Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

2010. szeptember

FADD NAGYK Ö ZS ÉG HELYI VÁLAS ZTÁSI IRO DA TÁJÉK O ZTATÓ JA
A Magyar Köztársaság Elnöke 2010. október 3. napjára kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választását. A helyi választási bizottság ugyanezen időpontra 2010. október 3. napjára
tűzte ki a helyi cigány kisebbségi önkormányzati választást.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy szavazni a szavazás napján 2010. október 3-án 6
órától 19 óráig lehet.
Községünkben 2 polgármester-jelölt indul a választáson, érvényesen szavazni csak EGY jelöltre lehet.
Polgármester-jelöltek:
Bolgár Sándor
Független
Fülöp János
FIDESZ-KDNP-FADDI POLGÁRI EGYESÜLET
Településünkön 13 képviselő-jelölt van. Érvényesen szavazni legfeljebb 6 képviselő-jelöltre lehet az
alábbi jelöltek közül:
Antus Mihály Zsolt
Benis Brigitta
Bényi András
Bolgár Sándor
Csernikné Beszterczán Ágota
Dohóczki Istvánné
Fodor József
Gerendai Ferenc
Hegedűs Miklósné
Horváth Zoltán
Rábóczki József
Dr. Tóth Tamás
Vida Attila

FADDI POLGÁRI EGYESÜLET
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Független
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FIDESZ-KDNP-FADDI POLGÁRI EGYESÜLET
Független
FIDESZ-KDNP-FADDI POLGÁRI EGYESÜLET
FADDI POLGÁRI EGYESÜLET
FADDI POLGÁRI EGYESÜLET

Közlemény Fadd Nagyközség választási szerveinek tagjairól:
Helyi Választási Bizottság:
Dr. Soós László – elnök
Bedekovityné Pál Magdolna –
elnökhelyettes
Bíró Sándor – tag
Ragó Károly – póttag

Helyi Választási Iroda
Herczig Gáborné
HVI vezető, jegyző
Farkas Ildikó
Fodorné Ivók Henrietta
Kákonyi Orsolya
Németh Mónika
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Jegyzőkönyvvezetők:
Antusné Bari Julianna
Abonyi Lajosné
Erős Józsefné
Dr. Pásztor Istvánné
Kanczlerné Kőrösi Edit
Papik Sándor
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A cigány kisebbségi önkormányzat képviselőválasztásán 12 képviselő-jelölt indul. Azok a
választópolgárok gyakorolhatják a szavazást, akik a kisebbségi választói névjegyzékbe való felvételüket
2010. július 15-ig kérték, arról a lakóhely szerinti jegyző határozattal döntött.
Érvényesen szavazni a Polgármesteri Hivatal (Fadd, Dózsa u. 12.) 6. sz. irodájában lehet, legfeljebb
4 jelöltre a következő indulók közül:
„LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári
Szövetség
Magyarországi Beások és Cigányok Országos Egyesülete
Bogdán György
Magyarországi Beások és Cigányok Országos Egyesülete
Bogdán József
Magyarországi Beások és Cigányok Országos Egyesülete
Bolgár Sándor
„LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári
Fodor Ágnes
Szövetség
„LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári
Fodor József
Szövetség
Magyarországi Beások és Cigányok Országos Egyesülete
Horváth Miklós
Magyarországi Beások és Cigányok Országos Egyesülete
Milák Ferenc
Magyarországi Beások és Cigányok Országos Egyesülete
Miskolczi Jánosné
Molnárné Milák Mónika Magyarországi Beások és Cigányok Országos Egyesülete
Magyarországi Beások és Cigányok Országos Egyesülete
Novák Zoltán
„LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári
Száraz Mihályné
Szövetség
Balogh Szilvia

CIGÁNY
CIGÁNY
CIGÁNY
CIGÁNY
CIGÁNY
CIGÁNY
CIGÁNY
CIGÁNY
CIGÁNY
CIGÁNY
CIGÁNY
CIGÁNY

SZAVAZÓKÖRÖK
1. sz.
SZAVAZÓKÖR
KIJELÖLT
SZAVAZÓKÖR
Polgármesteri
Hivatal
Tanácsterem
Fadd, Dózsa Gy. u.
12.
- Dózsa György utca
- Etelköz
- Hősliget tér
- Kinizsi utca
- Kisköz
- Mátyás király utca
- Petőfi Sándor utca
- Sándor utca
- Somos utca
- Sport utca
- Tanács utca
- Táncsics u.

2. sz.
SZAVAZÓKÖR
Polgármesteri
Hivatal
4. sz. iroda
Fadd, Dózsa Gy. u.
12.
- Attila utca
- Hunyadi utca
- Jókai Mór utca
- Kossuth Lajos utca
- Kölcsey Ferenc u.
- Széchenyi utca
- Tasnád utca
- Temetősor
- Új utca
- Vágóhíd ház
- Vörösmarty utca
- Zrínyi u.

3. sz.
SZAVAZÓKÖR
Művelődési Ház
Fadd, Béke u. 1.
- Ady Endre utca
- Arany János utca
- Béke utca
- Deák F. utca
- Garay János utca
- Munkácsy M. utca
- Radnóti M. utca
- Rózsa utca
- Tanyák
- Templom utca
- Váci M. utca

4. sz.
SZAVAZÓKÖR
Emeletes Iskola
Fadd, Mátyás király
u. 4.

- Akác utca
- Alsótanyák
- Alsóvárszeg puszta
- Alvég utca
- Béri B. Á. lgt.
- Bezerédj utca
- Búzavirág utca
- Csokonai utca
- Csonka utca
- Diófa utca
- Dombori
- Dunasor utca
- Felsőtanyák
- Felsővárszeg puszta
- Fenyő utca
- Főmajor
- Gesztenye utca
- Gyöngyvirág utca
- Györgymajor
- Hajnal utca
- Harcsa utca
- Ibolya utca
- Jázmin utca

