Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

2014. szeptember

VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM
FADD NAGYKÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI IRODA TÁJÉKOZTATÓJA
A Magyar Köztársaság Elnöke 2014. október 12. napjára kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását.
A Nemzeti Választási Bizottság ugyanezen időpontra 2014. október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati választást.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy szavazni a szavazás napján 2014. október 12-én 6 órától 19 óráig lehet.

P O L G Á R M E S T E R - J E L Ö LT E K
Községünkben 2 polgármester-jelölt indul a választáson, érvényesen szavazni csak EGY jelöltre lehet.
1. Kákonyi József
Független
2. Fülöp János
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség–Faddi Polgári Egyesület
K é P v i S E L ő - J E L Ö LT E K
Településünkön 14 egyéni listás jelölt van. Érvényesen szavazni legfeljebb 6 képviselőjelöltre lehet
az alábbi jelöltek közül:
1. Dr. Tóth Tamás
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség–Faddi Polgári Egyesület
2. Kákonyi József
Független
3. Benis Brigitta
Faddi Polgári Egyesület
4. Antus Mihály Zsolt
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség–Faddi Polgári Egyesület
5. Bényi Dávid
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség–Faddi Polgári Egyesület
6. Gerendai Ferenc
Független
7. Bolgár Sándor
Lehet Más a Politika
8. Fodor József
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség–Faddi Polgári Egyesület
9. Schmelcz Lajos (1990)
Jobbik Magyarországért Mozgalom
10. Furucz Gábor
Faddi Polgári Egyesület
11. Váradi Péter
Jobbik Magyarországért Mozgalom
12. Márkus György
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség–Faddi Polgári Egyesület
13. Bényi András
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség–Faddi Polgári Egyesület
14. Schmelcz Lajos (1963)
Független

Közlemény Fadd Nagyközség választási szerveinek tagjairól
Helyi Választási Bizottság:
Bedekovityné Pál Magdolna elnök
Lazányi Józsefné elnökhelyettes
Dr. Soós László tag
Ragó Károly póttag
Wiedemann Zoltánné póttag

Helyi Választási Iroda
Herczig Gáborné HVI vezető, jegyző
Nyirati Kinga HVI tag
Farkas Ildikó HVI tag
Németh Magdolna HVI tag
Németh Mónika HVI tag

Jegyzőkönyvvezetők:
Antusné Bari Julianna
Abonyi Lajosné
Márkusné Kapronczai Anita
Kanczlerné Kőrösi Edit
Papik Sándor
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Faddi Hírek
N E M Z E T I S É G I J E L Ö LT E K

A roma nemzetiségi önkormányzat képviselőválasztásán 10 képviselőjelölt indul. Azok a választópolgárok gyakorolhatják a szavazást, akik a nemzetiségi választói névjegyzékbe való felvételüket 2014. szeptember 26-ig kérték, arról a lakóhely szerinti Helyi Választási Iroda határozattal döntött.
Érvényesen szavazni a Polgármesteri Hivatal (Fadd, Dózsa u. 12.) 6. sz. irodájában lehet, legfeljebb 4
jelöltre a következő indulók közül:
1. Kolompár Vince
„LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
2. Száraz Mihályné
„LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
3. Frigur Zoltánné
Magyarországi Összefogás Roma Rom Szervezet
4. Bogdán Imréné
„LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
5. Mátyás Erzsébet
„LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
6. Bolgár Sándor
Magyarországi Összefogás Roma Rom Szervezet
7. Fodor József
„LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
8. Bogdán György
Magyarországi Összefogás Roma Rom Szervezet
9. Fodor Ágnes
„LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
10. Fodorné Ivók Henrietta „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
1. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Polgármesteri Hivatal
Tanácsterem
7133 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 utca
2. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Polgármesteri Hivatal
Adócsoport 4-es számú iroda
7133 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 utca
3. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Művelődési Ház
7133 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. SZÁMÚ SZAVAZÓKŐR
Emeletes Iskola
7133 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 utca
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

NEMZETISÉGI SZAVAZÓKÖR: Polgármesteri Hivatal 6-os számú iroda; 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12.

2014. OKTÓBER 12. NAPJÁRA KITŰZÖTT HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK
ÉS POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ HATÁRIDŐK
Nemzetiségi névjegyzékbe történő regisztráció

folyamatos

Átjelentkezési kérelem, kérelem módosítása,
visszavonása, nemzetiségi adatok törlése a névjegyzékből

2014. október 10. 16 óráig
Átjelentkezési kérelmet az a választópolgár nyújthat be, akinek legkésőbb
2014. június 23-ig létesített tartózkodási helyének érvényessége
2014. október 12-ig tart!

Mozgóurna igénylése

2014. október 10. 16 óráig HVI-tól, szavazás napján 15 óráig az illetékes
szavazatszámláló bizottságtól.
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P O L G Á R M E S T E R - J E L Ö LT E K b E M u TaT K O z Á S a
Fülöp János – Fidesz-Magyar Polgári Szövetség–Faddi Polgári Egyesület
Tisztelt Faddi Választók!
Először is szeretném
megköszönni az aláírásokat, amivel a jelöltségemet
támogatták.
Bizalmuk megtisztelő,
ha újra elnyerem a polgármesteri
tisztséget,
igyekszem megfelelni az
elvárásaiknak.
Családi
körülményeimben nem történt
változás, házastársam
Fülöpné Zemkó Mária,
két felnőtt lánygyermekem van, Emese és Annamária.
Készülve a következő ciklusra, amely majd öt évig
tart, egészségi állapotom felmérendő, egy átfogó orvosi vizsgálaton vettem részt. A vizsgálat eredménye
egyrészt kedvező: egészségi állapotom koromnak
megfelelő (persze garancia nélkül, az 30 év után lejár),
viszont a rossz hír az volt, hogy a csecsemőmirigyem
nincs rendben. Orvosom tanácsára az eltávolíttatása
mellett döntöttem. A szövettani eredmény sajnos pozitív lett. A leleten az állt: „a csecsemőmirigy rosszindulatú daganata”. Nem volt jó érzés ezt olvasni. De
aztán végig gondoltam: áttétem nincs, tünetet nem
okozott, jók az esélyeim. Egy napot nem voltam táppénzen, végigdolgoztam a nyarat, és most is kitűnően
érzem magam. Orvosaim szintén megerősítettek elhatározásomban: ismét jelöltetem magam. Mivel Önöknek is felelős döntést kell hozniuk a szavazófülkében,
azt gondoltam, ez a történet ehhez fontos lehet.

