
Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2019. szeptember

VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM

Áder János Köztársasági Elnök Úr 2019. október 13. napjára kitűzte a helyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek választását. A Nemzeti Választási Bizottság ugyanezen időpontra tűzte ki a nemzeti-
ségi önkormányzati választást. 

Szavazni a szavazás napján: 2019. október 13-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet. 

Községünkben 2 polgármester-jelölt indul a választáson, érvényesen szavazni csak 1 jelöltre lehet. 

1. Fülöp János Fidesz-Magyar Polgári Szövetség; Kereszténydemokrata Néppárt

2. Kákonyi József Független

Településünkön 15 egyéni listás jelölt van. Érvényesen szavazni legfeljebb 6 képviselőjelöltre lehet 
az alábbi jelöltek közül:

1. Bali Ervin Fidesz-Magyar Polgári Szövetség; Kereszténydemokrata Néppárt
2. Gerendai Ferenc Független
3. Takács Anikó Dunaág 7139 Egyesület
4. Körösi László Független
5. Antus Zsolt Fidesz-Magyar Polgári Szövetség; Kereszténydemokrata Néppárt
6. Benis Brigitta Független
7. Bali János Független
8. Vida Tamás Független
9. Bak Zsolt Fidesz-Magyar Polgári Szövetség; Kereszténydemokrata Néppárt

10. Bán Klaudia Fidesz-Magyar Polgári Szövetség; Kereszténydemokrata Néppárt
11. Baros Gábor Fidesz-Magyar Polgári Szövetség; Kereszténydemokrata Néppárt
12. Márkus György Fidesz-Magyar Polgári Szövetség; Kereszténydemokrata Néppárt
13. Kákonyi József Független
14. Bolgár Sándor Független
15. Fodor József Fidesz-Magyar Polgári Szövetség; Kereszténydemokrata Néppárt

P O L G Á R M E S T E R - J E L Ö L T E K

K É P V I S E L Ő - J E L Ö L T E K

Helyi Választási Bizottság tagjai

Pál Magdolna, elnök
Dr. Soós László, elnökhelyettes
Lazányi Józsefné, választott tag
Ragó Károly, póttag
Takács Melitta, póttag

Helyi Választási Iroda tagjai, elérhetőségei

Dr. Percsi Elvira, HVI vezető, jegyző
Bráz Ferenc, HVI tag, jogi helyettes
Pusztainé Stefán Mónika, HVI tag

Németh Magdolna, HVI tag
Hauck Izabella, HVI tag
Németh Mónika, HVI tag

7133 Fadd, Dózsa György u. 12. Tel.: 74/447-998, Fax: 74/679-045



2 Faddi Hírek

N E M Z E T I S É G I  J E L Ö L T E K

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán településünkön 8 képviselő-jelölt indul. 
Érvényesen szavazni legfeljebb 5 jelöltre lehet.

1. Bolgár Sándor A Magyarországi Cigányközösség Fóruma

2. Mátyás Erzsébet „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

3. Fodorné Ivók Henrietta „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

4. Fodor József „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

5. Száraz Mihályné „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

6. Novák Zoltán „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

7. Otolticsné Bodó Györgyi „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

8. Fodor Ágnes „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

1. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR

Polgármesteri Hivatal Tanácsterem – 7133 Fadd, Dózsa Gy u. 12.
Átjelentkezett szavazók részére kijelölt szavazókör

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 4. számú (adó) iroda – 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12.

Attila utca
Hunyadi utca

Jókai Mór utca

Kossuth Lajos utca
Kölcsey Ferenc u.

Széchenyi István utca

Tasnád utca
Temetősor

Új utca

Vágóhíd ház
Vörösmarty utca

Zrínyi u.

3. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR

Művelődési Ház kisterem – 7133 Fadd, Béke u. 1.

Ady Endre utca
Arany János utca

Béke utca

Deák Ferenc utca
Garay János utca

Munkácsy Mihály utca

Radnóti Miklós utca
Rózsa utca

Tanyák

Templom utca
Váci Mihály utca

4. SZÁMÚ SZAVAZÓKŐR

Művelődési Ház nagyterem – 7133 Fadd, Béke u. 1.

Akác utca
Alsóvárszeg puszta

Alvég utca
Béri Balogh Ádám lgt.