- Liliom utca
- Margaréta utca
- Muskátli utca
- Nefelejcs utca
- Nyárfa utca
- Nyírfa utca
- Orgona utca
- Öreg utca
- Partalja
- Pipacs utca
- Rákóczi F. utca
- Rezeda utca
- Szarkaláb utca
- Szegfű utca
- Tavasz utca
- Tokaj utca
- Tulipán utca
- Vajkapuszta
- Vásártér
- Viola utca
- Virág utca
- Volent-öböl
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POLGÁRMESTER-JELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA
Bolgár Sándor független
Tisztelt Faddi Szavazópolgárok!
Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. A nevem Bolgár Sándor. 1966. 10.
27-én születtem, Pécsen.
Jelenleg Faddon lakom a Kossuth L. u. 43-ban. Édesanyám Nyerges Mária.
Két gyermekem van, Sándor 23 éves, Szabina 12 éves.
1970-től lakom Faddon, anyai ágon a családom több generációja itt él.
Általános iskolai tanulmányomat Faddon végeztem el 1982-ben, majd
Szekszárdon az Ady Endre Szakközép- és Szakmunkás Képző Iskolában
műszergyártó-karbantartó tanuló lettem.
1984-ben kerültem Budapestre, ahol folytattam tanulmányaimat és munkát
vállaltam. Ettől az időtől aktívan részt veszek a társadalmi
érdekképviseletben, és a szolidaritás híve voltam és vagyok.
1993-ban jöttem vissza Faddra, azóta itt élek és dolgozom. 2002-ben és
2006-ban helyhatósági választásokon indultam. A faddi roma közösség érdekeit próbáltam képviselni
társaimmal együtt. A Faddi Roma Kisebbségi Önkormányzat elnöke lettem.
Sokszor láttam, hogy politikai körök, vezetők, képviselők nem mindig a település érdekét képviselték, de
azt is el kell mondani, hogy vannak olyan eredmények, amelyeket példaértékűnek tartok.
Ezeket a megkezdett és példás fejlesztéseket folytatni szeretném:
- a járdák minőségén javítani kell
- pormentes szilárd utakat szeretnék a faluban
- fontos a község temetőinek a rendezése, karbantartása
- a helyi civil szervezetek segítése, a tömegsport támogatása.
A jelszavam: Rend, Igazság, Esélyegyenlőség mindenkinek. Polgármester megválasztásom esetére az
alább célokat tűztem ki:
• Átlátható és követhető települési községvezetést.
• A településünk adóságának kezelése.
• A helyi adók átvizsgálása, módosítása, csökkentése.
• Meglévő vállalkozók és további vállalkozások ide hozatalával további munkahelyek
teremtése.
• A közmunkával valódi érték teremtődjön.
• Közbiztonság megerősítése.
• Emberibb szociális juttatások, ellátások megreformálása.
• Szociális lakás program létrehozása.
• Az oktatás területén belül kikérem a helyi tanárok, szakemberek véleményét.
• A falusi turizmus és az idegenforgalom fejlesztése Faddon és Domboriban.
• A Faddi strand felújítása, fejlesztése és rendszeres karbantartása.
• Az élet jobbítása minden faddi ember számára.
Megválasztásom esetén szeretném a képviselő-testülettel elfogadtatni ezeket a célokat, és ehhez minden
törvényes lehetőséget meg fogok ragadni.
Településünknek több mint 4468 lakosa van, és a többség a létminimum alatt él. Ennek a rétegnek a
helyzetén és körülményein szeretnék segíteni. Valamint egy együtt lakható Faddért akarok dolgozni, ahol
megférnek egymás mellett békességben a nemzetiségek. Fontosnak tartom, hogy a települési
önkormányzat vezetése a faluért van és annak lakóiért, és nem fordítva.
A közösségi érdekeket fontosabbnak tartom az egyéni érdekek érvényesítésénél. Az egyszerű Faddi
lakosokat szeretném képviselni.
Ha van kérdése, kérem, hívjon fel, és személyesen válaszolok.+36 30 543 53 90
Megtisztelő bizalmukat és szavazatukat előre is köszönöm.
Október harmadikán éljen lehetőségével, jöjjön el, és szavazzon rám!
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POLGÁRMESTER-JELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA
Fülöp János FIDESZ-KDNP-Faddi Polgári Egyesület
Kedves Faddi Választópolgárok!
Először is szeretném megköszönni a kopogtató cédulákat, amelyeket Önöktől
kaptam. Megtisztelő a bizalom irányomban, igyekezni fogok megfelelni az
elvárásoknak.
Elnézést kérek mindenkitől, kevés helyre tudtam személyesen elmenni a
cédulagyűjtési idő rövidülése, illetve munkahelyi, közéleti elfoglaltságaim
miatt. De a személyes találkozás nem marad el. Tisztelettel meghívom Önöket
a szeptember 24-én (pénteken) 18 órakor a Művelődési Házban tartandó
falufórumra.
Röviden mutatkoznék csak be, a négy évvel ezelőtti állapothoz képest. Már 55
éves vagyok és 55 éve élek Faddon. Házastársam változatlanul Fülöpné Zemkó
Mária. Gyermekeink közben elvégezték az egyetemet. Emese ügyvédbojtár
lett, majd Skóciában tanult még egy évig uniós jogot. Annamária a Paksi
Atomerőmű elemző mérnöke.
Letelt a négy év, amire mint polgármester szerződtem. Azt gondolom, hogy a választási program egy
szerződés, amelyet a polgármester és a képviselők kötnek a választópolgárokkal. Illik tehát elszámolni az
ígéretekkel. Elővettem a Faddi Hírek 2006-os, választási különszámát és a FIDESZ-KDNP, Faddi Polgári
Egyesület csapatának szóróanyagát. Az olvasható rajta nagy betűkkel: „van egy program, van egy jó
csapat”. Ebből a csapatból engem polgármesternek, 7 főt képviselőnek Önök tisztelt választópolgárok
megválasztottak, ezzel felhatalmaztak bennünket községünk irányítására. A polgári oldalnak először
szavaztak bizalmat Faddon a rendszerváltás óta. Haladéktalanul hozzákezdtünk elképzeléseink
megvalósításához.
Azt ígértük, hogy minden pályázati lehetőséget kihasználunk anyagi erőnk pótlására. Az önkormányzat
63 pályázatot nyújtott be a 4 év alatt, ebből 53 nyert.
Közbiztonság
Fontosnak tartottuk a közbiztonság erősítését. Kiemelt támogatást nyújtottunk a Polgárőrségnek. Létrejött
Faddon a 4 fős kmb-s csoport. Mezőőri szolgálatot állítottunk fel. A térfigyelő kamerarendszer az év
végéig kiépül. Idős, egyedül élő lakosainknak 6 db személyi riasztót szereltünk fel.
Közterületek, temetők karbantartása
Létrehoztuk a Fatodi Kft-t, amely a temetők, parkok, utcák, intézményeink karbantartását végzi. Itt
biztosítottunk munkát mintegy 130 fő közcélú foglalkoztatottnak. Aki tisztességgel dolgozni akart a
munkanélküliek közül, a közmunkában részt vehetett. Ennek a nehéz feladatnak a megoldását a Fatodi
Kft, Wusching Gábor és Fodor József vezetésével kiválóan oldotta meg. A hatékony munkaszervezés
jelentős javulást hozott településünk arculatában.
Ivóvíz, szennyvíz
Elvesztegetett 2 év, sikertelen koncessziós eljárás a vízmű üzemeltetésére. Sikerrel túljutott az első
fordulón a közös pályázat Tolna, Bogyiszló, Fácánkert, Gerjen, Dunaszentgyörggyel egy 2,5 milliárd
forintos szennyvíztisztító építésére.
Fadd 2010-ben benyújtott egy pályázatot az ivóvíz minőségének javítása érdekében és a Fadd – Dombori
ivóvízhálózat összekötésére.
Faddi holtág tulajdonba kérése
2006-ban kérelmet nyújtottunk be az akkori Kincstári Vagyoni Igazgatósághoz. Többszöri sürgetésünk
ellenére sem válaszoltak érdemben a mai napig sem. Biztos a sukorói meg a bábolnai földcserékkel voltak
elfoglalva. Kérelmünket megújítjuk.
A faddi honlap
A megújított honlap nagy népszerűségnek örvend. Szinte napi frissítéssel tudósít a település életéről.
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Utak, járdák
Az elmúlt 4 év során új burkolatot kapott a Széchenyi utca egy szakasza, a Béri Balogh Ádám liget, a
Mátyás király utca a kisvendéglőtől a patikáig, a Munkácsy, a Radnóti, az Alvég és a Deák Ferenc utca,
Domboriban a Duna sor. Sajnos a járdaépítésben jelentős lemaradásban vagyunk.
Templomaink
A katolikus templom faluközösségünk jelentős adományaival, a Püspökség, a Paksi Atomerőmű és az
Önkormányzat segítségével külsőleg megújult.
A református templom felújítása folyamatban van. Köszönünk minden támogatást.
Faluközpont
A Kákonyi-telket az önkormányzat megvásárolta, a romokat lebontotta. A Bartal-kertet hosszú
tárgyalások után megvásároltuk a Megyei Önkormányzattól. A két telket egyesítettük.
Strand, Duna-part
A Volent öbölbe vezető utat, a vízmű területét és egyéb, közel 15 éve rendezetlen ingatlan ügyeinket
megoldottuk. A strandot 10 évre bérbe vettük, a felújítása 2011-ben megkezdődhet.
Középületeink felújítása, újak építése
Sajnos az elmúlt kormányzati ciklusban nem íródott ki pályázat iskola, óvoda építésére. Ennek a gondnak
a megoldása ennek a ciklusnak a legfontosabb feladata lesz. Oktatási intézményeinkben szinte folyamatos
felújítás zajlik. Ennek keretében megtörtént az iskolai konyha eszközeinek teljes cseréje, (gázzsámolyok,
főzőüstök, sütők, edények), a fűtés korszerűsítése. A folyamatos beázást tető építésével megszüntettük, az
alagsorban pedig egy fagyasztókamra létesült. Itt tároljuk a Sorsfordító program során termelt
zöldségféléket.
Sikeresen pályázott az önkormányzat a Gondozási Központ felújítására. A meglévő épület mellé raktárak,
öltöző, iroda, garázs épült saját erőből, a tanyagondnoki és az idősgondozói szolgálat részére.
Szintén eredményes volt a tanyagondnoki szolgálat létrehozására benyújtott pályázat, amelynek keretében
egy Volkswagen Crafter buszt vásároltunk. A szolgálat – a visszajelzések alapján - közmegelégedésre
működik.
Faluközpontunkat több részletben szintén pályázatok segítségével újítottuk meg. Első lépcsőben a park és
a csapadékvíz elvezetése készült el, majd a sétányok és a játszóterek.
Október közepéig befejeződik az új ravatalozó építése.
A helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek német testvértelepülésünk segítségével egy jó állapotú
tűzoltóautót vásároltunk.
Falusi rendezvényeink lebonyolításához színpadot, sátrat, sörpadokat sikerült beszereznünk szintén
pályázat segítségével.
Dombori üdülőtelepen történt fejlesztés volt egy kistraktor és a szúnyogirtó készülék vásárlása, valamint
a Tulipán utca, egyes strand és a kajakpálya közötti sétány világításának a megvalósítása.
Megvásároltuk a sportpálya ingatlanát, támogattuk azt a nagyszerű civil kezdeményezést, amely a
sporttelep felújítását tűzte ki célul.
Ennyit végeztünk 4 év alatt. A következőkben a folyamatban levő, illetve a jövő évben esedékes
beruházásokat említeném.
Közbeszerzés van folyamatban a Művelődési Ház felújítására egy szintén megnyert pályázat
eredményeként. Közbeszerzés előtt áll egy másik pályázat megnyerése okán az orvosi rendelő és a
fogorvosi rendelő vizesblokkjának felújítása, akadálymentesítése.
Reméljük, hogy a két éve megnyert interaktív táblákat az iskolába az idén végre megkapjuk.
Domboriban megkezdtük - egy nyertes pályázat eredményeként – a csónakkikötő építését.
Folyamatban van a fok rendezése is, jövőre szeretnénk befejezni.
Kedves Faddiak!
Az előzőekben felsorolt eredményeket nem értük volna el a képviselő-testület és a bizottságok kemény
munkája nélkül. Ezúton szeretném megköszönni mind a 11 képviselőtársam munkáját. Kiemelt köszönet
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jár Tóth Ferenc alpolgármester, országgyűlési képviselő úrnak pályázataink támogatásáért. A jövőben is
számítunk a segítségére.
Itt szeretnék köszönetet mondani a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői gárdájának, különösen Herczig
Gáborné jegyző asszonynak, hogy áldozatos munkájukkal támogatták, segítették céljaink megvalósulását.
És hát essen most néhány szó a jövőről, a következő 4 év feladatairól. Mint már az előzőekben
említettem, kiemelt cél kell, hogy legyen az oktatási intézményeink megújítása. Egy, az önerő
kiegészítésére benyújtott pályázat sikere esetén 2011-ben megkezdhetjük egy bölcsőde építését, a régi
tornaterem, kisegítő iskola átépítésével.
Elkészültek egy 8 csoportos új óvoda tervei. A tervet zsűrizése után benyújtjuk az építésügyi hatóságnak,
és várjuk, lesz-e pályázati lehetőség óvodaépítésre. A terveket, csakúgy, mint a ravatalozóét, Kajári J.
Tamás fiatal faddi tervező készítette.
Az iskola épületére 2011-ben elkészíttetjük a felújítási terveket.
2011-től forrást biztosítunk a járdaépítések folytatására.
Az elkészült ravatalozó mellé megkezdjük a látványtervben szereplő urnatemető építését. A temetőket
bekerítjük.
Szándékunkban áll a Bartal kastély megvásárlása településünk számára. A Bartal-kert parkosítását
befejezzük, a díszvilágítást kiépítjük. Végül, de nem utolsó sorban, megkezdjük Fadd várossá
nyilvánításának előkészületeit.
Tisztelt Faddiak!
Ezen feladatok megvalósításához kérek Önöktől támogatást számomra és csapatom számára. Ha úgy
gondolják, hogy az elmúlt 4 év munkája garanciát jelent arra, hogy a következő 4 évben is
lelkiismeretesen fogunk dolgozni Fadd érdekében, válasszanak Bennünket. Szavazzanak a FIDSZ-KDNP
–Faddi Polgári Egyesület csapatára, amelyben szeretnék lehetőséget biztosítani egy-két fiatal
értelmiséginek, hogy kipróbálják magukat a közéletben. Kilenc képviselő-jelöltet indítunk a választáson.
Érvényesen szavazni 6 jelöltre lehet. Kérem Önöket, éljenek a jogukkal, válasszanak közülük 6
képviselőt, akiket életútjuk, eddigi munkájuk alapján érdemesnek tartanak.
A választási törvény módosítása során, mivel csökkent a képviselők száma, a polgármester munkája
segítésére külsős, a testületbe nem tartozó alpolgármestert is választhat.
Ha bizalmat kapok Önöktől, én élni szeretnék ezzel a lehetőséggel. Így megválasztásunk esetén csapatunk
tagja lehet Mireider László is. Én őt szándékozom jelölni alpolgármesternek. Fiatal kora ellenére
államigazgatási és építészi végzettséggel és hosszú közigazgatási gyakorlattal rendelkezik, nagy
segítségemre lehetne a következő 4 év során.
Az elkövetkező oldalakon bemutatkoznak a FIDESZ-KDNP-Faddi Polgári Egyesület képviselő-jelöltjei
és külsős alpolgármester-jelöltje.
Kérem Önöket, éljenek demokratikus jogukkal, minél nagyobb számban vegyenek részt a választáson.
Mutassuk meg, hogy nem közömbös számunkra a falunk sorsa. Akarunk és tudunk magunknak vezetőket
választani: megfelelő embert a megfelelő helyre.
Fülöp János