Polgármesteri beszámolóm és programom meghaladja ezen választási különszám terjedelmét, ezért
azt majd egy külön anyagban juttatom el Önökhöz, de
személyesen is meghallgathatják 2014. október 9-én
(csütörtökön) 18 órakor a faddi művelődési ház nagytermében.
Leköszönő polgármesterként szeretnék köszönetet
mondani képviselőtársaimnak, kollégáimnak, segítőimnek. Az elmúlt négy év folyamán is sok pályázatot
készítettünk, ezek kezelése, lebonyolítása nagy munkaterhet jelentett a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek. Derekasan helytálltak Herczig Gáborné
jegyzőasszony vezetésével. Elismerés és köszönet jár a
Fatodi Kft. dolgozóinak is, Wusching Gábor ügyvezető és Fodor József képviselőtársam vezetésével sokat
tettek a település arculatának javításáért.
Hogy falunk szerethető és élhető legyen, az Önkormányzat minden dolgozójának hozzá kell járulnia
a munkájával. Az idősek otthona, a művelődési ház, a
napközis konyhánk dolgozói, az iskolai karbantartók
és takarítónők, mezőőreink, a tanyagondnok, a védőnőink a maguk posztján tehetnek és tettek is ezért a
nemes célért. A leköszönő képviselő-testület és a magam nevében elismerésemet fejezem ki a munkájukért.
Tisztelt Faddiak! Letelt a 4 év, amire polgármesterként szerződtem. Ha megtisztelnek bizalmukkal
immár 5 évre, igyekszem csapatommal egy tiszta, virágos, élhető, és ami a legfontosabb, fiataljainkat helyben tartó települést formálni szülőfalumból.
Fülöp János

Fülöp János polgármester-jelölt és a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség –
Faddi Polgári Egyesület képviselő-jelöltjei választási fórumra várják az
érdeklődőket 2014. október 9-én (csütörtökön) 18 órakor a Művelődési Házba!
SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG TAGJAI
1. szavazókör tagjai:
Erős Józsefné
Antus Adrienn
Buzás Brigitta
Póttag: Németh Istvánné

3. szavazókör tagjai:
Csehák-Antus Zsuzsanna
Nagyné Fodor Irén
Kvárikné Kovács Éva
Póttag: Bali Imréné

2. szavazókör tagjai:
Tóth Mária
Otoltics Gyuláné
Aradi Józsefné
Póttag: János Orsolya

4. szavazókör tagjai:
Schmidné Keserű Erzsébet
Balázs Istvánné
Szalainé Halmazsán Hajnalka
Póttag: Otolticsné Bodó Györgyi

Nemzetiségi szavazókör tagjai:
Abonyi Mónika
Ádám Imréné
Száraz Erzsébet
Tornai Mercédesz
Buchmüller Brigitta
Helyi Választási Iroda
7133 Fadd, Dózsa György u. 12.
Tel.: 74/447-998
Fax: 74/447-182
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Kákonyi József – független
Tisztelt Faddiak! Tisztelt Választópolgárok!
Mindenekelőtt szeretném megköszönni a
személyes találkozások
során tapasztalt fogadtatást, a sok tartalmas
beszélgetést, a bizalmat
és a bíztatást. Elnézést
kérek mindenkitől, aki
várt és keresett, de az
idő rövidsége miatt nem
tudtam
személyesen
megkeresni. Látogatásaimat a választásokig
folytatni szeretném és ígérem, hogy megválasztásom
esetén is megtalálok mindenkit és engem is megtalál
mindenki.
A bevezető után röviden bemutatkoznék. 1950.
július 13-án Gerjenben születtem. Itt végeztem el az
általános iskolát, majd Pécsen a középiskolát. Fiatal
építészként 1970-ben Faddon kezdtem dolgozni. Feleségemmel, Évával 1979 óta vagyunk házasok. Két
fiúgyermekünk van. Közös otthonunk felépítésével
1983-tól faddi lakosokká váltunk. Tervezőként és kivitelezőként is számtalan épület megépítésében közreműködtem és kerültem sok-sok családdal kapcsolatba,
tettem szert ismertségre, megbecsülésre és barátokra.
Két éve nyugdíjas vagyok és máig Faddon élek családommal.
Előre tudható, hogy a jelenlegi faluvezetés választáson újrainduló tagjai eddigi tevékenységüket fogják
méltatni és érdemeiket fogják hangoztatni, miszerint
mindent felépítettek, amit csak felépíthettek, minden
nagyon jó és szép, kiváló munkát végeztek. Közben
arról nem számolnak be, hogy mindezt milyen áron
tették, a falu ezért milyen súlyos árat fizetett és fizet.
Igen, mert eközben a falu többségéről elfelejtkeztek,
csak látszatintézkedések történtek. A faluban súlyos
a helyzet, nagy az elégedetlenség, változást akarnak,
kiutat ebből a súlyos állapotból. Ezt az álláspontot
képviselem, ennek adok hangot, a választók ezt várják
tőlem. Változás kell, mert nem lehet egy falut félelemben tartani, nem lehet egy falut néhány család jövedelmező vállalkozásaként vezetni. A közélet tisztasága elveszett, sok a visszaélés. Valódi esélyegyenlőséget
kell teremteni, minden vállalkozás azonos feltételekkel működhessen, mindenkit érdemei alapján kell
megítélni. Tudom, hogy ezek súlyos megállapítások,
melyek az érdemeket is elfedhetik, beárnyékolhatják
és csak általános véleményeket tartalmaznak. Éppen
ezért, Tisztelt Polgármester Úr! a választás előtt,
falugyűlésen vagy falufórumon, egy vitában állok

rendelkezésére. Így a választók elé állva, nyílt vitában kaphatnék választ nemcsak általános kérdésekre. Válaszát várom e kihívásra, az időpont meghatározását Önre bízom.
Egy szokott terjedelmű bemutatkozó írásba lehetetlen mindent belezsúfolni. Így most a legfontosabbnak tartott teendőkről teszek említést:
 Első lépésként megszüntetném azt a helyi rendeletet, mely törvénysértő módon közszemlére
tenné az adósok névsorát.
 Feltétlen megemlítendő ma Faddon a közbiztonság növelése. Megoldható!
 Munkahelyek létrehozása, munkahelyek biztosítása.
 A visszaélések megszüntetése, kivizsgálása, a
közélet tisztaságának biztosítása.
 Sürgősen megoldást kell találni a falu egészségügyi ellátottságának javítására.
 Jó kapcsolatot és együttműködést a cigány kisebbségi önkormányzattal.
 A fiatalok igényeinek megfelelő szórakozási lehetőségek biztosítása.
 Oktatási problémákra közösen megoldást keresni.
 Nyilvánosság növelése, őszinteség a választók
felé, véleményéért senkinek ne kelljen félni.
 Rendkívül fontosnak tartom az öregekről, elesettekről, szegényekről való gondoskodást.
 Jó kapcsolat és együttműködés a környező településekkel.
Még hosszan sorolhatnám és írhatnék járdákról,
utakról, mindennapos emberi problémákról, Dombori problémájáról, a helyi strandról, stb. Minden probléma valakinek nagyon fontos, ezért mindenkit meg
kell hallgatni, mindenkin segíteni kell, hogy helyreálljon a bizalom és az emberek minden félelem nélkül őszinték lehessenek. Ezek most csak címszavakba
foglalt feladatok, programok. Egyiket megoldjuk, jön
helyette másik.
Képviselő-jelöltként is indulok a választáson. Ezzel
is kifejezve eltökéltségem és változtatási szándékom,
annak érdekében, hogy a kontroll létrejöttével helyreálljon a közélet tisztasága, nyugalmat és biztonságot
teremtsünk.
Tudom, sokan belefáradtak a kilátástalanságba, fásultakká, közömbössé váltak. Azt hiszik, nem lehet
változtatni. El sem indultam volna a választáson, ha
nem bíznék abban, hogy kitartó munkával ez megvalósítható. Tegyék meg első lépésként, hogy eljönnek
szavazni és hallatják hangjukat.
Tisztelettel: Kákonyi József

„…mert vétkesek közt cinkos, aki néma.” (Babits Mihály: Jónás könyve)
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Antus Mihály Zsolt – Fidesz-Magyar Polgári Szövetség–Faddi Polgári Egyesület