Búzavirág utca
Csokonai utca
Csonka utca
Diófa utca

Dombori utca
Dunasor utca

Felsővárszeg puszta
Fenyő utca

Főmajor

Gerbera utca
Gesztenye utca

Gyöngyvirág utca
Györgymajor
Hajnal utca
Harcsa utca

Horgász utca
Ibolya utca
Jázmin utca
Keszeg utca
Kőris utca

Levendula utca
Liliom utca 

Margaréta utca
Muskátli utca
Napfény utca
Nefelejcs utca

Nyárfa utca
Nyírfa utca

Orgona utca
Öreg utca

Páskum utca
Pipacs utca

Rákóczi Ferenc utca
Rezeda utca

Szarkaláb utca

Szeder utca
Szegfű utca
Tavasz utca
Tokaj utca

Tulipán utca
Vajkapuszta

Vásártér
Viola utca
Virág utca

Volent-öböl
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Fülöp János – Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt

Kedves Faddiak!

Remélem, akik rám szavaztak 5 éve, 
nem bánták meg. Bár nyugdíjba ké-
szültem, az élet úgy hozta, hogy újra 
nekifutok a következő 5 évnek. 

Családi körülményeimben az el-
múlt 5 év alatt lényeges változás tör-
tént, nagypapa lettem. Emese lányom 
egy fiú és egy leány unokával ajándé-
kozott meg bennünket. 

Az orvosok szerint egészségi álla-
potom a koromnak megfelelő, így hát 
dolgozhatok. 

Az ötéves ciklus végén szeretnék 
köszönetet mondani a munkámat se-
gítőknek, képviselőtársaimnak, akik 
bizalmukkal biztosították a nyugodt 
munkavégzést, a feladatokra való 
koncentrálást.

Hálával tartozom a Polgármesteri 
Hivatal köztisztviselőinek, dr. Per-
csi Elvira jegyzőnek, akik szakértel-
mükkel és munkájukkal támogattak 
a feladatok elvégzése során. Számítok 
rájuk, ha bizalmat kapok Önöktől. 

Köszönettel tartozom a Művelődési 
Ház, a napközi otthonos konyha al-
kalmazottjainak, a takarítónőknek, a 
mezőőröknek, a tanyagondnoknak, a 
karbantartóknak és a Fatodi Kft. min-
den dolgozójának.

Az elmúlt öt évről szóló beszámo-
lóm és a következő ciklus program-
tervezete egy külön kiadványban 
kerül Önöknek bemutatásra, és sze-
mélyesen is meghallgathatják 2019. 
október 3-án (csütörtökön) 18 órakor 
a Művelődési Házban, ahol az általam 
felkért képviselőjelölteket is megis-
merhetik.

Kérem Önöket, hogy október 13-
án éljenek a szavazati jogukkal, hi-
szen újabb öt évre dönthetik el, mi-
lyen irányba és kik vezessék falunkat.

 Fülöp János

P O L G Á R M E S T E R - J E L Ö L T E K  B E M U T A T K O Z Á S A

Fülöp János polgármester-jelölt és a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, 

Kereszténydemokrata Néppárt képviselő-jelöltjei  

választási fórumra várják az érdeklődőket  

2019. október 3-án (csütörtökön) 18 órakor a Művelődési Házba!

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG TAGJAI

1. szavazókör tagjai:

Antusné Bari Julianna, választott tag 
Ádám Imréné, válsztott tag
Percsi Józsefné, választott tag
Rakiczki Ferencné, póttag
Soponyai Anita, póttag

Takács Györgyné, jegyzőkönyvvezető

2. szavazókör tagjai:

Márkus Tiborné, választott tag 
Puskásné Dobos Nóra, válsztott tag
Dr. Percsi Petra, választott tag
Tóth Zita Anna, póttag
Tóth Mária, póttag

Márkusné Kapronczai Anita, jegyzőkönyvvezető

3. szavazókör tagjai:

Nagyné Fodor Irén, választott tag 
Csehák-Antus Zsuzsanna, válsztott tag
Fehér Andrea, választott tag
János Orsolya, póttag
Szabóné Kovács Andrea, póttag

Kanczlerné Kőrösi Edit, jegyzőkönyvvezető

4. szavazókör tagjai:

Schmidné Keserü Erzsébet, választott tag 
Szalainé Halmazsán Hajnalka, válsztott tag
Balázs Istvánné, választott tag
Szőke Zoltánné, póttag
Nyárai Lejla, póttag

