli sme kus cesty. Ale zmena v našom kraji ešte zďaleka nie je hotová vec.
O tom, ako sa nám tu bude žiť najbližších 5 rokov, rozhodnú voliči v sobotu 4. novembra.
Ak chceme, aby sa zmena stala skutočnosťou, musíme na tejto ceste spraviť posledný,
najdôležitejší krok.
Je istá vec, že priaznivci politiky súčasného župana prídu voliť disciplinovane a v plnom
počte. Dnes sa na vás preto obraciam s veľkou prosbou: prosím, 4. novembra určite
príďte odovzdať váš hlas! Oceňujem, že Martin Klus a Stano Mičev si tiež uvedomujú
vážnosť situácie. Vzdali sa preto svojej kandidatúry a vyzývajú svojich priaznivcov,
aby v župných voľbách odovzdali hlas mne.
V týchto voľbách však nestačí, keď pôjdeme voliť len my. Hovorte s vašimi blízkymi
a známymi a presviedčajte ich, aby prišli voliť aj oni. Teraz ide naozaj o každý jeden hlas.
A keď každý z nás privedie k urnám aspoň 2 ďalších ľudí, bude nás spolu trikrát viac.
Zároveň vás chcem požiadať, aby ste rovnako veľkú pozornosť venovali aj našim
kandidátom do zastupiteľstva. Sú to všetko poctiví a pracovití ľudia z okresu, kde žijete.
S nimi dokážem najlepšie zrealizovať náš plán pre lepší kraj. Prosím, na volebnom lístku
označte každého z nich krúžkom pri mene. Je to naozaj dôležité.
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