Fülöp János polgármester-jelölt és a
FIDESZ-KDNP-FADDI POLGÁRI EGYESÜLET
képviselő-jelöltjei falufórumra várják az érdeklődőket
2010. szeptember 24-én (pénteken)
18 órakor a művelődési házba!
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Mireider László (külsős alpolgármester-jelölt) Faddi Polgári Egyesület
Tisztelt Faddi Választópolgárok! Tisztelt Faddiak!
1975-ben születtem, édesanyám révén faddi családban. Óvodába és általános iskolába
Faddon jártam, a Mátyás király utca végén nőttem fel. 2003-ban vásároltam házat Faddon,
hogy véglegesen faddiként élhessek családommal. Feleségem Kriszta az ÁNTSZ-nél
dolgozik, 5 éves Zsigmond fiunk és 3 éves Sarolta lányunk jelenleg a faddi óvodába jár.
Pécsen a Pollack Mihály Építőipari Szakközépiskolában magasépítő szakon érettségiztem
és ezt követően 1997-ben szereztem meg diplomámat a Pollack Mihály Műszaki Főiskolai
Karon Településmérnök szakirányon. Ezzel párhuzamosan ingatlan becslő – és értékesítő
szakképzettséget szereztem.
1997-ben helyezkedtem el Tolna Város Polgármesteri Hivatalában az Építési és
Városfenntartási Osztályon építéshatósági ügyintézőként, ahol már 10 éve
osztályvezetőként végzem munkámat. Ezzel párhuzamosan szereztem másoddiplomámat a
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Államigazgatási Főiskolai Karának
Igazgatásszervező Szakán, valamint közbeszerzési szakértői jogosultságot adó képzésen vettem részt.
Mindennapi munkám során alapvetően két feladatkörrel foglalkozom. Építéshatósági jogkörben –többek között Faddon
is- a különböző építéshatósági engedélyezési eljárásokban felmerülő feladatokat látom el, a települések rendezési tervei-,
fejlesztési koncepciók alkotásában veszek részt; környezetvédelmi hatáskörben kiemelten a Holt-Duna ügyeit intézem. E
téren végzett munkám során mindig igyekeztem a faddi ügyekben, a faddi lakosoknak kiemelt figyelemmel a segítségükre
lenni. Másik alapvető feladatkörben az Önkormányzat, és azt megszemélyesítő képviselő-testület döntéseit készítem elő,
hajtom végre és végzem a településfejlesztési feladatokat. Ezek körében kiemelném, hogy projektmenedzserként a
legkülönbözőbb –többek közt az uniós támogatásból finanszírozott- pályázatok elnyerésére projekttervezési, pályázatírási,
közbeszerzési szakértői, műszaki ellenőrzési feladatokat végzek a több száz millió- néha milliárd Ft értékű
beruházásoknál, mint például a Tolna-Fácánkert szennyvízcsatorna hálózat építés, Idősek Otthona építés, kerékpárút és
útépítések, Lovarda átalakítás és jelenleg megvalósítás alatt álló Szennyvíztelep rehabilitáció, Hősök tere –Árpád utca
városközpont rehabilitáció, tolnai Duna-part fejlesztés, iskolabővítés, óvodaépítés, valamint mözsi szociális városrehabilitációs projekteknél.
Hivatali munkám mellett hosszú évekig kisléptékű épülettervezéssel foglalkoztam, majd 2008-ban barátaimmal
megalakítottuk tanácsadó szolgáltató vállalkozásunkat, aminek tevékenységi körében leginkább önkormányzatok számára
végzünk pályázatírói, közbeszerzési tanácsadói, pénzügyi bonyolítói és műszaki ellenőri szolgáltatást.
Azt gondolom magamról, hogy nem tudok mindent, nem értek mindenhez. Viszont a tervezett képviselő-testületet segítő
feladatkörömhöz (pályázatmenedzselés, közbeszerzések felügyelete, beruházások bonyolítása és egyéb
településfejlesztési feladatok) kellő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkezem, illetve a kapcsolódó szakterületeken,
hatóságoknál, társszervezeteknél széles körben közvetlen jó kapcsolatban állok minden szakma legjobbjaival. Az
úgynevezett külsős alpolgármesteri tevékenység, Fülöp János polgármester úr, és polgármester-jelölt felkérése, nagy
megtiszteltetés számomra, melyet komoly felelősséggel kívánok végezni megválasztásom esetén. Bár szerettem volna
megmérettetni magam képviselőjelöltként is, de jelenlegi köztisztviselői jogviszonyommal ez a tevékenység nem
összeegyeztethető. Mindemellett örömmel csatlakozom egy olyan csapathoz, aki az elmúlt 4 évben látványos,
előremutató fejlesztéseket hajtott végre településünkön az épített környezet (temetők rendbetétele, ravatalozó építés,
templom felújítása, faluközpont, park rekonstrukció) és a közösségépítés (nemzeti ünnepek, templom napja, falunap,
közösségi akciók, mint például környezetvédelmi nap) terén is, amire mindannyian büszkék lehetünk. Természetesen, ha
megelégednénk elért eredményeinkkel, akkor nem lépünk előre, nem fejlődünk.
Új célok kitűzése mentén az önkormányzatot segítő munkám során szeretném a jelenlegi képviselő-testület és a mellette
álló támogató szervezetek elért eredményeinek értékét megőrizni, továbbfejleszteni és lehetőség szerint új ötletekkel,
szemlélettel friss lendületet adni. Fülöp János polgármester-jelölt ciklusprogram tervezetében foglaltakkal egyetértve,
azon túl úgy gondolom, hogy a településünk további fejlődése kiemelten a természetes és épített környezet, valamint
kulturális adottságaiban rejlik, melyet a vállalkozások partneri szintű bevonásával a turizmus szolgáltatásai, és a
mezőgazdaság területén lehet kiaknázni, ezzel a településnek fenntartható fejlődést produkáló eredményt, bevételt
szerezni. Mindemellett fontosnak tartom a település oktatási helyzetét, az ezt szolgáló intézmények megerősítését.
Megköszönöm a Kedves Választópolgárok megtisztelő türelmét bemutatkozásomhoz és kérem, hogy a helyi
önkormányzati választások során támogassák szavazataikkal a Faddi Polgári Egyesület polgármester-jelöltjét és
képviselő-jelöltjeit, hogy a megkezdett településfejlesztési munkájukat Fadd gyarapodására folytathassák.
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TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-JELÖLTEK
BEMUTATKOZÁSA
Antus Mihály Zsolt Faddi Polgári Egyesület
Antus Mihály Zsolt vagyok, 40 éves, nős, két gyermek édesapja. Születésem óta Faddon lakom, általános
iskolai tanulmányaimat is itt végeztem.
Érettségi vizsga után a GATE mezőtúri karán tanultam, ahol 1991-ben
végeztem gépészüzemmérnökként. Közel 5 évig dolgoztam Faddon az Egyedi
Gépek Kft.-nél, mialatt a JPTE–en Vállalkozás Menedzser oklevelet szereztem.
Jelenleg az MVM Paksi Atomerőmű ZRt-nél dolgozom üzemvezetői
beosztásban.
Feleségem, Antusné Kiss Csilla nevelőszülői tanácsadóként dolgozik.
Gyermekeink Zsolt, és Antónia, ők Faddon járnak iskolába.
Ismerve környezetemet, illetve a térséget, tisztában vagyok községünk
problémáival, lehetőségeivel, megválasztásommal e közösség érdekeit kívánom
képviselni és szolgálni.
Benis Brigitta Faddi Polgári Egyesület
1970-ben születtem. Jelenleg, mint vállalkozó a faddi székhelyű Parcsonykert Kft. ügyvezetőjeként
próbálom a szakmai képességemet kamatoztatni.
Azt hiszem, a faddiak nagy többsége ismer. Az eltelt évek alatt folyamatosan követni tudták a faddi
környezetért, köztereink megszépüléséért, a kertész szakmáért tett, közösséget szolgáló törekvéseimet.
Így a harmadik ciklus küszöbén, még erősebb lett a meggyőződésem, csak olyan ember tudja
lelkiismerettel szolgálni a közösségét, aki szakmailag hiteles az általa választott területen.
Csak akkor lehet szolgálni egy közösséget, ha tudásunk legjavát adjuk, és némi alázattal tudunk
problémákat kezelni. Luxus képviselőnek lenni, ha akkor, amikor helyzetben vagyunk nem a lehető
legtöbbet hozzuk ki magunkból és teremtünk olyan alapokat, aminek gyümölcsét az utánunk következő
generáció tovább viheti, élvezheti és gyarapíthatja.
Luxus és nagyfokú felelőtlenség képviselőként megmérettetni magunkat akkor, ha nem vagyunk tisztában
felkészültségünkkel, elkötelezettségünkkel, ha nem hiszünk abban a közösségben, aki kiválasztott
bennünket.
Nagyon nehéz és nagy erkölcsi felelőssége lesz annak a fél tucat embernek, akit a közösség méltónak ítél
a következő ciklusra. Csak a Jó Isten kegyelmével, összefogással, egymás munkájának segítésével lehet,
tudunk Faddért tovább lépni. Én ezt gondolom.
Már régen elköteleztem magam a településért, feladatom volt és van a jövőben. Igyekszem továbbra is a
tudásom legjavát adni. Változatlanul hiszek Fülöp János polgármester úrban, munkámmal támogatom.
Kívánom, hogy a Jó Isten adjon erőt, feladatokat, összetartást, új álmokat a megválasztott képviselőknek,
a közösséget segítő civileknek.
Tisztelettel: Benis Brigitta
Bényi András Faddi Polgári Egyesület