Benis Brigitta – Faddi Polgári Egyesület
2002 óta vagyok képviselő. A testületben igyekeztem hiteles Emberként, Nőként
és Képviselőként tevékenykedni felvállalva hibáimat, temperamentumomat, hiányosságaimat.
Rengeteg dolog történt 12 év alatt a község életében. Hálás vagyok, hogy a település formálásában Én is részt vehettem az Önök bizalma által, amit nagyon
köszönök. Úgy vélem, lezárult egy korszak. Nagyon fontosnak tartom a sikereink
megélését, mert a következő generáció annyira természetesnek veszi a meglévő /
elkészült dolgokat. Rengeteg erőfeszítésbe kerültek. Mi, képviselők sokszor csak
egy ötlettel, igen szavazattal tudtunk hozzájárulni a dolgok alakulásához, mert az
ügyeket vitte tovább a polgármester, a hivatal dolgozói, valamint más civil és egyéb
segítők, akik a települést szolgálják. Tehát a közösség „igazgatása” többségében
csapatjáték. Viszont mernünk kell kritikus szemmel visszatekinteni, egyenleget
vonni a jobb jövő érdekében. Mi volt jó, mi gyengébb, mi az, amin változtatni
kellene. Higgyék el, látjuk mi, hogy mi az, ami még nem a legjobb, de abból kell főzni, ami a raktárban van. A
korrekt kritika, a segíteni akarás vihet előre, az irigység, az utálkozás, a betartás – nem.
A jövő? Véleményem szerint egy képviselő-testületnek a lehető legtöbb társadalmi réteget kellene képviselnie. Kreatív, cselekvő emberekre van szükség! Jön utánunk a következő generáció. Sokan úgy vélik, simán
menne nekik a képviselőség. Önmagában nem elég a felkérés, saját elhatározás, rengeteg alázat kell a közösségi
feladatokhoz, és egy dédelgetett ötletet el kell tudni engedni a maga útjára, hogy egy megvalósult beruházás legyen belőle. Aki nem képes megosztani tudását, terveit, sikereit és kudarcát, aki nem mer vitába szállni, érvelni,
az elvérzik. Csak hitelesen, tisztán és küzdelemmel lehet előre menni. Én ezt hiszem és e szerint élek, cselekszem
a jövőben is!
Ha továbbra is érdemesnek tart képviselőnek, köszönöm bizalmát, szavazatát.
Isten áldjon Bennünket, Faddiakat, a még jobb eléréséhez.
Benis Brigitta
Bényi András – Fidesz-Magyar Polgári Szövetség–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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Bényi Dávid – Fidesz-Magyar Polgári Szövetség–Faddi Polgári Egyesület
Bényi Dávidnak hívnak, 1986 májusában születtem Szekszárdon, 1997 óta élünk
családommal Faddon. A gimnáziumot Tolnán, az egyetemet Pécsen végeztem,
2009-ben személyügy – munkaügy szakon diplomáztam. Pécsi éveim alatt az egyetem Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottságának hallgatói tagjaként dolgoztam, feladatunk volt többek között szociális pályázatok és rendkívüli kérelmek elbírálása,
kollégiumi férőhelyek elosztása és ellenőrzése, valamint egyetemi rendezvények
szervezése és lebonyolítása. Ténylegesen 2011-ben költöztem haza Faddra, azóta
édesapámmal, Bényi Sándorral közösen dolgozunk családi gazdaságunkban, nem
titkoltan azzal a céllal, hogy rövidesen teljesen átvegyem annak irányítását.
Menyasszonyom jelenleg még Szekszárdon él, a pécsi egyetem Egészségtudományi Karán tanul táplálkozástudományt. Amint lehetőségünk lesz rá, Faddon
tervezzük a további közös életünket.
Ha megtisztelnek bizalmukkal, azt tekinteném egyik legfőbb feladatomnak,
hogy a fiatal faddiaknak egy olyan falu- és jövőképet alkossunk, hogy felnőve ne a költözésre, hanem a további
életükre készüljenek Faddon. Legyenek büszkék arra, hogy itt élnek, és vigyék jó hírét a falunak. Véleményem
szerint erre több lehetőség is adódna, és ha pályázati források nyílnának akárcsak néhányra is közülük, nem
tűnnének olyan elérhetetlennek:
– Kézimunka igényes ágazatok, munkahelyteremtő vállalkozások ösztönzése, támogatása.
– Fiatalok bevonása a falu mindennapjainak, rendezvényeinek szervezésébe akár ösztöndíjprogram, diákmunka keretében.
– A Szekszárd–Tolna–Fadd-Dombori kerékpárút kiépítése mind a turizmusra, mind a közlekedésbiztonságra pozitívan hatna.
– A falu múltját, jelenét és érdemeit bemutató tájház, helytörténeti kiállítás létrehozása akár időszaki jelleggel, hogy láthassuk, honnan jöttünk, és mire lehetünk büszkék.
– Szabadtéri sportolási lehetőségek kialakítása a falun belül.
– Különböző tematikájú ifjúsági klubok létrehozása (sportklub, filmklub, túraegyesület…)
Ez csak néhány kiragadott példa egy-egy területről, és természetesen tisztában vagyok vele, hogy vannak
égetőbb kérdések is jelenleg Faddon, azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a falu jövője
a fiatalokban rejlik, őket kell helyben tartani vagy idecsábítani ahhoz, hogy évek múlva is elmondhassuk, jó itt
élni.
Bolgár Sándor – Lehet Más a Politika
Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. A nevem Bolgár Sándor. 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 a munkát
vállaltam. Ettől az időtől aktívan részt veszek a társadalmi érdekképviseletben. A
szolidaritás híve voltam és vagyok.
1993-ban jöttem vissza Faddra, azóta itt élek és dolgozom.
2002-ben és 2006-2010-ben helyhatósági választásokon indultam. A faddi
roma közösség érdekeit próbáltam képviselni társaimmal együtt. 2002-2006-ban a
Faddi Roma Kisebbségi Önkormányzat elnöke lettem.
„Nagy emberek között. Nagy emberek mellett.
Indulok, mint egy kis ember, magunkért és a falunkért, mindenkiért.” A jelszavam: Rend, Igazság, Esélyegyenlőség mindenkinek! Képviselőnek megválasztásom esetére az alábbi célokat tűztem ki:
• Közbiztonság megerősítése, polgárőrség, faluőrség létrehozása
• A faddi strand létrehozása
• Átlátható és követhető települési községvezetést
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• A helyi adók átvizsgálása, módosítása, csökkentése
• Meglévő vállalkozók és további vállalkozások idehozatalával további munkahelyek teremtése
• A közmunkával valódi érték teremtődjön
• Emberibb szociális juttatások, ellátások megreformálása
• A falusi turizmus és az idegenforgalom fejlesztése Faddon és Domboriban
• Az élet jobbítása minden faddi ember számára
• A járdák minőségén és a szilárd utak állapotán javítani kell
• A helyi civilszervezetek segítése, a tömegsport támogatása
• Kulturált szórakozás biztosítása minden korosztálynak
Megválasztásom esetén szeretném a képviselő testülettel elfogadtatni ezeket a célokat. Településünknek többsége a létminimum alatt él és dolgozik. Ennek a rétegnek a helyzetén, körülményein szeretnék segíteni. Valamint
egy együtt lakható Faddért akarok dolgozni, ahol megférnek egymás mellett békeségben a nemzetiségek.
Megtisztelő bizalmukat és szavazatukat előre is köszönöm! Október 12-én éljen lehetőségével, jöjjön el, és
szavazzon rám!
Bolgár Sándor
Fodor József – Fidesz-Magyar Polgári Szövetség–Faddi Polgári Egyesület
Három gyermekes, hét 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 12,
illetve 8 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. Fontosnak tartom a járdák felújítását, újak megépítését.
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.
Fodor József
Furucz Gábor – Faddi Polgári Egyesület
Furucz Gábor vagyok, 1983-ban születtem Szekszárdon. Faddon nőttem fel és
jelenleg is itt élek családommal. Az általános iskolát Faddon, a Gárdonyi Géza
Óvoda és Általános Iskolában végeztem 1998-ban, majd a szekszárdi Ady Endre
Szakközépiskolában érettségiztem 2002-ben. A Kecskeméti Főiskola Gépipari és
Automatizálási Műszaki Főiskolai Karán 2007-ben gépészmérnökként végeztem.
Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépészmérnöki Karán 2012-ben Nemzetközi Hegesztőmérnöki diplomát szereztem. Jelenleg az MVM Paksi Atomerőműben
dolgozom, mint technológus mérnök.
Menyasszonyom Tóth Emese, akivel jelenleg az esküvőnket szervezzük, és jövőbeni terveink között szerepel, hogy Faddon alapítunk családot. Önkormányzati
képviselőként szeretném a faddi és a faluhoz tartozó Domboriban élő emberek érdekeit képviselni. A testülettel együttműködve szeretnék megoldást találni a falut
érintő kérdésekre és problémákra.
Kérem, a 2014. október 12-ei választáson tiszteljen meg voksával, hogy fiatalos lendülettel meg tudjam kezdeni a munkát a faddi önkormányzati képviselő testületben.
Furucz Gábor
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Gerendai Ferenc – független
Tisztelt Faddi Választópolgárok!
Sok szeretettel köszöntöm önöket. Elérkezett az idő egy újabb megmérettetésre, a
2014. évi önkormányzati választások ideje.
Engedjék meg, hogy néhány mondatban bemutatkozzam azoknak, akik nem
ismernek. Nevem: Gerendai Ferenc. 1958. október 5-én születtem Szekszárdon.
Nős vagyok. Feleségem Katalin, aki 40 év munkaviszony után lett nyugdíjas. Két
felnőtt gyerekem van, Mariann és Gábor, mindketten dolgoznak.
Főiskolai végzettséggel rendelkezem. A PTE Illyés Gyula Főiskolai Karán szereztem diplomát szociális munkás szakon. Jelenleg az RHK Kft. alkalmazottja
vagyok, középvezető beosztásban. 12 éve veszek rész aktívan településünk közéletében.
2002–2006 között külsős bizottsági tagként tevékenykedtem. 2006-ban az
önök szavazatainak segítségével képviselő lehettem. 2006–2010 között a Szociális és Jóléti, később a Humán Bizottság tagja, majd elnöke voltam. 2010-ben ismét bizalmat szavaztak nekem. Büszke vagyok arra, hogy ekkor
egyetlen független jelöltként bekerülhettem a képviselő testületbe. 2010–2014 között a Jogi és Pénzügyi Bizottság tagja, a ciklus első harmadát követően elnöke vagyok, napjainkban is betöltöm ezt a tisztséget.
Ebben a közel másfél évtizedben igyekeztem mindig olyan döntéseket támogatni szavazataimmal, amelyek
az önök érdekeit és a falu javát szolgálták. Úgy vélem, ez az időszak nem vette el a hitemet és az emberek iránti
elkötelezettségemet. Ezért továbbra is szeretném szolgálni képességeimmel községünk lakosságát.
Tudom, hogy rengeteg tennivaló van, amivel a lakosság érdekeit, elvárásait javítani kell. Ilyen többek között
a belterület közutak, járdák javítása, pótlása. A közbiztonság megerősítése. A hiányzó háziorvosi körzet teljes
rendelési idejének helyreállítása. A sport, a labdarúgás és egyéb civil szervezetek támogatása. Ígérgetni nem
akarok, de azt kijelenthetem, hogy szavazataimmal minden esetben támogatni fogom lakóhelyünk érdekeit.
Ehhez kérem az önök segítségét, bizalmát, és végül, de nem utolsó sorban szavazataikat.
Tisztelettel: Gerendai Ferenc független képviselő-jelölt
Kákonyi József – független

