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Po dva a pol ročnej práci v komunálnej sfére mesta Trebišov a v mestskom zastupiteľstve sme 
dospeli k záveru, že je žiaduce, aby členovia TREBIŠOV NAHLAS kandidovali na poslancov   

, 
ktoré budú 9. novembra tohto roku.

 Iní poslanci z mesta zrejme nenaplnia takýto zámer; pravica je roztrieštená a je 
otázne, či by sa do VÚC vôbec dostala a ak aj áno, či by tam mohla pre mesto niečo vybaviť; pri 
ľavici sú obavy, že pre mesto by ani nemohla nič navyše pýtať, keďže v Trebišove jej ľudia 
dlhodobo nemajú rozhodujúce slovo.

Vo voľbách do VÚC bude zvolených 8 poslancov za okres Trebišov. Pre zvolenie bude potrebná 
aj podpora z obcí okresu. Nedá sa však očakávať, že v obciach, kde ľudia našich kandidátov 
osobne nepoznajú, ich budú voliť podľa mien. V celom okrese je však dobre známa značka 
TREBIŠOV NAHLAS a to nielen pre úspešný boj proti uhoľnej elektrárni v rokoch 2007 – 2010, 
ale aj preto, že práca primátora a poslancov tejto skupiny v rokoch 2011 – 2013 jej robí priaznivú 
reklamu. Bude dobre, aby na volebnom lístku vo voľbách do VÚC pri menách našich                  
8 kandidátov bol názov TREBIŠOV NAHLAS. Podľa tohto názvu ich voliči v množstve iných 
mien ľahko nájdu. Ale aby sa tak stalo, musia kandidovať za hnutie alebo stranu s takýmto 
názvom; pritom však sami nemusia byť členmi a môžu ostať nezávislými.

Preto sa . Nespájame sa s inými 
stranami a hnutiami a tento postup nám umožní využiť výhody nezávislých aj straníckych 
kandidátov.

Voľby do VÚC budú aj dobrým testom, ako prácu primátora a poslancov TREBIŠOV NAHLAS 
vnímajú občania.

Založenie hnutia nie je jednoduchá vec. Prvým krokom je zozbieranie 10 000 podpisov občanov, 
ktorí majú trvalý pobyt kdekoľvek na Slovensku. V priebehu augusta budete mať možnosť 
podpísať sa na podpisový hárok u svojich priateľov, rodinných príslušníkov, kolegov, známych 
alebo aj priamo na uliciach a námestiach. Pri podpise je potrebný občiansky preukaz.

Ak sa stotožňujete s myšlienkou hnutia TREBIŠOV NAHLAS, pridajte sa a pomôžte jeho vzniku, 
aby mohlo kráčať v šľapajach úspešného občianskeho združenia TREBIŠOV NAHLAS.

Kontaktnou osobou pre Vaše otázky a návrhy je Ing. Gejza Gore, tel. 0915 948 000.

S pozdravom

vo voľbách do Košického samosprávneho kraja, t.j. do vyššieho územného celku (VÚC)

Dôvodom je, že v prípade úspechu získame šancu dostať z VÚC pre mesto ďalšie 
peniaze.

rozhodlo o založení politického hnutia TREBIŠOV NAHLAS

Nemáme však záujem stať sa profesionálnymi politikmi a zasahovať do diania mimo 
mesta a okresu; motivuje nás len snaha získať pre mesto z VÚC čo najviac.

členovia prípravného výboru

www.TrebisovNahlas.sk
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