Bényi András vagyok.
1954-ben születtem. Feleségemmel, (Nyirati) Marikával az idők kezdete óta itt
élünk Faddon. Egy lányunk van, Sára. Mivel jó itt élni, ezért minden erőmmel
azon munkálkodom, hogy ez ne változzon.
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Bolgár Sándor független
Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. A nevem Bolgár Sándor. 1966. 10.
27-én születtem, Pécsen. Jelenleg Faddon lakom a Kossuth L. u. 43-ban.
Édesanyám Nyerges Mária. Két gyermekem van, Sándor 23 éves, Szabina
12 éves.
1970-től lakom Faddon, anyai ágon a családom több generációja itt él.
Általános iskolai tanulmányomat Faddon végeztem el 1982-ben, majd
Szekszárdon az Ady Endre Szakközép- és Szakmunkás Képző Iskolában
műszergyártó-karbantartó tanuló lettem.
1984-ben kerültem Budapestre, ahol folytattam tanulmányaimat és munkát
vállaltam. Ettől az időtől aktívan részt veszek a társadalmi
érdekképviseletben, és a szolidaritás híve voltam és vagyok.
1993-ban jöttem vissza Faddra, azóta itt élek és dolgozom. 2002-ben és
2006-ban helyhatósági választásokon indultam. A Faddi roma közösség
érdekeit próbáltam képviselni társaimmal együtt. A Faddi Roma Kisebbségi Önkormányzat elnöke
lettem.
Sokszor láttam, hogy politikai körök, vezetők, képviselők nem mindig a település érdekét képviselték, de
azt is el kell mondani, hogy vannak olyan eredmények, amelyeket példaértékűnek tartok.
Ezeket a megkezdett és példás fejlesztéseket folytatni szeretném:
- a járdák minőségén javítani kel
- pormentes szilárd utakat szeretnék a faluban
- fontos a község temetőinek a rendezése karbantartása.
- a helyi civilszervezetek segítése, a tömegsport támogatása.
A jelszavam: Rend, Igazság, Esélyegyenlőség mindenkinek
Képviselőnek megválasztásom esetére az alább célokat tűztem ki:
• Átlátható és követhető települési községvezetést
• A településünk adóságának kezelése
• A helyi adók átvizsgálása, módosítása csökkentése
• Meglévő vállalkozók és további vállalkozások ide hozatalával további munkahelyek
teremtése
• A közmunkával valódi érték teremtődjön
• Közbiztonság megerősítése
• Emberibb szociális juttatások ellátások megreformálása
• Szociális lakás program létrehozása
• Az oktatás területén belül kikérem a helyi tanárok, szakemberek véleményét
• A falusi turizmus és az idegenforgalom fejlesztése Faddon és Domboriban
• A faddi strand felújítása, fejlesztése, és rendszeres karbantartása
• Az élet jobbítása minden faddi ember számára
Megválasztásom esetén szeretném a képviselő testülettel elfogadtatni ezeket a célokat, és ehhez minden
törvényes eszközt lehetőséget meg fogok ragadni. Településünknek több mint 4468 lakosa van, és ennek
többsége a létminimum alatt él, és dolgozik. Ennek a rétegnek a helyzetén, és körülményein szeretnék
segíteni. Valamint egy együtt lakható Faddért akarok dolgozni, ahol megférnek egymás mellett
békeségben a nemzetiségek.
Az egyszerű Faddi lakosokat szeretném képviselni.
Ha van kérdése, kérem, hívjon fel, és személyesen válaszolok.+36 30 543 53 90
Megtisztelő bizalmukat és szavazatukat előre is köszönöm
Bolgár Sándor
Október harmadikán éljen lehetőségével, jöjjön el, és szavazzon rám.
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Csernikné Beszteczán Ágota FIDESZ-KDNP-Faddi Polgári Egyesület
Faddon születtem 1945-ben. Azóta folyamatosan (kis megszakítással) itt élek.
Közgazdasági technikumot végeztem, korábban vállalkozóként dolgoztam, ma már
nyugdíjas vagyok.
Szeretem a szülőfalumat, és amennyire időm, energiám engedte, mindig is szívesen
dolgoztam az itt élő emberek érdekében. Egyik alapító tagja vagyok a faddi Fidesz
alapszervezetnek, melynek vezetésére a tagság bizalmat szavazott nekem.
Az elmúlt ciklusban a Megyei Közgyűlés Szociális és Egészségügyi bizottsági
tagjaként rálátásom volt a tágabb pátriám legfontosabb problémáira is.
Elkötelezett híve vagyok a kormányzati törekvéseknek, azonosulni tudok velük.
Biztos vagyok abban, hogy ezek a célkitűzések az ország, és benne természetesen a
faddi polgárok érdekeit szolgálják, közvetve vagy közvetlenül.
A magam módján, szeretnék hozzájárulni, hogy a faddi önkormányzat munkájában
is elsődleges helyen szerepeljenek:
A tiszta közéleti viszonyok közötti élet, elfogadható közbiztonság mellett.
A szociális érzékenységgel hozott felelős döntések.
Reális lehetőségek kihasználásával, új munkahelyek teremtésével egyfajta megtartó erő létrehozása a fiataljaink
számára, és azoknak, akik helyben, vagy Faddhoz közel szeretnének tisztességes munkával boldogulni.
A képviselői munkát emberközpontú, keresztény szemléletű szolgálatnak, szó szerinti képviseletnek tekintem és
számítok azoknak a kedves faddi polgároknak a szavazatára, akik ezzel egyetértenek, és megegyezőnek tartják a
falu érdekeivel.
Bizalmukat tisztelettel megköszönöm.