Márkus György – Fidesz-Magyar Polgári Szövetség–Faddi Polgári Egyesület
Faddon születtem 1954. szeptember 19-én. Itt jártam általános iskolába, s azóta is itt
lakom feleségemmel, gyermekeimmel, unokáimmal. A Debreceni Tudományegyetemen szereztem tanári diplomát és jelenleg is tanárként dolgozom Szekszárdon, a
Szent László Középiskolában. Négy cikluson keresztül – 1990–1994, 1998–2010 –
voltam tagja Fadd Nagyközség Képviselő-testületének. Képviselőségem nagy részében a Művelődési, Oktatási, Kulturális és Sportbizottság munkájában vettem részt.
2010-től a Tolna Megyei Önkormányzat képviselője lettem. A következő öt évben
ismét Faddon szeretnék tevékenyen részt venni a közéletben – bár ebből az elmúlt
időszakban sem maradtam ki. Köszönöm mindenkinek, aki aláírásával támogatta indulásomat. Ha a választáson is megtisztelnek bizalmukkal, azon fogok munkálkodni,
hogy megtartsuk az eddig elért eredményeket, illetve a lehetőségek határain belül továbbfejlesszük a településünket, hogy az megfeleljen a 21. század követelményeinek.
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Schmelcz Lajos (1963) – független
Schmelcz Lajos független képviselő-jelölt vagyok, 51 éves faddi lakos. 1963. augusztus 20-án születtem Szekszárdon. 1984-ben nősültem, feleségem Matus Valéria Györgyi révén öt gyermekes családapa vagyok.
Az 505-ös Szakmunkásképző Iskolában végeztem autószerelőként. Szakmámban rövid ideig dolgoztam, majd önálló vállalkozásba, árufuvarozásba kezdtem.
Édesanyám tanácsára átképeztem magam tüzelő- és építőanyag kereskedővé.
Először az ÁFÉSZ dolgozójaként vezettem a faddi TÜZÉP-et 1987-től, majd feleségemmel közösen családi vállalkozásként átvettük és azóta is üzemeltetjük.
10 éves korom óta, kisebb-nagyobb megszakítással tagja vagyok a faddi horgászegyesületnek, s nagy büszkeséggel mondhatom el, hogy 2004-óta elnöke is
lehetek, továbbá kuratóriumi tagja vagyok a Faddi Dunáért Alapítványnak. Ez
úton is köszönöm tagjaink bizalmát, melyet a mai napig élvezhetek, s remélem
így lesz a továbbiakban is.
Életem során nem voltam és nem vagyok semmilyen politikai párt tagja, ettől függetlenül nem állok egyikükkel sem ellentétben. Hiszek abban, hogy az együttműködéshez, amely eredményeképp új és látható fejlesztések kerülhetnek napirendre községünk életében, csupán az kell, hogy mind akarjuk és mind tegyünk érte.
Mind itt élünk és mindannyiunk érdeke, hogy jobb és szebb legyen lakóhelyünkön élni.
Munkám során közel kerülök a faddi emberekhez, látom hogyan élnek, ismerem gondjaikat, megértem
problémáikat, s látom szűkös anyagi helyzetüket. Legfontosabb feladatoknak tartom, hogy teremtsünk minél több munkahelyet helyben, a férfiak és nők számára egyaránt. Adjunk lehetőséget a helyi vállalkozások
megteremtésére, támogassuk a meglévőket. Lássuk meg lakhelyünk adottságait, aknázzuk ki a turizmusban
rejlő lehetőségeinket. Biztosítsunk a fiataloknak megfelelő szórakozási lehetőségeket, ezzel megelőzvén a szülői aggodalmakat. Javítsunk a közbiztonságon és a lehető legtöbb figyelemmel és megértéssel járjunk el idős
lakosainkkal szemben.
Ennek érdekében szeretnék a képviselő-testület összes tagjával együttműködni. Nem szeretném a faddi és
dombori lakosokat pártjuk, vallásuk, nemzetiségük szerint megkülönböztetni. Én, mint képviselő, nem pártot, vallási nézetet, hanem az összes faddi lakost szeretném képviselni. Bizalmukat és támogatásukat hálával
köszönöm.
Schmelcz Lajos
Schmelcz Lajos (1990) – Jobbik Magyarországért Mozgalom
Tisztelt Faddi Polgárok!
A nevem Schmelcz Lajos, a Jobbik Magyarországért Mozgalom faddi képviselőjelöltje vagyok.
Elsősorban a közbiztonságon szeretnék javítani, hogy élhető Faddot hozzunk létre, de a testületbe választásom esetén a helyi vállalkozók megsegítésére, a közösségi
élet fellendítésére és nem utolsó sorban a mezőgazdaság felvirágoztatására is szeretnék koncentrálni.
Fadd mezőgazdasági jellegéből adódóan elsősorban a helyi gazdák mezőgazdasági terményeit feldolgozó élelmiszeripari vállalkozások beindulását, létrejöttét kell
támogatni. Azok a vállalkozások, őstermelők, gazdák, akik javarészt faddi lakosokat
foglalkoztatnak (legalább 90%), kapjanak engedményeket a helyi adókból. Az önkormányzat az általa megvalósítandó beruházások, építkezések, tatarozások elvégzésére első sorban helyi vállalkozókat kérjen fel.
Mindnyájan tudjuk, hogy a legtöbb általános iskolás, aki máshová jár iskolába, nem saját hibájából kényszerül
a mindennapi ingázásra, ezért el szeretném érni, hogy a helyi focicsapatba, néptánccsoportba léphessenek be azok
a gyermekek is, akik más településre járnak általános iskolába, és találjunk végre megoldást az ingázók számának
lecsökkentésére: ne az kényszerüljön másik iskolába, aki építő tagja a közösségnek.
A fiatalok számára a lehető legtöbb közösségi és sport rendezvény szerevezését támogatnám.
Ez úton szeretném Önöket kérni, hogy támogassanak szavazatukkal engem és képviselőjelölt társamat, Váradi
Pétert az önkormányzati választáson október 12-én.
Schmelcz Lajos
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Dr. Tóth Tamás – Fidesz-Magyar Polgári Szövetség–Faddi Polgári Egyesület