Csesznegi Kinga Andrea, jegyzőkönyvvezető
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Kákonyi József – független

Tisztelt Faddiak! Tisztelt Választópolgárok!
Közel ötven éve, fiatal épí-
tészként, Faddon kezdtem 
dolgozni, majd a 80-as 
évek elején, lakásépítést 
követően, családommal 
itt telepedtem le. Ma is itt 
lakom és igazi faddi lakos-
nak érzem és tudom ma-
gamat. Számtalan lakóház 
és nyaraló tervezésével és 
építésével járultam hozzá a 
település gyarapodásához 
és szépüléséhez. Munkáim 

által kialakult kapcsolatokban tettem szert ismertségre és 
elismertségre is.

Az előző választás óta eltelt idő jelentős része a követke-
ző választásra való felkészülés jegyében telt. Felkészültnek 
és alkalmasnak tartom magam a polgármesteri feladat el-
látására. Véleményem szerint a polgármesteri tisztség be-
töltésénél legfontosabb a tisztesség és a becsületesség. Eb-
ből fakad aztán minden más tulajdonság is! Fontos, hogy a 
polgármester olyan vezető legyen, aki ért az emberek nyel-
vén, és akinek jó az emberismerete. Ilyen embernek tartom 
magamat, hatalmas tenni akarással és munkabírással. Ké-
pesnek tartom magam kommunikálni, szóban és írásban 
egyaránt. Képes vagyok véleményt alkotni és véleményem 
mellett kiállni, vitatkozni, konfliktusokat kezelni, érdeke-
ket egyeztetni. Képes vagyok a település valós érdekét fel-
ismerni, a közösség érdekét tiszta kézzel képviselni. Képes 
vagyok a települést a jó gazda szemével látni, a lakosságot 
pedig bölcs szeretettel szolgálni.

Számtalan családnál megfordultam, sok emberrel be-
szélgettem, civil szervezettel találkoztam. Megismertem 
gondjaikat, problémáikat, megismertem véleményüket. 
A tapasztaltak alapján meg vagyok győződve arról, hogy 
eséllyel indulok a választáson. Számomra a második hely 
nem nyújt vigaszt. Azért is esélyesnek tartom magam, mert 
engem nem kényszerít senki a választáson való indulásra, 
én valóban győzni szeretnék.

A jelenlegi faluvezetés a saját érdekein nem képes felül-
emelkedni, családi vállalkozásként működik, a korrupció 
elhatalmasodott. Idegen vagy saját érdeket képviselve a 
falu érdekei ellen tesznek. A falu lakosságától eltávolodtak, 
gondjaikkal, problémáikkal nem foglalkoznak. A helyi ci-
gányság problémáival sem foglalkoznak. Kampányszerű 
látszatintézkedések történtek ugyan, a pályázatokon elnyert 
pénzek a korrupciót szolgálják. Közben a falu az újabb be-
telepítésekről szóló híresztelésektől hangos. A faluvezetés 
viszont erről csak hallgat.

Hosszan sorolhatnám a visszaéléseket, a törvénysértése-
ket, de egy bemutatkozó írásban korlátozottak a lehetősé-
gek.

Ezért írásom vége felé néhány pontban felsorolom fonto-
sabbnak ítélt vállalásaim:

1. Meg kell szüntetni a falu életét megkeserítő meg-
félemlítést, az emberek állásuk elvesztésével való 
zsarolását.

2. Polgármesterként vállalom, hogy valamennyi 
közpénzzel kapcsolatos információt nyilvános-
ságra hozok. A polgároknak joguk van megtudni, 
hogy mire költik az adó forintjaikat.

3. Vállalom új munkahelyek létrehozását annak ér-
dekében, hogy az embereknek közmunka helyett 
valódi munkaviszonyuk lehessen, magasabb jöve-
delemmel.

4. Minden erőmmel a korrupció ellen, a törvényes-
ség érdekében tevékenykedek, a lopásokat meg-
akadályozom.

5. Kiemelt fontosságúnak tartom az idősekről való 
gondoskodás megoldását. Dolgozni fogok idősek 
otthonának létrehozásán, megvalósításán.