Dohóczki Istvánné független
Dohóczki Istvánné (sz. Heronyányi Zsuzsa) vagyok, 1956. július 26-án születtem.
Férjem Dohóczki István faddi születésű, állattenyésztő, de sajnos 16 éve rokkant.
Két házasságomból 4 gyermekem született. Nagy családom, 12 testvérem és
gyerekeik az ötödik generáció óta Faddon élnek. Gyermekeim, Gábor, Attila,
Annamária már házat vett Faddon, István pedig itthon segíti napjainkat. A tsz-ben
dolgoztunk, és miután megszűnt, itthon próbáltuk meg őstermelőként állattartással
ellátni a családot. Nagy család révén igen sok rokon, ismerős él itt.
Talán legfontosabb feladat a fiatalokat (hisz sok értelmiségi fiatalt nevelt a faddi
iskola) bevonni a közösségi munkába, hisz őértük dolgozunk. Érezniük kell, hogy
fontosak a falunak, és büszkék vagyunk rájuk! De mindenkire szükség van.
Nagyon sok az eladó ház. Kellene valami program (adó-, vagy lakásvásárlási
kedvezmény), amivel a letelepedést segítenénk. Nem szabad a szórakozóhelyeket 10
órakor bezárni, hisz valahol nekik is össze kell jönni. A közbiztonságért a rendőr
jelenléte kell, nem a bezárás. Sportcsarnok! Nagyon sok kis pénzű fiatal nem tudja
igénybe venni. Pedig a mozgás lehetősége, az egészségük megőrzése is fontos. Gyermekvállalás! Mivel a
fiataloknak a munkahely megőrzése és az egyre nehezebb megélhetés gondot jelent, kevesen vállalják a
gyermekáldás örömét. Pénzbeli, vagy adóelengedés lenne a bíztató. Hisz kész a szép játszótér! Rokkantak! Nagyon
sok 40-60 éves kerül ebbe a helyzetbe. Akkor nem elég, hogy a kevesebb pénz, de a gyógyszerek kiváltása is gond.
Sokak ezáltal befele fordulnak, és nagyon sokan halnak meg 40-60 év között. Segítséget kellene nyújtani, hisz
sokan nem mernek kérni sem. Megalázónak tartják, és kiszolgáltatottnak érzik magukat. Van több hely, ahova
irányítani lehet őket, segíteni a nyomtatvány kitöltésében, útmutatót adni a rehabilitációs kezelésekről. A
természetes gyógymódokat kell előtérbe helyezni. Ez van Faddon is. Elérhető legyen a kis pénzű embereknek is.
Az önkormányzat köthet szerződést. Idős emberek! Talán meg lehetne szervezni a tanya-busz segítségével a
templomba járást, hisz sokan már nem tudnak el menni. Egyházaink között törekedjünk arra, hogy béke legyen,
hisz sok vegyes házasság volt, és lesz is. 3 felekezet 1 Isten hívő! Törekedjünk a levegő tisztaságára, hisz a falu
legnagyobb kincse. Segítsük azokat a faddi vállalkozókat, akik itt akarnak vállalkozni. Kérjük az országgyűlési
képviselőt, segítse a becsapottakat, a tsz vagyonjegy utánjárását.
Próbáljunk meg együtt élni cigány, magyar, hisz a magyarok is követnek el bűnt. Pártok, függetlenek, hívő és nem
hívő együtt élni szeretetben! Ehhez bizony néha ki kell szállni az autóból és az embert nézni.
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Fodor József Faddi Polgári Egyesület
Három gyermekes, hat unokás nagypapa vagyok. Mindennapjaimat
a Fatodi Kft-nél a nem kevés számú közmunkás irányítása teszi ki.
2002-ben bizalmat kaptam a lakosoktól érdekeik képviseletére. Az
elmúlt 8, illetve 4 év alatt a testülettel közösen sikerült a falut szebbé
tenni saját erőből, pályázati pénzekből és a Paksi Atomerőmű
támogatásával.
A falu biztonsága érdekében szükségesnek látom állandó
rendőrcsoport felállítását, anyagi lehetőségek figyelembevételével a
mezőőri létszám bővítését és egy közterület-felügyelő alkalmazását.
A holt-Dunaág adta lehetőségeket kihasználva támogatni
szándékozom a vízisportokat (kajak-kenu, sárkányhajó, ladik
regatta) és a horgász versenyeket.
Megfelelő pályázati lehetőséget kutatva fontosnak tartom kerékpárút kiépítését Fadd és Dombori között.
A szociálisan rászoruló családok esetében többször kértem a bizottság, a testület és a családsegítő központ
segítő támogatását akár természetbeni, akár pénzbeli támogatás segítésével, nem sikertelenül.
A temető és közterületeink tisztasága továbbra is kiemelt feladatom.
Fadd fejlesztésében, a felmerülő problémák megoldásában való részvételemhez kérem az Önök
megtisztelő bizalmát és támogatását.
Gerendai Ferenc független
Kedves Faddiak! Engedjék meg, hogy ezúton köszönjem meg
Önöknek a lehetőséget, miszerint ismét megmérettethetem magam
független képviselő-jelöltként, a 2010. október 3-i önkormányzati
választásokon. Köszönöm jelölő-szelvényeiket, és támogatásukat.
Néhány mondatban bemutatkoznék azoknak, akik nem ismernek, bár
a jelenlegi választási ciklusban is igyekeztem a település és az Önök
érdekeit szolgálni.
Gerendai Ferencnek hívnak, 1958. október 5-én születtem
Szekszárdon. Születésemtől kezdve Faddon élek. Nős vagyok, két
fiatal felnőtt édesapja. Az elmúlt időszakban annyi változás történt
életemben, hogy befejeztem megkezdett főiskolai tanulmányaimat.
Diplomámat a Pécsi Tudomány Egyetem Szekszárdi Illyés Gyula
Főiskolai Karán szereztem szociális-munkás szakon. Képviselői
tevékenységemet is szociális, ifjúsági, kulturális, valamint sport területen szeretném folytatni,
kamatoztatni. Büszke vagyok arra, hogy részt vehettem településünk látványos fejlődésének
kialakításában, a ravatalozó felépítésében, középületek felújításában, valamint labdarúgásunk eredményes
fennmaradásában, sikeres szereplésünkre különböző szintű bajnokságokban.
Az elkövetkező időszak viszont még rengeteg feladatot tartogat a leendő polgármester és az újonnan
megválasztott képviselő-testület számára. Érzek magamban annyi erőt, elhivatottságot, hogy az Önök
segítségével szerény képességeimet településünk lakosságának javára kamatoztathassam. Terveim között
szerepel a célszerű, hasznos pályázatok benyújtásának segítése, támogatása. Az újonnan kiírt pályázatok
figyelése, aktualizálása. A falu-központ területének kibővítése, a környező utcák járdáinak, útjainak
javítása az önkormányzat szerény anyagi képességéhez mérten. A temető területén a sírkert, urna-fal
kialakítására történő javaslat kezdeményezése. A „faddi strand” lehetséges felújítása. Végül, de nem
utolsó sorban a helyi vállalkozók, kereskedők, vendéglátósok munkához, forgalomhoz segítése. Ehhez, és
a helyhiány miatt kimaradó rengeteg más elképzelésemhez kérem az Önök segítségét az október 3-i
választásokon. Kérem Önöket, hogy minél többen jöjjenek el szavazni, és ezt lelkiismeretük szerint
tegyék. Szavazataikkal segítsék képviselővé választásomat, hiszen, ha rám szavaz, akkor önmagára is
szavaz. Ne feledjék, dolgozni „Együtt - Egymásért” könnyebb és eredményesebb! Ennek reményében
várom az Önök szavazatait.
Tisztelettel: Gerendai Ferenc független képviselő-jelölt
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Hegedűs Miklósné FIDESZ-KDNP-Faddi Polgári Egyesület
Hegedűs Miklósné Mácsik Julianna vagyok. 1953-ban Faddon születtem. Elmondhatom
magamról, hogy tősgyökeres faddi vagyok. Ebben a kedves faluban jártam iskolába is.
Munkahelyem itt, a településen van, már huszonöt éve a Gyermekotthon dolgozója
vagyok. Kiegyensúlyozott családban élek férjemmel. Bővebben a családomról: egy
lányom van, két fiú unokámmal, férjével él ő is itt a faluban, fodrásznőként dolgozik.
Sok szállal kötődöm a faluhoz. Nagyon örülök lakóhelyünk látványos szépülésének,
fejlődésének. Tetszik a törekvés, hogy iskolánk visszakapja jó hírnevét, újra erős,
biztonságos támasza legyen diákjainknak.
Szeretném elnyerni bizalmukat ahhoz, hogy képviselő-testületi tag lehessek, és
munkámmal, jó döntéseimmel segítsem a falu, az apparátus munkáját. Bizalmukat előre
is köszönöm.

Horváth Zoltán független
Tisztelt Faddi Polgárok! 1987-ben kerültem Faddra, egy helyi vállalkozónál
helyezkedtem el. 1991-ben megházasodtam és végleg letelepedtem, azóta itt élek
párommal, két gyermeket nevelünk. 1993-tól egyéni vállalkozásba kezdtem, de
egy igen kedvező állást kaptam külföldön, így hosszabb ideig kint dolgoztam.
Mikor hazajöttem a helyi vízmű telepen helyezkedtem el. Ez idő alatt naponta
szembesültem az emberek gondjaival, problémáival. Alapító tagja vagyok a Faddi
Polgárőr Szövetségnek és a mai napig, ha időm engedi, aktívan részt vállalok a
munkájában.
2000-ben családi vállalkozást hoztunk létre, melyet a mai napig próbálunk
fenntartani és folyamatosan bővíteni. A vállalkozás jellege által napi kapcsolatba
kerültem az itt élő emberekkel, megismertem mindennapi nehézségeiket,
szembesültem sokszor igen nehéz helyzetükkel. Úgy gondolom, hogy a munkám
során szerzett személyes tapasztalatokkal gazdagodva, illetve a korombeliek nehézségeit is ismerve, mind a
fiatalabb, mind az idősebb korosztály érdekeit méltón tudnám képviselni. Ehhez kérem az Önök támogatását.

Rábóczki József FIDESZ-KDNP-Faddi Polgári Egyesület
1950-ben születtem. Az általános iskolát Faddon, a gimnáziumot Tolnán végeztem. A
Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán 1971-ben villamos üzem-mérnöki
diplomát szereztem. Ezt követően hírközlési területen kezdtem el dolgozni
központvezetőként a MATÁV Rt-nél és annak jogelődjénél, majd 2001-től a Tolna
megyei Önkormányzat "Balassa János" Kórházánál végeztem munkát a műszerész
csoport vezetőjeként rokkantnyugdíjazásomig.
Születésem óta Faddon lakom, családomon, barátokon keresztül erősen kötődöm
Faddhoz. Feleségem, Molnár Mária a helyi Idősek Napközi Otthonánál volt gondozónő,
egy gyermekünk van. Legkedvesebb szabadidős elfoglaltságom a horgászat, a Faddi
Sporthorgász Egyesület titkára vagyok.
Négy évvel ezelőtt az Önök szavazatai alapján önkormányzati képviselővé választottak,
a Jogi, Ügyrendi és Igazgatási Bizottságnak lettem a tagja. Ha az Önök bizalmából a most következő
önkormányzati választáson ismét képviselő lehetek, szeretném folytatni a Faddért végzett munkát, amelyben a
legfontosabb:
• Mindenkor és mindenben a választók és a nagyközség érdekeit képviselni;
• Az óvoda és iskola működési feltételeinek további javítása;
• Vállalkozások és munkahelyteremtő beruházások segítése;
• A köz- és vagyonbiztonság helyzetében bekövetkezett pozitív változások megtartása, erősítése;
• A faddi Dunából eredő lehetőségek jobb kihasználása (horgászat, idegenforgalom, sport);
• További útépítések, felújítások;
• A temető állapota tovább javuljon, az egyházak működésének támogatása;

•

Az ifjúság, a sport támogatása.
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Dr. Tóth Tamás Faddi Polgári Egyesület
1948. január 14-én születtem a Fadd községhez tartozó Vajka pusztán. Apám
Tóth Ferenc, születésemkor gazdasági cseléd volt, anyám Szőke Mária,
házasságkötésük óta családunk háztartását vezette. Egy öcsém van, akit
Ferencnek hívnak.
1950-ben a család Faddra költözött. Az általános iskolát Faddon végeztem.
1962-ben Kalocsára kerültem középiskolába. Sikertelen egyetemi felvételi
után, technikusként helyezkedtem el a szekszárdi Mesterséges Termékenyítő
Állomáson.
1973-ban felvételt nyertem az Állatorvostudományi Egyetemre. Nagyon
nehéz, de rendkívül szép éveket töltöttem el Budapesten. Sok nagyszerű
embert, barátot, kollégát ismertem meg, akik közül a legtöbbel ma is baráti
kapcsolatot ápolok.
1978-ban, az államvizsgám sikeres letétele után Bogyiszlóra kerültem
állatorvosnak. Ma is ellátom a község állategészségügyi teendőit. Tevékenységi területem sajnálatos
haláleset miatt a megüresedett faddi körzettel is kiegészült.
1987-ben megnősültem. Feleségem dr. Székelyi Katalin a szekszárdi megyei kórház orvosa.
Házasságunkból két lányunk született.
Polititkai karrierem nem tartalmaz jelentős állomásokat. Szívesen említem azonban, hogy Fadd
községben a lakosság bizalmából két ciklusban, 1990-ben és 1994-ben is megkaptam azt a
szavazatmennyiséget, hogy képviselő lehettem. Második ciklusomat – mivel köztisztviselővé váltam –
jogi értelemben vett összeférhetetlenség miatt nem tölthettem ki. Most, miután állami feladatokat csak
megbízásból látok el, ismét lehetőségem van arra, hogy megválasztásom esetén, községünk érdekében
tevékenykedjem.
Vida Attila Faddi Polgári Egyesület

1975-ben születtem Szekszárdon, tősgyökeres faddi családban. Általános
iskola befejezése után a szekszárdi Rózsa Ferenc Műszaki Szakközépiskola
és Technikumban érettségiztem 1993-ban. Első diplomámat informatikából
szereztem. 2001-ben elvégeztem a Pénzügyi Számviteli Főiskolát, ahol
pénzügyi szakértői diplomát szereztem. Gödöllőn a Szent István Egyetem
környezetmérnöki szakán 2007-ben szakmérnöki oklevelet szereztem. 10
éve a családi kisvállalkozás ügyvezetője vagyok.