Váradi Péter – Jobbik Magyarországért Mozgalom
Váradi Péter vagyok, a Jobbik Ifjúsági Tagozatnának a helyi elnöke, szakmámat tekintve pedig villanyszerelő. Születésem óta Faddon lakom, az általános iskolát követően Tolnán érettségiztem, majd tanulmányaim folytatása mellett, kezdtem segíteni
a közösségi élet fejlesztését a településen. Megemlékezések és történelmi előadások
megszervezése mellett hozzám köthető a márciusban lebonyolított kokárdaosztás,
a szeptemberi szemétszedési akció, illetve Bogár László nemzetépítő előadásának
megszervezése.
Faddon, meglátásom szerint a legnagyobb probléma a közösségi élet alacsony
színvonala mellett, a közbiztonság hiánya, amiért úgy gondolom, csak akkor tehetnék, ha az önök bizalmát élvezve bekerülhetnék a testületbe. Szükségesnek látom a
térfigyelő-kamerarendszer kibővítését, a polgárőrség megerősítését, valamint rendőrőrs létrehozását. Támogatok minden javaslatot, mely Fadd közbiztonságán javítana. Radikális változás kell, hiszen ismét megszaporodtak a vagyon elleni és az erőszakos bűncselekmények.
Több Kelet-Magyarországi településhez hasonlóan szigorú feltételekhez kötném a szociális segélyek folyósítását, így csak az részesülne segélyben, aki rendben tartja a portáját, nem bűnözésből él, illetve betartja az együttélési
szabályokat. A rendszeres kapcsolattartás érdekében havonta tartanék fogadóórát, annak érdekében, hogy csak
olyan javaslatokat nyújtsak be, mely a lakosság többségének kedvező, így végre önrendelkezésre kerülne sor a helyi életre vonatkozó döntésekben. Fontosnak tartom továbbá a korábbi strand felújítását, valamint évente legalább
egyszer családi nap szervezését.
Kérem, tiszteljen meg bizalmával, október 12-én településünk jövőjéről dönthetünk. Szavazzon rám, és
Schmelcz Lajos képviselőjelölt társamra, annak érdekében, hogy ismét egy élhető község legyen Fadd! Kezünkben
Üdvözlettel: Váradi Péter
a jövő!
N E M z E T i S é G i Ö N K O R M Á N Y z aT i K é P v i S E L ő - J E L Ö LT E K
b E M u TaT K O z Á S a
Bogdán György – Magyarországi Összefogás Roma Rom Szervezet

Bogdán Imréné – „Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
Tisztelt Választók!
Bogdán Imréné vagyok, 46 éves. 30 éve lakom Faddon a Kossuth Lajos utcában.
Évek óta dolgozom a helyi önkormányzatnál közfoglalkoztatottként, valamint szezonálisan
a helyi termelőknél napszámban. A nemzetiségi önkormányzat munkáját 2 éve segítem, a jövőbeni terveiket támogatom.
Munkámból adódóan ismerem az itt élő embereket és problémáikat. Ebből kiindulva döntöttem a jelölés mellett. Szeretnék segíteni abban, amiben tudok, aktív tagja a nemzetiségi
önkormányzatnak.
Tisztelettel: Bogdán Imréné
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Bolgár Sándor – Magyarországi Összefogás Roma Rom Szervezet
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. 2010-ben
indultam a választásokon, első
körben nem kerültem be a testületbe. 2011-ben újból bekerültem a kisebbségi önkormányzatba, mint képviselő. Igyekeztem aktív tagja lenni
a testületnek.
Az elmúlt 12 évben nagyon rögös akadályokkal, hátrányokkal, nehézségekkel mentünk végig az úton képviselő
társaimmal. Ennek ellenére értünk el sikereket. Azok a
cigány emberek, akik figyelemmel kísérték a munkámat,
azok látták, ismerik is az eredményeinket.
Jó ötleteket folytatni és fent kell tartani, és a lehetőségek szerint bővíteni kell a szolgáltatásainkat. A megkezdett utat és a munkát szeretném tovább vinni, hogy a roma
emberek érdeke Faddon ne csorbuljon.
Mi, cigányok nem vagyunk, nem lehetünk ellenfelek!
Nekünk együtt kell dolgozunk magunkért, a közösségünkért! Ha megválasztanak, így fogok tenni, eképpen cselekszem!
Fontosnak tartom azt, hogy a településünkön minden
szavazásra jogosult cigány menjen el szavazni! A kisebbségi képviselőkre csak az szavazhat, aki szeptember 26-ig regisztrálja magát. Ebben mi segítünk, vagy keressétek meg
a településünk jegyzőjét és kérjétek ott a regisztrálást.
Nekünk, cigányoknak két helyen is szavaznunk kell,
fontos hogy a települési képviselő-testületre is szavazzunk
azokra, akik hozzánk, közülünk valók!