6. Fontosnak tartom a közbiztonság javítását.

7. A fiatalok kulturált körülmények közötti szórako-
zási lehetőségének biztosítása.

8. Fontosnak tartom a falu kulturális életétének fel-
pezsdítését.

9. Vállalom a szociális segélyezés igazságos, rászo-
rultság szerinti biztosítását.

10. Vállalom, hogy mindent megteszek a település 
egészségügyi ellátottságának javításáért.

11. Polgármesterként vállalom, hogy végre kulturált 
strandja lesz a településnek.

A felsoroltak csak a fontosabbnak gondolt feladatokat 
tartalmazzák a teljesség igénye nélkül.

Természetesen, még sok mindennel foglalkozni kell. 
Fontosnak tartom a Domboriban élők gondjainak és prob-
lémáinak megoldását, amiben készséggel fogadnám a Du-
naág 7139 Egyesület közreműködését. Az atomerőmű bőví-
tése kapcsán Domboriba tervezett építkezések során mint 
építész, szakmailag is a település érdekeit képviselhetném. 

Természetesen nagy szükség van utak és járdák építésére 
és felújítására is. A település nem csak központból áll. Kör-
nyezetünk védelme érdekében rendkívül fontosnak tartom 
az illegális szemét- és építési törmeléklerakás megszünteté-
sét, a lerakóhely felszámolását.

Tenni szeretnék a lakóhelyemért, a falumért. Tenni aka-
rásom a falu iránti szeretetemből fakad. Kérem bizalmukat 
és szavazatukat!

Tisztelettel:
 Kákonyi József

P O L G Á R M E S T E R - J E L Ö L T E K  B E M U T A T K O Z Á S A
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Bali Ervin – Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt

Születésem óta a településen 
élek, a faddi környezet, kultú-
rája, sportja, közélete ide köt, 
meghatározza mindennapjai-
mat. Általános iskolai tanulmá-
nyaimat itt végeztem, majd a 
szekszárdi Ady Endre Szakkö-
zépiskola Közlekedés techniku-
si szakán érettségiztem. A sport 
megszállottja vagyok, ez sodort 
el autószerelői pályáról és irá-

nyított az oktatás irányába. A szekszárdi Illyés Gyula pedagógiai Fő-
iskola hallgatójaként mint tanító, testnevelés műveltségterületen sze-
reztem első diplomám, majd folytatva az utat másoddiplomáztam a 
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán testnevelő tanári 
szakon. 2001 óta a község Általános iskolájában dolgozom és képzem 
magam folyamatosan, 2016-ban gyógytestnevelői végzettséget szerez-
tem és ez idő alatt Középfokú edzői képzést is sikeresen teljesítettem.

Mint azt a település lakói tudják, a Karate-sport életem meghatáro-
zó része, mint volt versenyző, mint edző. 11 éven keresztül a Magyar 
JKA Karate Szövetség Válogatottjának edzőjeként rengeteg tapasztala-
tot szereztem, melyet nemcsak az általam vezetett egyesületek életébe, 
hanem a mindennapi oktatási munkámba is kamatoztatom. 2011-ben 
Fadd Nagyközségért díjat adományozott a Település, 2012-ben az Év 
edzője díjjal tüntetett ki a Magyar Karate Szakszövetség. 

Az a típusú ember vagyok, aki szereti az innovációt, de ragaszkodik 
a tradíciókhoz. Munkám során kiemelkedő tulajdonságot fordítok an-
nak, hogy a befektetett energia a lehető legnagyobb mértékben meg-
térüljön, és közelebb kerüljek a célhoz. 

Faddon, Faddban nagyon sok lehetőség rejlik. Vannak „kiaknázat-
lan” és természetesen fejlesztendő területek. Egy település vezetőségé-
nek a feladata, hogy a jó dolgokat tovább vigye, a hibákat kiküszöbölje 
a lehetőségeket meglássa. Testületbe történő beválasztás során azon 
leszek, hogy ennek a feladatnak eleget tegyek.

 Bali Ervin

Gerendai Ferenc – független

Kedves faddiak, tisztelt választópolgárok!

A 2019. október 13-ra kiírt ön-
kormányzati választáson szeret-
ném jelöltetni magam, immár 
4. alkalommal, „Független” je-
löltként. 

Büszke vagyok arra, hogy 
eddig is személyemre szavaz-
tak, párt hovatartozás nélkül. 
Most mégis megosztok önökkel 
néhány gondolatot. 

Gerendai Ferenc vagyok, 1958. 10. 05-én születtem Szekszárdon. 
Születésemtől Faddon lakom. Általános iskolai tanulmányaimat is itt 
végeztem. Szekszárdon, az I. Béla Gimnáziumban érettségiztem.