Balogh Szilvia, Fodor Ágnes, Fodor József és Száraz
Mihályné a „LUNGO DROM” Országos Cigány
Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
kisebbségi önkormányzati képviselő-jelöltjei kisebbségi
fórumra várják az érdeklődőket 2010. szeptember 23-án
(csütörtökön) 18.30-kor a művelődési házba!
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KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI JELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA
A „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
jelöltjei
Fodor József „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
Kedves Roma Barátaim!
Veletek együtt szeretném a faddi romaközösséget felemelni, minden
segítséget megadni ahhoz, hogy aktív közreműködésetekkel (munka,
tanulás) ti is részesei legyetek a falu mindennapjainak a Lungo Drom
és képviselő-jelöltjei: Balogh Szilvia, Fodor Ágnes és Száraz
Mihályné segítségével.
Céljaim a következők:
- Minden erőmmel azon leszek, hogy az önkormányzat, az iskola
és a kisebbségi önkormányzat összefogásával minden egyes pályázati
lehetőségen részt vegyünk, ezt az iskolával és a képviselő-testülettel
egy együttműködési megállapodásban is rögzítsük.
- Ösztöndíjpályázat bevezetésével a hátrányos helyzetű, tehetséges
roma gyermekek, tanulók óvodai, iskolai sikerességét elősegíteni.
Hagyományaink ápolását amatőr tánccsoport és zenekar létrehozásával, nyelvünk ápolását
szakképzett pedagógus közreműködésével szándékozom segíteni.
- Hagyományteremtő céllal faddi Romanapot, a csatkai búcsúra utat szervezünk.
A gyerekek szabadidejének hasznos eltöltését focicsapat megszervezésével kívánom segíteni,
valamint a kurdi sarokra egy játszótér létrehozását kezdeményezem.
- Kiemelt célom egy roma közösségi ház létrehozása, és ennek pezsgő élettel történő megtöltése.
Balogh Szilvia „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
Balogh Szilvia vagyok, 1979. február 4-én születtem Pakson. Két
gyermekem, egy fiam és egy lányom van. Faddon végeztem az általános
iskolát, majd Szekszárdon jártam szakmunkásképzőbe. Jelenleg a faddi
önkormányzatnál dolgozom, mint közhasznú munkás.
A Lungo Drom Faddon induló csapatának (Fodor Ágnes, Fodor József,
Száraz Mihályné) közös programjával egyetértve elsődleges
feladatomnak tekintem a faddi romáknak a hagyományőrzésbe történő
bevonását, néptánccsoport létrehozását. Lehetőségeinken belül egy
helyi cigányzenekar megalakítása sokat segítene a közösségünk
összekovácsolásában. A létrehozandó közösségi ház programjaiban
aktív szervező kívánok lenni. Ha egyetértetek céljainkkal és a
programokkal, szavazzatok rám és a csapatunkra október 3-án
Fodor Ágnes „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
Fodor Ágnes vagyok, 1974. október 3-án születtem. Faddon élek a
szüleimmel. Van egy kisfiam, 6 éves. Tolnán végeztem az általános
iskolát. Szakmám varrónő, Szekszárdon végeztem. Tolnán érettségiztem.
Jelenleg Pécsre járok iskolába, gyógypedagógiai asszisztens szakra.
Faddon az általános iskolában dolgozom, mint pedagógiai asszisztens, a
közhasznú program keretében.
A Lungo Drom közös programjával egyetértve kiemelt feladatomnak
tekintem a cigány gyerekek nevelésének, tanulásának segítését iskolán
belül és kívül egyaránt.
(Folytatás a következő oldalon.)
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(Folytatás az előző oldalról.)
A faddi iskolában eltöltött időm alatt mélyebben megismertem a gyermekek sorsát, családját és ezzel
alaposabb rálátást kaptam az élethelyzeteikre. Rájöttem, milyen lényeges a személyes odafigyelés.
Gyógypedagógus asszisztensi tanulmányaimat befejezvén 2011-ben még hatékonyabban tudom segíteni a
nehezebben tanuló gyermekek tanulását. Céljaim között szerepel a pécsi Gandhi cigány gimnáziumba
minél több faddi gyereket eljuttatni. A leírt programokhoz kérem a támogatásotokat október 3-án.
Száraz Mihályné „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
Száraz Mihályné Mátyás Julianna vagyok. 1967. május 18-án születtem
Balassagyarmaton, anyám neve Orsós Mária. 8 általános iskolát végeztem.
3 gyermekem van. A közcélú foglalkoztatásban dolgozom.
A Lungo Drom és képviselő-jelöltjei: Balogh Szilvia, Fodor Ágnes és
Fodor József programjával egyetértve megválasztásom esetén a faddi
romák, de elsősorban a kisgyermekek szociális helyzetének javítását
tekintem célomnak, az iskolával, a házi orvosokkal minél szorosabb
kapcsolat létrehozására törekszem. Ehhez kérem október 3-án a
támogatásotokat.

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI JELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA
Magyarországi Beások és Cigányok Országos Egyesületének jelöltjei
Bogdán György Magyarországi Beások és Cigányok Országos Egyesülete
Bogdán Györgynek hívnak.1986. november 13-án születtem Szekszárdon.
7 éve élek Faddon. Általános iskolai tanulmányaimat Bátán, az érettségit pedig
a pécsi Gandhi Gimnáziumban szereztem 2005-ben. Tavaly diplomáztam
testnevelő tanítóként a szekszárdi Illés Gyula Főiskolai Karon. Származásomat
büszkén vállalom. 2006-tól vagyok a Faddi Roma Kisebbségi Önkormányzat
tagja. A cigány kisebbségi választásokon a Magyarországi Beások és Cigányok
Országos Egyesületének színeiben kívánok indulni.

Bogdán József Magyarországi Beások és Cigányok Országos Egyesülete

1964-ben születtem Szekszárdon. Roma szülőktől származom, a szüleimmel
Faddon élek, a Zrínyi utca 13-ban.
Megválasztásom esetén a bizalmat kapott csapatba szeretném tudásomat,
ismereteimet felajánlani.
Megtisztelő bizalmukat előre is köszönöm