Az önkormányzati választáson megjelent hivatalosan
is a Jobbik!
Hamarosan öt évre fogjuk eldönteni: kik vezessék, képviselhessék a Cigányságot! Öt év bizony hosszú idő! A
nemrég született gyerekből iskolás lesz, s Te vajon tudsz-e
Neki kenyeret adni? Lesz-e Tanár, aki segít Neki több tudáshoz jutni, mint az Neked, nekem sikerült?!
Tenni fogunk annak érdekében, hogy érezhetően csökkenjen a cigánysággal szembeni, az élet szinte minden
területén tapasztalható hátrányos megkülönböztetés, és
érvényt szerezzünk a törvények szintjén ma is létező jog
előtti egyenlőségnek. Példát kívánunk mutatni a cigányság
kulturális örökségének és hagyományainak megőrzésére.
Erősítve ezzel a környezetükben az igényt szellemi, kulturális örökségének, kulturális hagyományainak megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére.
Ennek érdekében az önkormányzatiság által biztosított
keretek között fokozott hangsúlyt fektetünk a következő
generáció oktatására mind a felzárkóztatás, mind az oktató munka terén. Adjunk esélyt gyermekeinknek és magunknak!
Megválasztásom esetén szeretném, ha az elkövetkező
öt évben megvalósulna egy önálló roma közösségi szolgáltató ház, melyben gyakorolhatnák és megismerhetnék
a kultúrát, nyelvet, hagyományokat. E célok elérése érdekében indulok a települési cigány kisebbségi önkormányzati választásokon. Megméretem magam a települési önkormányzati választásokon testületi képviselőnek.
Most van egy lehetőségünk nekünk, ROMÁKNAK,
hogy összefogjunk és összetartsunk. Október 12-én éljen
lehetőségével, jöjjön el, és szavazzon rám.
Bolgár Sándor

Fodor Ágnes – „Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
Szeretném megköszöni az elmúlt négy év bizalmát!
A kisebbségi munkámat ugyanazon a vonalon szeretném folytatni, mint az elmúlt évek
során. Nagyon sokat tanultam és sok tapasztalatot szereztem ez idő alatt. A jövőben ezt még
hasznosabbá teheti a kisebbségi munkámat a cigány hagyományok és kultúra ápolása terén.
Véleményem szerint egy nemzetiségi önkormányzatnak ez a feladata.
Fodor Ágnes vagyok, 1974. október 3-án születtem. Faddon élek, Tolnán végeztem az általános iskolát és az érettségit is ott szereztem meg. Pécsen gyógypedagógiai asszisztensnek tanultam, hogy a faddi általános iskolában hatékonyabban tudjam segíteni a pedagógusok munkáját közhasznú program keretében.
A Lungo Drom közös programjával egyetértve kiemelt feladatomnak tekintem a cigánygyerekek nevelésének, tanulásának segítését iskolán belül és kívül egyaránt.
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Fodor József – „Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
Kedves Roma Barátaink!
A Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevében szeretnénk
megköszönni a négy éves bizalmat, amit kaptunk, és ha úgy
gondoljátok, a megkezdett munkánkat tovább tudjuk folytatni.
Hagyományteremtő szándékkal
létrehoztuk a cigány tánccsoportot, a húsvéti és karácsonyi
játszóházat, az iskolás gyermekeket kirándulni, táborozni
vittük pályázati támogatások igénybevételével. Idén csuhéfoglalkozás indult.
Jövőbeni terveink között szerepel:
• egy közösségi ház létrehozása pályázat útján, ahol a fiatalok hasznos szabadidő eltöltése mellett mosókonyha kialakításával segítenénk a rászoruló családokat;
• parkosítani szeretnénk a kurdi sarki játszóteret padok elhelyezésével, fák ültetésével;
• pályázat útján ROMA nap szervezése;
• mindennapos ügyfélszolgálat biztosítása;
• az idősebb korosztály bevonása programjainkba;
• hagyományőrző zenekar létrehozása.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat (2013. január
1-je előtti megnevezéssel: Roma Kisebbségi Önkormány-

zat) legfőbb feladatának tekinti a helyi cigányság beilleszkedését, roma diákok továbbtanulását, a kettős identitás
felvállalását, a felnőtt roma lakosság munkához juttatását.
Szeretnénk megismertetni feledésbe merült hagyományainkat, nyelvünket. Mivel a mai fiatalság ezen ismeretekkel nem bír, ezért folyamatban van anyanyelvű könyvek és
kiadványok beszerzése. Jó kapcsolatot ápolunk a helyi civil
és hivatalos szervezetekkel, valamint az egyházakkal. Az
elvégzett munkánknak gyermekeink fogják igazán hasznát venni. Ide születtünk, itt nőttünk fel, itt jártunk iskolába, innen mentünk első munkahelyünkre. Gyökereink ide
kötnek és mindig a gyökereknél kell maradni. Nem szabad
elfelejtenünk, honnan indultunk, viszont nagyon fontos,
hogy hova érkezünk. Itt kell eredményeket produkálnunk.
Ezen eredmények csak úgy érhetőek el, ha a cigányság, illetve más nemzetiségek is egymásnak segítő kezet nyújtanak, együttműködnek egymással. Úgy gondolom, sok
munkával, türelemmel és kitartással el tudunk indulni egy
élhetőbb világ felé.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, kérem támogatásukat, hogy az Önök segítségével tudjuk folytatni a megkezdett munkát Fodor József, Fodor Ágnes, Száraz Mihályné és Mátyás Erzsébet személyében.
Tisztelettel: Fodor József LUNGO DROM