Diplomámat a Pécsi Tudomány Egyetem Illyés Gyula Főiskolai Ka-
rán szereztem, Általános Szociális Munkás szakon Közösségszervező 
szakiránnyal.

Hobbim a labdarúgás minden mennyiségben, a filmnézés, valamint 
az olvasás. Jelenlegi munkahelyem a Radioaktív Hulladékokat Kezelő 
KFt. A biztonsági részlegen tevékenykedem, középvezetőként. Nős va-
gyok, feleségemmel és két felnőtt gyermekemmel ma is Faddon élek. 
Ők is ezer szállal kötődnek településünkhöz. 

A helyi közéletben 2002 - óta aktívan részt vállalok, és ezt nagyon 
szívesen teszem. 2002-2006 között külsős bizottsági tagként vettem 
részt az önkormányzat munkájában. 2006-ban első alkalommal kap-
tam lehetőséget önöktől, és ekkor bekerültem a Képviselő Testületbe. 
Ezek után még két cikluson keresztül élveztem, élvezem a lakosság bi-
zalmát, és igyekszem megszolgálni a mai napig. 

Elérkezett ismét egy választás, ahol független képviselőjelöltként 
mérettetem meg magam.

Amennyiben személyemnek bizalmat szavaznak, hasznosítani, ka-
matoztatni tudnám tapasztalatomat, tenni akarásomat lakóhelyünk 
érdekében, és a lakosság megsegítésében. Képességeimhez, lehetősé-
geimhez mérten, a segítségnyújtás őszinte szándékával hozzájárulhat-
nék az adódó feladatok megoldásához.

Terveim közé tartozik, és fontosnak tartom:
• A vállalkozó kedvű fiatalok közösséggé kovácsolását. 
• Helyi vállalkozók bevonását a közösségi és kulturális programok 

szervezésébe. 
• A közösségi élet aktívabbá tételének megerősítését.
• Településünk idegenforgalmi, turisztikai adottságainak fejleszté-

sét, gondolva itt a Volent-öböl, illetve Dombori öregfalu, és üdü-
lőtelep jogos, és ésszerű igényeinek kielégítésére, az erre irányuló 
pályázati lehetőségek kihasználására. 

• A közterületi utak, járdák javításának, bővítésére lehetőséget adó 
pályázatok megszavazására.

• Elhatározásomban az is közrejátszott, hogy van még hova fejlőd-
ni, van még mit tenni községünk lakhatóvá tételének érdekében.

• Településünk sokat változott, fejlődött az elmúlt évek során. 
Büszke vagyok arra, hogy részese lehettem ennek elősegítésében.

• Konkrét ígéreteket nem akarok, nem is tudok tenni. Azonban 
ami előre mutató lehetőség, azt igyekszem segíteni, amennyiben 
bizalmat kapok. 

A teljesség igénye nélkül ezeket szerettem volna megosztani Önök-
kel. 

Maradok a régi hitvallásomnál. „Ami Faddnak jó, az nekem is jó”.
Aki teheti, aki tud, és részese kíván lenni településünk jövőjének, az 

jöjjön el és szavazzon.
Szavazataikat előre is megköszönve: 
 Gerendai Ferenc
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Takács Anikó – független
Takács Anikó vagyok, 10 éve 
Domboriban élek a családom-
mal, Szekszárdon dolgozom. 
Második éve foglalkozom Dom-
bori ügyeivel, a Dunaág 7139 
Egyesület titkáraként önként te-
vékenykedem, segítem az üdü-
lőközösség életét. Sikerült meg-
ismernem Fadd és Dombori 
közügyeit, valamint vezetését is.

Látom Fadd és az üdülőterü-
letek lehetőségeit és a sikerhez 

vezető utat, ezért vállaltam a Domborisok felkérését, hogy képviselő-
ként induljak. Ezen keresztül tudjak hatással lenni az idegenforgalmi 
fejlesztésekre, az üdülőterületek és Fadd vállalkozói szemléletű mű-
ködtetésére épülő jövőképet kínálni, valamint az ehhez szükséges dön-
téseket a faluvezetés szintjére vinni.