A cigány kisebbségi önkormányzat képviselőválasztásán 12 képviselő-jelölt indul. Azok a
választópolgárok gyakorolhatják a szavazást, akik a kisebbségi választói névjegyzékbe való
felvételüket 2010. július 15-ig kérték, arról a lakóhely szerinti jegyző határozattal döntött.
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Bolgár Sándor Magyarországi Beások és Cigányok Országos Egyesülete
1966. 10. 27-én, Pécsen láttam meg a napvilágot. Jelenleg Faddon lakom a Kossuth
L. u. 43-ban. Két gyermekem van, Sándor 23 éves, Szabina 12 éves. Édesanyám
Nyerges Mária. Beás cigány szülőktől származom, és magamat is annak vallom.
1970 óta lakom Faddon, Anyai ágon a családom több generációja is itt lakik.
2002-es és 2006-os helyhatósági és kisebbségi választásokon indultam.
Megválasztottak a képviselők a kisebbségi önkormányzat elnökének.
Az elmúlt nyolc évben nagyon rögös akadályokkal, hátrányokkal, nehézségekkel
mentünk végig az úton. De ennek ellenére értünk el sikereket. Azok a cigány
emberek, akik figyelemmel kísérték a munkámat, azok látták, ismerik is az
eredményeinket. A megkezdett utat és a munkát szeretném tovább vinni, hogy a
roma emberek érdeke Faddon ne csorbuljon.
Megválasztásom esetén szeretném, ha az elkövetkező négy évben megvalósulna egy önálló roma
közösségi ház, melyben gyakorolhatnák és megismerhetnék a kultúrát, a nyelvet, a hagyományokat.
E célok elérése érdekében indulok a települési cigány kisebbségi önkormányzati választásokon.
Megméretem magam a települési önkormányzati választásokon polgármester-jelöltként és testületi
képviselőnek.
Megválasztásom esetén folytatni szeretném az elkezdett munkát, az Önök segítségével és a véleményük
kikérése mellett.
Most van egy lehetőségünk nekünk, ROMÁKNAK, hogy összefogjunk és összetartsunk.
Ha van kérdése, kérem, hívjon fel, elmegyek önhöz személyesen. +36 30 543 53 90
Megtisztelő bizalmukat és szavazatukat előre is köszönöm.
Október harmadikán éljen lehetőségével, jöjjön el, és szavazzon rám.
Horváth Miklós Magyarországi Beások és Cigányok Országos Egyesülete
1985-ben születtem Mátészalkán. Roma szülőktől származom, Faddon lakunk a
párommal, a szüleimmel.
Szeretnék segíteni azoknak a roma embereknek, akik maguk is tenni akarnak
önmagukért. Bár tudom, ez néha nagyon sok akadályba ütközik. Hiszen magam
is tapasztaltam és tapasztalom most is, sokszor jól jönne a segítőkészség, a
segíteni akarás és csak közösen tudunk érvényesülni gondjaink megoldásában.
Megválasztásom esetén a bizalmat kapott csapatba szeretném tudásomat,
ismereteimet felajánlani.
Megtisztelő bizalmukat előre is köszönöm
Milák Ferenc Magyarországi Beások és Cigányok Országos Egyesülete
46 éves vagyok, nős. Feleségem Sebők Éva, négy gyermekem van: Miklós
(25), Móni (20), Éva (18).
Szabolcs-Szatmár megyéből származom magam és a szüleim, 1985 óta
lakunk Faddon. 1987-be vettem házat a Kossuth utcában, azóta minden
erőnket, lehetőségünket a házunkra fordítottunk a kis családunkkal.
Sokan gondolják rólam, hogy nem ismernek, pedig én itt élek Faddon és itt is
szeretnék, hisz minden ideköt. A cigányságommal, gondolom, nem kell a
választópolgárokat traktálnom. Magam bőrén érzem, hogy milyen nehéz a
roma nagycsaládosoknak és mennyire elkeserítő sokszor a szociális
helyzetük.
2004-óta az egyik alapító tagja vagyok a Faddi Roma Egyesületnek.
Szeretnék tenni magunkért, a magunk ügyeiért, hogy jobban megismerjenek és elfogadjanak minket a
faddi emberek, és elfogadjuk magunkat is. Megválasztásom esetén aktívan ki szeretném venni részemet a
helyi szociális ügyekben.
Megtisztelő bizalmukat előre is köszönöm.
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Miskolcziné Buzás Mária Magyarországi Beások és Cigányok Országos Egyesülete
Szekszárdi születésű vagyok. 4 éves korom óta Faddon, élek a gyermekeimmel: Tamás 25, Viktória 17,
Vanessza 9 éves.
Roma származásúnak tartom magam.
Felkérésre vállaltam, hogy indulok a 2010-es települési kisebbségi választáson. Megválasztásom esetén a
hátrányos helyzetű roma gyermekeknek szeretnék tevékenységemmel segíteni.
Megtisztelő bizalmukat előre is köszönöm
Molnárné Milák Mónika Magyarországi Beások és Cigányok Országos Egyesülete
1990-ben születtem Mátészalkán. Roma szülőktől származom, Faddon lakunk a
szüleimmel és a kettő testvéremmel.
Szeretnék segíteni azoknak a roma embereknek, akik maguk is tenni akarnak
önmagukért. Bár tudom, ez néha nagyon sok akadályba ütközik. Hiszen magam is
tapasztaltam és tapasztalom most is, sokszor jól jönne a segítőkészség, a segíteni
akarás és csak közösen tudunk érvényesülni gondjaink megoldásában.
Megválasztásom esetén a bizalmat kapott csapatba szeretném tudásomat,
ismereteimet felajánlani.
Megtisztelő bizalmukat előre is köszönöm
Novák Zoltán Magyarországi Beások és Cigányok Országos Egyesülete
Faddon születtem, 39 éves vagyok. Feleségem Dubai Mária, kettő gyermekünk van: Regina11 éves,
Ramóna 3 éves. Faddon élünk a Radnóti utcában.
A szüleim, édesanyám, édesapám roma származásúak, úgy gondolom, nem kell bemutatnom a szüleimet
és magamat sem, hiszen az elmúlt közel négy évtizedben volt lehetőségem megismerni a faddi
cigányembereket és ugyanez - gondolom az ő részükről is.
Az önkormányzat munkájában a roma emberek érdekeiért szeretnék dolgozni. Fontosnak tartom, hogy a
megkezdett útról nem szabad letérni – abbahagyni.
Kérem a roma embereket, hogy szavazzanak nekem bizalmat.

A települési kisebbségi szavazás módja
- Az a választópolgár, akit a kisebbségi választói jegyzékbe 2010. július 15-ig kérelmére felvett a helyi
választási iroda vezetője, 2010. október 3-án részt vehet a települési kisebbségi önkormányzati képviselők
választásán.
- Szavazni csak személyesen, az 5. számú szavazókörben (Polgármesteri Hivatal Fadd, Dózsa Gy. u. 12.),
a kisebbségi szavazásra szolgáló külön szavazóhelyiségben lehet.
- A szavazatszámláló bizottság először megállapítja az Ön személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a
kisebbségi választói jegyzékben. A személyazonosság és a lakcím igazolására a következő, érvényes
igazolványok alkalmasak:
lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, könyvecske formátumú) vagy
személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy útlevél vagy 2001. január 1-jét követően
kiállított vezetői engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a
lakcímigazolvány (lakcímkártya).
- Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottságtól megkapja a szavazólapot és a
borítékot. A szavazólapot az Ön jelenlétében lebélyegzik. A szavazólap átvételekor Önnek alá kell írnia a
kisebbségi választói jegyzéket.
- A szavazásához szavazófülke áll rendelkezésére, amelyben kitöltheti a szavazólapot. Érvényesen
szavazni 1 vagy több, de legfeljebb 4 jelöltre lehet, a jelölt neve mellett elhelyezett körbe tollal írt x vagy
+ jellel! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehető figyelembe.
- Végezetül a szavazólapot a borítékba kell helyeznie, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság előtt az
urnába kell dobnia.
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Fadd Nagyközség Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatása
a 2010. október 3-án tartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a helyi
kisebbségi választás feltételeiről
Tisztelt Választópolgárok!
Mint ahogy a korábbi tájékoztatóban közöltük, hogy a közelgő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános
választásán a képviselő-testülete tagjainak száma 6 fő lesz, a települési cigány kisebbségi önkormányzat képviselők száma 4 fő
lesz.
Kiket választunk?
Az, hogy Ön milyen tisztségre választhatja meg képviselőjét, és hány szavazólapot kap, attól függ, hogy milyen településen
gyakorolja választójogát: Fadd a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú települések közé tartozik.
Minden állampolgár három szavazólapot kap, melyek az alábbiak:
1. Polgármester választása: a szavazólapon két jelölt lesz. Érvényesen szavazni csak egy jelöltre lehet.
2. Helyi önkormányzati képviselők választása, a szavazólapon 13 jelölt lesz. Érvényesen szavazni legfeljebb 6 jelöltre lehet.
3. Megyei közgyűlés listás választás. Érvényesen szavazni csak egy listára lehet.
Kik vesznek részt a választási bizottságok munkájában?
A választási bizottságok választott és megbízott (delegált) tagokból állnak.
Választott tagok:
A szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete
választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tett indítványt.
Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi C tv. 23. § (1) bekezdésére tekintettel szavazóköreiben
az alábbi szavazatszámláló bizottsági tagokat és póttagokat választotta:

1.
szavazókör tagjai:
Lazányi Józsefné
Somos u. 12.
Erős Józsefné
Béke u. 78.
Németh Istvánné
Jókai u. 14.
Póttagok
Buzás Brigitta
Templom u. 54.
Sipos Zsuzsanna
Sándor u. 31.
Antus Adrienn
Csokonai u. 10.

2.
szavazókör tagjai:
Aradi Józsefné
Sándor u. 25.
Geösel Ferencné
Mátyás kir. u. 115.
Tóth Mária
Béri Balogh Ádám liget 1.
Póttag:
Acsádi Sándorné
Mátyás király u. 15.

3.
szavazókör tagjai:
Csehák-Antus Zsuzsanna
Öreg u. 12.
Grácsik Sándorné
Béri Balogh Ádám liget 13.
Rakiczki Ferencné
Rákóczi u. 21.
Póttag:
Kvárik Richárd
Béke u. 109.

4.
szavazókör tagjai:
Váradi-Antus Judit
Béri Balogh Ádám liget 17.
Balázs Istvánné
Kinizsi u. 7.
Schmidné Keserű Erzsébet
Templom u. 59.
Póttag:
Szalainé Halmazsán Hajnalka Váci M. u. 5.

5.
szavazókör tagjai:
Otoltics Gyuláné
Radnóti u. 15.
Nagyné Fodor Irén
Váci M. u. 13.
Ádám Imréné
Templom u. 38.
Póttagok
Abonyi Mónika
Váci M. u. 26.
Száraz Erzsébet
Kossuth u. 38.

Helyi Választási Iroda
7133 Fadd
Dózsa György u. 12.
Tel.: 74/447-998
Fax: 74/447-182