Fodorné Ivók Henrietta – „Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
Tisztelt Faddiak!
Fodorné Ivók Henrietta vagyok, 36 éves, három gyermek boldog anyukája.
Bonyhádon a Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskolában érettségiztem, azt követően
adminisztrátorként dolgoztam a Tolna Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítványnál, majd 2003tól a Faddi Polgármesteri Hivatal titkársági feladatait láttam el. 2013. augusztusától pedig a
Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola iskolatitkára lettem. Érdeklődésem már korán a szociális területek irányába fordult, s e téren tevékenykedem szabadidőmben. Az elmúlt négy évben
szívesen segítettem a nemzetiségi önkormányzat munkáját, hiszen nagyon jó ötletekkel, programokkal színesítették mind az iskola, mind a település, mind a roma emberek életét. Nagyon
klasszak a játszóházak, foglalkozások, örömteliek a kirándulások, meghittek a lakossági fórumok, hisz ezen alkalmak az együttlétről, beszélgetésről, tapasztalatcseréről szólnak. A cigánytánc csoport tagjai előtt
pedig fejet hajtok, minden tiszteletem az övék, az én kis példaképeim, hogy ők minden évben képviselik a cigányságot,
és megmutatják Fadd Nagyközség lakóinak és a vendégeknek, hogy milyenek is a faddi romák! Amennyiben ilyen aktív
önkormányzatra lesz szerencsénk, mint az elmúlt négy évben, továbbra is minden további nélkül támogatom a munkájukat és segítek, amiben tudok!
Tisztelettel: Fodorné Ivók Henrietta
Frigur Zoltánné – Magyarországi Összefogás Roma Rom Szervezet
18 éve költöztünk Faddra férjemmel és itt építettünk házat a Sándor utcában.
Három gyermekem van.
2006-ban indultam a kisebbségi választásokon és bejutottam a testületbe, 2010-ben nem
indultam. Most újból megpróbálom, miután felkértek, hogy induljak a kisebbségi önkormányzati választásokon, felvállalom a romaság, a cigány emberek érdekeit.
Mi cigányok nem vagyunk, nem lehetünk ellenfelek! Nekünk együtt kell dolgozunk
magunkért, a közösségünkért! Ha megválasztanak így fogok tenni eképpen, cselekszem!
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Fontosnak tartom azt, hogy a településünkön minden szavazásra jogosult cigány menjen el szavazni! A kisebbségi képviselőkre csak az szavazhat, aki szeptember 26-ig regisztrálja magát. Ebben mi segítünk, vagy keressétek meg a településünk
jegyzőjét és kérjétek ott a regisztrálást. Nekünk, cigányoknak két helyen is szavaznunk kell, fontos hogy a települési képviselő-testületre is szavazzunk, azokra, akik hozzánk, közülünk valók!
Az önkormányzati választáson megjelent hivatalosan is a Jobbik!
Mint családanya nagyon is érzem és tudom, hogy a mai világban nagyon nehéz boldogulni, úgy hogy az ember családja ne kerüljön hátrányba.
Hamarosan öt évre fogjuk eldönteni: kik vezessék, képviselhessék a Cigányságot! Öt év bizony hosszú idő!
A nemrég született gyerekből iskolás lesz, s Te vajon tudsz-e Neki kenyeret adni? Lesz-e Tanár, aki segít Neki több
tudáshoz jutni, mint az Neked, nekem sikerült?!
A jó ötleteket folytatni és fent kell tartani és a lehetőségek szerin bővíteni kell a szolgáltatásainkat.
Tenni fogunk annak érdekében, hogy érezhetően csökkenjen a cigánysággal szembeni, az élet szinte minden területén tapasztalható hátrányos megkülönböztetés, és érvényt szerezzünk a törvények szintjén ma is létező jog előtti
egyenlőségnek.
Példát kívánunk mutatni a cigányság kulturális örökségének és hagyományainak megőrzésére. Erősítve ezzel a környezetükben az igényt szellemi, kulturális örökségének, kulturális hagyományainak megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére. Ennek érdekében az önkormányzatiság által biztosított keretek között fokozott hangsúlyt fektetünk a következő
generáció oktatására mind a felzárkóztatás, mind az oktató munka terén. Adjunk esélyt gyermekeinknek és magunknak!
Megválasztásom esetén segíteni kívánok, együtt gondolkodni a kisebbségi önkormányzat képviselő-testületével a
felmerülő problémák megoldásában.
Megtisztelő bizalmukat előre is köszönöm.
Frigur Zoltánné Judit
Kolompár Vince – „Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
Kolompár Vincének hívnak. 1965-ben születtem Enyingen. 13 éve költöztem Faddra feleségemmel. Gyermekem nincs, de nevelőszülei voltunk az öcsém gyermekeinek. Nagyon megszerettem ezt a falut, amit már a sajátomnak érzek. Általános iskolai végzettségem van, több
munkahelyem is volt már, többek között a Fatodi Kft.-nél és az általános iskolánál. Jelenleg is
az iskolában vagyok gyermekfelügyelő. Sokat vagyok a faddi gyermekekkel, így a faddi roma
gyerekekkel is. Rajtuk keresztül megismertem a roma problémákat mind az iskolában, mind
a falu életében. Az alacsony iskolázottság nehezíti a munkavállalást, a munkanélküliség pedig
a mélyszegénység szélére taszítja a családokat. Ezért is fontos, hogy a gyerekek minél tovább
tanuljanak, szakmához juthassanak.
Elégedetten látom a roma képviselők erőfeszítéseit, hogy ezeket a problémákat csökkenteni
tudják. Örömmel vettem a ruhaosztásokat, a gyerekek ingyenes kirándulásait, táborozásait, amivel ösztönözni próbálják őket a tanulásra. Büszkén néztem meg a Faddi Hagyományőrző Cigánytánc csoport fellépéseit.
Szeretnék ebben a munkában én is tevékenyen részt venni. Tapasztalataimmal segíteni a cigányság további fejlődését, beilleszkedését. Célom lenne a gyermekeink életének további javítása. Tanulásuk eredményesebbé tétele. Jó volna
egyre több roma gyereket látni a középiskolákban, gimnáziumokban, főiskolákon.
Köszönettel: Kolompár Vince
Mátyás Erzsébet – „Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
Tisztelt Faddiak!
Mátyás Erzsébet vagyok, 31 éves, beás szülőktől származom, általános iskolás leányom és nyáron született fiam édesanyja, így jelenleg GYES-en vagyok. Bonyhádon, a Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskolában érettségiztem, majd Pécsen gyógypedagógiai asszisztens végzettséget szereztem, hogy aktívabban tudjam segíteni a Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola
pedagógiai munkáját ottlétem idején, utána pedig a művelődési ház és könyvtár munkájában
vettem részt. 4 éve segítem a nemzetiségi önkormányzat munkáját, a programokon aktívan
részt vesz férjem és lányom egyaránt. Faddon, a Kossuth Lajos utcában lakom, ismerem a lakosokat és az őket érintő problémákat.
Átélem és átérzem az egyre súlyosbodó anyagi gondokat, amely szinte mindegyik család
megélhetését nehezítik. A nemzetiségi önkormányzat programjai által lehetőség van kiszakítani néha a szülőket, többségében a gyerekeket a mindennapi gondokból. Ezeket a jövőben is fenn kell tartani.
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A roma ösztöndíj pályázatokra felhívjuk a szülők figyelmét, éljenek a lehetőséggel, hogy a hátrányos helyzetű gyermekeknek,
embereknek segíthessek, ezt szeretném települési szinten is szem előtt tartani.
Úgy érzem, megfelelő tapasztalattal rendelkezem ahhoz, hogy segítsem az önkormányzat és a lakosság közötti együttműködést. Ha ezt Önök is így gondolják, kérem, támogassanak október 12-én.
Megtisztelő bizalmukat előre is megköszönöm.
Tisztelettel: Mátyás Erzsébet
Száraz Mihályné – „Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
Tisztelt Faddiak!
Köszönöm az elmúlt választás alkalmával irántam tanúsított bizalmat, mely által betölthettem
a nemzetiségi önkormányzat képviselői tisztségét.
Az elmúlt 4 évben igyekeztünk az önkormányzati költségvetéséhez és a pályázati lehetőségekhez képest feladatainkat ellátni, a hagyományőrzést ápolni és programokat szervezni.
A 4 év alatt az elnök úr kezdeményezésére és a programjaink megvalósításához használatba kaptuk az önkormányzat Mátyás király u. 40. szám alatti épületét, mely valóban barátságos otthona a cigány tánccsoport próbáinak, játszóházaknak, fórumoknak, ruhaosztásnak és
egyéb összejöveteleknek. Úgy érzem, sok mindent megtettünk ez idő alatt, melyet folytatnunk
kell a megkezdett úton. Amennyiben megtisztelnek a szavazatukkal és támogatnak, a következő 4 évben a LUNGO DROM színeiben a nemzetiségi önkormányzat által kitűzött célokat kívánom segíteni.
Tisztelettel: Száraz Mihályné

Bogdán Imréné, Fodor Ágnes, Fodor József, Fodorné Ivók Henrietta,
Kolompár Vince, Mátyás Erzsébet és Száraz Mihályné
a „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
nemzetiségi önkormányzati képviselő-jelöltjei

választási fórumra várják az érdeklődőket
2014. október 10-én (pénteken) 18 órára a Művelődési Házba!

A TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI SZAVAZÁS MÓDJA
• Az a választópolgár, akit a nemzetiségi választói jegy- zetői engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt
zékbe 2014. szeptember 26-ig kérelmére felvett a helyi vá- igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).
lasztási iroda vezetője, 2014. október 12-én részt vehet a
települési nemzetiségi önkormányzati képviselők válasz- • Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló
bizottságtól megkapja a szavazólapot és a borítékot. A szatásán.
vazólapot az Ön jelenlétében lebélyegzik. A szavazólap
• Szavazni csak személyesen, az 6. számú szavazókörben átvételekor Önnek alá kell írnia a nemzetiségi választói
(Polgármesteri Hivatal Fadd, Dózsa Gy. u. 12.), a nemze- jegyzéket.
tiségi szavazásra szolgáló külön szavazóhelyiségben lehet.
• A szavazásához szavazófülke áll rendelkezésére, amely• A szavazatszámláló bizottság először megállapítja az Ön ben kitöltheti a szavazólapot. Érvényesen szavazni 1 vagy
személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a nemzetiségi több, de legfeljebb 4 jelöltre lehet, a jelölt neve mellett elválasztói jegyzékben. A személyazonosság és a lakcím iga- helyezett körbe tollal írt × vagy + jellel! Egyéb megjelölés
érvényes szavazatként nem vehető figyelembe.
zolására a következő, érvényes igazolványok alkalmasak:
– lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány • Végezetül a szavazólapot a borítékba kell helyeznie, és a
(régi, könyvecske formátumú) vagy
borítékot a szavazatszámláló bizottság előtt az urnába kell
– személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) dobnia.
vagy útlevél vagy 2001. január 1-jét követően kiállított ve-
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A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek,
valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választásához
Értesítés a névjegyzékbe történő felvételről
A választópolgároknak augusztus 25-ig kell megkapniuk a
névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítést, az augusztus 15-i névjegyzéki állapotnak megfelelően. A Nemzeti Választási Iroda névre szóló küldeményében az önkormányzati
választás kitűzéséről és arról tájékoztatja a választópolgárokat, hogy szerepelnek a névjegyzékben. Az értesítőket a Magyar Posta kézbesíti. Ha valaki ezt nem kapja meg, akkor
az állandó lakóhelye szerinti helyi választási irodához – a
helyi jegyzőhöz – fordulhat, aki új értesítőt állít ki. Az értesítő tartalmazza a szavazás helyét, idejét és azt is, hogy a szavazókör akadálymentes-e. A választópolgárok az értesítőn
szereplő adataikkal ajánlhatnak érvényesen képviselő- és
polgármester-jelöltet. Azoknak, akik még nem nagykorúak,
de az októberi önkormányzati választásig betöltik 18. életévüket, ugyancsak augusztus 25-ig kell megkapniuk az értesítőt.
Átjelentkezéssel szavazás
A választópolgár lakóhelyén – vagy 2014. június 23-ig létesített- és a szavazás napján érvényes – tartózkodási helyén
szavazhat. Átjelentkezési kérelmet csak az a választópolgár
nyújthat be, aki legkésőbb június 23-ig létesítette a tartózkodási helyét, és legalább október 12-ig ott tartózkodik.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb október
10-én 16 óráig meg kell érkeznie helyi választási irodához.
Ajánlás, ajánlásszámok
Idén már öt évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket. A választópolgárok több jelöltet is ajánlhatnak, de minden jelöltet csak egyszer. Az a
választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezi. A jelöltek ajánlóíveken
gyűjthetik az ajánlásokat, az ajánlóíveket a választási irodák
bocsátják az indulni szándékozók rendelkezésére. A választási irodák legkorábban augusztus 25-én adhatják át az
igénylőknek az ajánlások gyűjtésére szolgáló ajánlóíveket.
Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár
nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, anyja
nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg

aláírja. A jelölteknek a korábbinál egy héttel kevesebb idejük lesz az ajánlásokat összegyűjteni: augusztus 25-től két
héten át, szeptember 8-ig lehet ajánlásokat gyűjteni és
a jelölteket bejelenteni a választási bizottságoknál. Változnak a jelöltséghez szükséges ajánlásszámok is. A szükséges
ajánlások számát augusztus 18-án állapítja meg a helyi választási iroda vezetője, az augusztus 15-én a központi névjegyzékben szereplők száma alapján.
Polgármesterjelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 3 százaléka jelöltnek ajánlott.
Képviselőjelöltté váláshoz pedig a választópolgárok
legalább 1 százalékának ajánlása szükséges. A képviselőjelöltek és a polgármesterjelöltek szeptember 8-án 16
óráig adhatják le ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásaikat.
A határidőig vissza nem vitt ajánlóívek miatt a választási
bizottságok – az országgyűlési és az európai parlamenti választáshoz hasonlóan – bírságot szabnak ki, ennek összege
ívenként 10 ezer forint lesz. Nem szabható ki bírság a legkésőbb a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. A választópolgárok ajánlásainak ellenőrzésére
négy napjuk van a választási irodáknak. A helyi választási
bizottság a jelöltek bejelentésére rendelékezésre álló határidő – szeptember 8-án 16 óra – lejárta után sorsolja ki, hogy
a szavazólapokon a jelöltek milyen sorrendben szerepelnek.
Mozgóurna iránti kérelem
A szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában
egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva
tartása miatt gátolt választópolgár vagy meghatalmazottja (a meghatalmazás csatolásával) nyújthat be mozgóurna
biztosítása iránti kérelmet. A választópolgár mozgóurna
iránti kérelmének október 10-én 16 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához vagy a szavazás napján 15
óráig a szavazatszámláló bizottsághoz.
Választási kampány A választási kampány augusztus
23-tól október 12-én 19 óráig tart, a szavazás napján nem
tartható választási gyűlés, nem lehet politikai reklámot
közzétenni.
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A helyi választási bizottság választott és megbízott
tagjai
A helyi választási bizottság tagjait és póttagjait a képviselő-testületnek augusztus 31-én 16 óráig kell megválasztania, a helyi választási iroda vezetője (jegyző)
javaslatára. A választási bizottságok megbízott tagjait
szeptember 26-án 16 óráig lehet bejelenteni.
Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni, ha a településen az adott
nemzetiséghez tartozó személyek száma – a legutolsó
népszámlálásnak az adott nemzetiségre tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adati szerint – a huszonöt főt eléri.
Faddon az utolsó népszámlálás adatai szerint az egyes
nemzetiségekhez tartozó személyek száma a következő
volt: német 26 fő, roma 366 fő. A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a település egy
választókerületet alkot. Valamennyi nemzetiség számára
közös szavazókör szolgál.
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma:
a) három fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő
választópolgárok száma a választás kitűzésének napján a
településen kevesebb, mint száz fő,
b) négy fő, ha nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján a településen legalább száz fő.
A választáson az választó, aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel. A nemzetiségi névjegyzékbe kérelemre
fel kell venni azt, aki
a) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán szavazati joggal rendelkezik,
b) a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben (továbbiakban: Njt.) meghatározott (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin,
szerb, szlovák, szlovén, ukrán) nemzetiséghez tartozik, és
c) e nemzetiséghez tartozását Njt-ben meghatározott
tartalommal és eljárási rendben megvallja.
A választáson a nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgár választható, ha
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a) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán választható
b) nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két
általános választásán, valamint az azokat követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi jelöltje,
továbbá
c) nyilatkozatot tesz arról, hogy
ca) a nemzetiség képviseletét vállalja,
cb) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.
Egy személy egyidejűleg csak egy nemzetiség névjegyzékében szerepelhet. A választópolgár azon településen
szerepelhet a nemzetiségi szavazókör névjegyzékén, ahol a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának szavazóköri névjegyzékében szerepel. A nemzetiségi
szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni,
aki legkésőbb 2014. szeptember 26. 16.00 óráig benyújtott
kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a
központi névjegyzékben.
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléshez a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján szereplő választópolgárok 5%-ának, de legalább 5 választópolgár ajánlása
szükséges. Szavazóköri, valamint központi névjegyzéket
érintő kérelem a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.
hu hivatalos honlapján on-line benyújtható, postai úton
vagy személyesen történő benyújtáshoz a formanyomtatvány pdf formában a www.valasztas.hu-n letölthető.
Választási bizottságok felállításának, jelölt- és listaállítás határidői:
Választási bizottság megbízott tagjának bejelentése:
2014. szeptember 26. 16.00 óráig
Választási kampányidőszak:
2014. augusztus 23-tól 2014. október 12. 19.00 óráig
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