Céljaim közt szerepel, hogy az üdülőterületeken állandó lakóként 
bejegyzett tulajdonosok mentesüljenek az üdülőházakra kirótt adó 
alól. Jelenlétükkel egész évben így is jelentősen növelik az önkormány-
zat bevételeit. A fejlesztések a településrészek nem központi területein 
rendre elmaradnak. Ne legyen hátrány, ha valaki Domboriban vagy 
Volent-öbölben él!

Mielőbbi megoldást kell találni az utak és járdák kivitelezésére 
Faddtól az Öregfaluig, Volent-öböllel együtt, a jelenlegi állapot veszé-
lyes és tarthatatlan.

Az idegenforgalom területét tovább kell építeni, újakat létesíte-
ni. Szükség van a szálláshelyek, a vendéglátóhelyek és a közlekedési 
infrastruktúra korszerű fejlesztésére. A térség idegenforgalmának fel-
lendítése, a rendezvények lehetőségének bővítése, a szezon meghosz-
szabbítása, a vendégek igényeinek magas színvonalú kiszolgálása, és 
a sportturizmus fejlesztése is elengedhetetlen ebben a környezetben.

A legsürgetőbb teendő, mely minden lakost érint, a szemétszállítás 
és a zöldhulladék elszállítás mielőbbi megoldása, a horgászattal kap-
csolatos egyre inkább kiélesedett problémák helyreállítása, a szabad 
vízpartok megtartása, a zöldterületek és a fák gondozása, folyamatos 
karbantartása. Fontos feladat Fadd strandjának a Dombori strandok-
hoz hasonló színvonalra emelése.

A lehetőségek adottak! Mindent elkövetek, hogy az új településve-
zetés új és friss szemléletmóddal lássa a településrészek lehetőségeit, 
amivel olyan hellyé teheti Faddot és környékét, ami egy ide született, jó 
képességű és szorgalmas fiatal számára is vonzó életet kínál. A követ-
kező képviselőtestületben szeretném meghonosítani a fejlődés szem-
léletmódját, hogy mindenkinek jó legyen itt élni, büszkék lehessünk 
a településünkre és a gyerekeink is tudjanak itt vállalkozni, dolgozni!

Domboriban élek a családommal, független vagyok a helyi üzleti 
érdekektől és a politikától. Minden helyzetben képviselni tudom a vá-
lasztóimat. Kérem, támogassák a településrészek és a közös érdekek 
összefogását, tiszteljenek meg bizalmukkal és szavazzanak rám!

A Dunaág összeköt minket! 
 Takács Anikó
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Antus Zsolt – Fidesz Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt

Kőrösi László – független

Kőrösi László vagyok, 1961. január 28-án születtem 
Szekszárdon. 1992-ben költöztem Faddra, azóta itt élek 
a Volent öbölben. Vállalkozó vagyok, vállalkozásunk a 
D&K Panzió (diabetes center), itt dolgozom 27 éve.

Az önkormányzat munkájával 9 éve kerültem 
kapcsolatba, az akkori testület felkérésére csatlakoz-
tam akkor még területfejlesztési és idegenforgalmi 
bizottsághoz, mint külsős bizottsági tag.

Az 5 évvel ezelőtti választás után az új testület is-
mét felkért, hogy külsős tagként csatlakozzak, és se-
gítsem a bizottság munkáját.

A most következő választás előtt úgy döntöttem, 
9 évi információval, tapasztalattal felvértezve ne csak 
külsős bizottsági tagként vegyek részt az előkészítő 
munkában, hanem része lehessek a döntéshozatal-
nak, ezzel segítve az emberek és a nagyközség életét.

Úgy látom és gondolom, lesz még feladata az új 
testületnek, ebben a munkában szeretnék én részt 
venni, ehhez kérem én az önök támogatását, szava-
zatait. 

Tisztelettel:
 Kőrösi László
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Benis Brigitta – független

Kedves Választópolgár!
1970-ben születtem. Jelenleg főállású 
Őstermelőként, mikró gazdaságomban 
dolgozom, vagyis a falusi, fiatalabbak 
számára már-már ismeretlen létformát 
művelem és sokak részére élelmiszert ter-
melek, feldolgozok, szárnyasokat tartok. 
Ez az életforma kitartást, munkát kíván. 