A helyi választási bizottság három - az egy szavazókörrel rendelkező településen öt - tagját és szükséges számban póttagokat
a települési önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának
kitűzését követően, legkésőbb 2010. augusztus 22-én választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz
indítványt.
Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzati képviselő és polgármester választás
törvényességének biztosítása érdekében:
dr. Soós László, Fadd, Munkácsy u. 6. szám alatti lakost, Bedekovityné Pál Magdolna, Fadd, Váci M. u. 27. szám alatti
lakost, Bíró Sándor, Fadd, Arany J. u. 45. szám alatti lakost megválasztja a Helyi Választási Bizottság tagjának, valamint
Ragó Károly, Fadd, Templom u. 13. szám alatti lakost megválasztja a Helyi Választási Bizottság póttagjának
Delegálás a választási bizottságokba
A polgármester-jelöltet, „egyéni listás” jelöltet, egyéni választókerületi jelöltet állító jelölő szervezetek, valamint független
jelöltek a helyi választási és a szavazatszámláló bizottságba jogosultak egy-egy tagot megbízni.
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A megbízott tagot a jelölt, illetőleg a lista jogerős nyilvántartásba vételét követően, de legkésőbb 2010. szeptember 17-én
16.00 óráig lehet bejelenteni a választási bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság esetén a helyi választási iroda
vezetőjénél. A bejelentés során meg kell adni a delegált nevét, lakcímét és személyi számát.
A megbízott választási bizottsági tag bejelentésére a független jelölt, illetőleg a jelölő szervezet bíróság által bejegyzett
képviselője vagy az általuk adott írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazott személy jogosult, de a
meghatalmazással rendelkező képviselő további meghatalmazást is adhat.
A közös listát állító jelölő szervezetek közösen bízhatnak meg tagot a választási bizottságokba.
A választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, állami vezető, közigazgatási hivatal vezetője, képviselő, megyei
közgyűlés elnöke, polgármester, jegyző, főjegyző, választási iroda tagja, a választási bizottság illetékességi területén működő
közigazgatási szerv köztisztviselője, valamint jelölt. Az olyan választási bizottságoknak, amelyek a jogorvoslati eljárásban
egymással döntési, döntést felülbíráló kapcsolatba kerülhetnek, nem lehetnek tagjai az egymással hozzátartozói kapcsolatban
álló személyek
A független jelölt, illetőleg a jelölő szervezet által megbízott választási bizottsági tag jogai és kötelezettségei megegyeznek a
választott tagokéval. Így a megbízott tag nemcsak figyelemmel kíséri a választási bizottság munkáját, hanem tevékenyen részt
vesz benne, a bizottság rendelkezésére álló valamennyi információt megismerhet. A tevékenysége során tudomására jutott
személyes adatokat azonban sem az őt megbízó jelölő szervezet vagy független jelölt részére, sem bárki másnak nem adhatja
ki!
A választás állami költségvetéséből nem jár tiszteletdíj a megbízott tagok részére, a jelölő szervezet vagy a független jelölt
azonban díjazásban részesítheti az általa megbízott tagot.
Adatszolgáltatás a jelöltek, jelölő szervezetek részére
Annak érdekében, hogy a jelöltek és a jelölő szervezetek a kampány során közvetlenül is megszólíthassák a
választópolgárokat, jogszerűen hozzájuthatnak a választópolgárok név- és címadataihoz.
A jelöltek, valamint a jelöltet, listát állító jelölő szervezetek a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatalától 2010. szeptember 13-át követően – díjfizetés ellenében – megkaphatják a névjegyzékben szereplő
választópolgárok családi és utónevét, valamint lakcímét. Az adatokat nem, életkor vagy lakcím szerinti csoportosításban is
lehet kérni. Annak érdekében, hogy a fenti időpontot követően haladéktalanul teljesíthesse a hivatal az adatszolgáltatást
(amelynek előkészítése igencsak időigényes), célszerű az igényt már korábban bejelenteni.
Az egyes településeken a helyi választási iroda vezetőjétől (jegyző) lehet kérni a közszemlére tett névjegyzék másolatát,
amelyet 2010. szeptember 13-át követően kaphatnak meg a jelöltek, illetőleg a jelöltet, listát állító pártok, szavazóköri
bontásban. Ezt az adatszolgáltatást csak papíron tudja teljesíteni a jegyző.
A fenti adatszolgáltatások keretében megszerzett adatokat kizárólag a választási kampány céljára lehet felhasználni. Egyéb
célú felhasználásuk, jogosulatlan személynek, szervezetnek, más jelöltnek, pártnak történő átadásuk tilos. Az adatszolgáltatás
adatait legkésőbb 2010. október 3-án meg kell semmisíteni, és az erről készült jegyzőkönyvet 2010. október 6-án 16.00 óráig
át kell adni az adatszolgáltatónak.
A választási kampány céljára más állami vagy önkormányzati szerv személyes adatot nem szolgáltathat a jelöltek, jelölő
szervezetek részére.
Választási kampány
● Kampányidőszak, kampánycsend
Választási kampánytevékenységet folytatni a választás kitűzésétől kezdve 2010. október 2-án 24.00 óráig lehet.
Választási kampány a választópolgárok választási akaratának bármilyen módon történő befolyásolása, így különösen a
választási program ismertetése, jelölt, lista vagy jelölő szervezet népszerűsítése, választási gyűlés szervezése, plakát
elhelyezése stb.
2010. október 3-án 0.00 órától 19.00 óráig kampánycsend van, ekkor kampánytevékenységet folytatni tilos. A
kampánycsend megsértésének minősül a választópolgárok választói akaratának befolyásolása, így különösen: a
választópolgárok számára a jelölt vagy a jelölő szervezet által ingyenesen juttatott szolgáltatás (szavazásra történő szervezett
szállítás, étel-ital adása), pártjelvények, zászlók, pártszimbólumok, a jelölt fényképét vagy nevét tartalmazó tárgyak
osztogatása, választási plakát elhelyezése, a választói akarat befolyásolására alkalmas információk szolgáltatása elektronikus
vagy más úton.
A kampánycsend megsértése megvalósul akkor is, ha a tilalmazott tevékenységet nem jelölt vagy jelölő szervezet végzi, sőt
abban az esetben is, ha az senkinek sem róható fel vagy az elkövetője ismeretlen: elegendő a kampánycsendsértés tényének
megvalósulása.
Kapcsolódó OVB állásfoglalás:2/2007. (III. 19.)
● Plakát
A választási kampány végéig a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély nélkül készíthetnek plakátot. A plakát olyan
sajtóterméknek minősül, amely engedély és bejelentés nélkül előállítható. Egyebekben a plakátra a sajtóról szóló
jogszabályokat kell alkalmazni.
Plakát a következő korlátozásokkal helyezhető el:
−
Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg – állami vagy önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlan esetén – a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet.
−
Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát elhelyezését a helyi önkormányzat, a rendeletben
megtilthatja. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.
−
A választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére a közterület-használatról szóló
jogszabályokat kell alkalmazni.
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A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható
legyen.
A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2010. november 2-ig köteles eltávolítani.
● Választási gyűlés
A választási gyűlések nyilvánosak. A rend fenntartásáról a gyűlés szervezője gondoskodik.
A választási kampány céljára az állami és önkormányzati költségvetési szervek a jelöltek, jelölő szervezetek számára azonos
feltételekkel bocsáthatnak rendelkezésre helyiséget és egyéb szükséges berendezést. Állami vagy önkormányzati hatóság
elhelyezésére szolgáló épületben választási kampányt folytatni, választási gyűlést tartani tilos, kivéve az ötszáznál kevesebb
lakosú településen, feltéve, hogy más közösségi célú épület nem áll rendelkezésre.
A választási gyűlésre a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya nem terjed ki, így azt nem kell bejelenteni a rendőrségnek,
ugyanakkor azonban a közterület használatáról szóló rendelkezéseket be kell tartani.
Információk a szavazáshoz
A szavazás módja
- Szavazni csak személyesen lehet.
- A szavazatszámláló bizottság először megállapítja az Ön személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. A
személyazonosság és a lakcím igazolására a következő, érvényes igazolványok alkalmasak:
·
lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, könyvecske formátumú) vagy
·
személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy útlevél vagy 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői
engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).
- Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottságtól megkapja a szavazólapokat és a borítékot. A
szavazólapokat az Ön jelenlétében lebélyegzik. A szavazólapok átvételekor Önnek alá kell írnia a névjegyzéket.
- A szavazásához szavazófülke áll rendelkezésére, amelyben kitöltheti a szavazólapokat. Érvényesen szavazni a jelölt neve
mellett, illetőleg a lista neve felett elhelyezett körbe tollal írt x vagy + jellel lehet! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként
nem vehető figyelembe.
- Végezetül a szavazólapokat a borítékba kell helyeznie, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság előtt az urnába kell dobnia.
Szavazás a bejelentett tartózkodási helyen (igazolással szavazás)
- Az a választópolgár, aki lakóhelyén kívül bejelentett tartózkodási hellyel is rendelkezik, választójogát vagy a lakóhelyén,
vagy – igazolással – bejelentett tartózkodási helyén gyakorolhatja. Csak abban az esetben szavazhat a tartózkodási helyén, ha
azt 2010. június 16-át megelőzően jelentette be, és a szavazás napjáig nem szűnik meg.
- Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén 16.00 óráig kérhet a lakóhelye szerinti helyi
választási iroda vezetőjétől (azaz a település jegyzőjétől). Ha meghatalmazott útján nyújtja be kérelmét, a meghatalmazást is
csatolni kell. Ajánlott levélben is kérhet igazolást úgy, hogy a kérelem 2010. szeptember 28-ig megérkezzen a lakóhelye
szerinti helyi választási irodába.
- Az igazolás kiadását követően nincs lehetősége arra, hogy meggondolja magát, és mégis a lakóhelye szerinti
szavazóhelyiségben szavazzon!
- Az igazolással a szavazás napját megelőzően a bejelentett tartózkodási helye szerinti településen a helyi választási irodában
vagy a szavazás napján az igazoláson feltüntetett, a tartózkodási helyéhez tartozó címen található szavazóhelyiségben a
szavazatszámláló bizottságtól kérheti névjegyzékbe vételét.
A települési kisebbségi szavazás módja
- Az a választópolgár, akit a kisebbségi választói jegyzékbe 2010. július 15-ig kérelmére felvett a helyi választási iroda
vezetője, 2010. október 3-án részt vehet a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásán.
- Szavazni csak személyesen, az 5. számú szavazókörben (Polgármesteri Hivatal Fadd, Dózsa Gy. u. 12.), a kisebbségi
szavazásra szolgáló külön szavazóhelyiségben lehet.
- A szavazatszámláló bizottság először megállapítja az Ön személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a kisebbségi választói
jegyzékben. A személyazonosság és a lakcím igazolására a következő, érvényes igazolványok alkalmasak:
·
lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, könyvecske formátumú) vagy
·
személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy útlevél vagy 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői
engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).
- Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottságtól megkapja a szavazólapot és a borítékot. A szavazólapot az
Ön jelenlétében lebélyegzik. A szavazólap átvételekor Önnek alá kell írnia a kisebbségi választói jegyzéket.
- A szavazásához szavazófülke áll rendelkezésére, amelyben kitöltheti a szavazólapot. Érvényesen szavazni 1 vagy több, de
legfeljebb 4 jelöltre lehet, a jelölt neve mellett elhelyezett körbe tollal írt x vagy + jellel! Egyéb megjelölés érvényes
szavazatként nem vehető figyelembe.
- Végezetül a szavazólapot a borítékba kell helyeznie, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság előtt az urnába kell dobnia.
Szavazás mozgóurnával
Ha Ön mozgásában gátolt, és emiatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, kérheti, hogy a szavazatszámláló bizottság
vigye ki Önhöz a mozgóurnát. Mozgóurna csak írásban kérhető! Mozgóurnát a szavazás napja előtt a helyi választási irodától,
a szavazás napján a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottságtól kérhet.
Fadd, 2010. szeptember 6.
Herczig Gáborné
a Helyi Választási Iroda Vezetője
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