1998-ban, 28 évesen saját elhatáro-
zásomból semmilyen rokoni és politikai 
háttértámogatás nélkül, sok elképzeléssel 

indultam független képviselőként. 346 szavazattal, 53 voks híján nem kerültem 
be a 11 fős „nagyok közé”. 2002-ben függetlenként 654 szavazattal. 2006-ban 
felvállalva felfogásomat Fidesz–KDNP–Faddi P. Egyesület támogatásával, 700 
szavazattal. 2010-ben Faddi P. Egyesület támogatásával ismét 340-80 vokssal 
képviselővé lettem. 2014. évben a Faddi P. Egyesület támogatása mellett 379 
szavazattal 8 híján nem kaptam bizalmat a következő 5 évre. A megálmodott 
és elért sikerekhez, megvalósult beruházásokhoz gratulálok magunknak, akik 
valamilyen formában részt vettek benne. 2019-ig fel és megépült mindaz, ami 
2002-től célként, ígéretként megfogalmazódott. A közterületek állapota nagyot 
változott. Infrastruktúrában minden alap le van téve.

2019-ben mint független jelölt kívánok indulni. A felfogásom nem válto-
zott, vállalom jobboldali gondolkodásmódomat, de ez az 5 év csend jó volt 
a visszatekintésre és némely dolog megérett a változtatásra, áthangolásra, a 
megújulásra, ezzel is támogatva a haladást. Megint új célok kellenek az unat-
kozó fiatalok lekötéséhez, olyan alapletételek, amelyek hosszabb távra szol-
gálhatják a település jelenleg gyerek vagy még meg nem születettek jövőjét. 
Ígérgetni nem tudok és felelőtlenség lenne, hiszen nem tudom milyen lett a 
pénzügyi helyzet. Hogy a következőkben befolyó adók és egyéb pénzek (TEIT, 
Duna alapítvány) mennyire vannak már előre, testületi döntéssel leterhelve a 
már elindított beruházások egyéb elképzelések érdekében. Nyilván minden 
olyan tervet támogatok, ami a közösség egészét szolgálja majd, ami átlátható, 
egyértelmű és vállalható. 
Az elképzeléseimből néhány gondolat: 

 – Nagyobb nyilvánosság kell. Elkerülhetetlen a 6 fős testület a szavazó, vagy-
is a település lakóinak kommunikációjának megváltoztatása. Évi 2 falugyűlés, 
ahol moderátorral a Polgármester, jegyző, pénzügyi vezető, testületi tagok, 
Fatodi Kft. ügyvezetője, közétkeztetés vezetője, óvodai intézményvezető rész-
vételével falugyűlés keretein belül fogadóórát / beszámolót tart. Időszakosan 
elszámol. A képviselők pedig vállalják döntéseiket, ha kell, megszólalnak, ér-
velnek, indokolnak, nem a polgármesterre hivatkoznak szembesítéskor.

 – A kisegítő iskola valamint orvosi rendelők átköltözése után megmarad egy 
nagy területe a településnek. Ez maradjon is a tulajdonunkban. Erre a terü-
letre egy tömegsportot szolgáló ifjúsági parkot/centrumot lehetne létrehozni. 
Kosárlabda, tenisz- és futópálya, stb. kerülhet kialakításra. Megkérdeztem 14-
17 éveseket, mit szeretnének, képzelnek el. A felsoroltakat + wifit + egy kis 
pavilont ahova le és kiülhetnek. Az épületben lehetne bérelhető konditerem, 
tornaszoba a különböző tornákra. Ezt a területet meg is lehet osztani és a má-
sik felére akár egy új, nagyobb, korszerűbb tűzoltószertár alapjait tehetnénk le. 
Nem szabad eladni a területet! 

 – A közterületi zöldvagyon felmérése a teljes közigazgatási területünkön el-
kerülhetetlen. Főleg a 13 km-es holtág partvonalában. Mert mára követhetet-

len a kivágások, a partfeltöltések mértéke. Kinek szabad, kinek nem? Főleg 
Domboriban! Ami jelenleg ott van, mintha a 90-es években lennénk. 

 – Legalább középtávú koncepcióterv készítése Dombori településrész fej-
lesztésének szempontjából. Mit akar vele a helyi közösség? Hogyan tovább? 
Turizmus? Több információ a telekeladásokról, beruházási tervekről a zöld-
felületek esetleges zsugorodásáról. A telep gyűléseit a művházban kell meg-
tartani, hiszen mindenkit érint. Ismertetni kell az eladott területekből befolyt 
összegek felhasználását. Egy jövőkép megfogalmazását kell előmozdítani kö-
zös lakossági, nyaralói egyeztetés alapján. Cél az egymáshoz való közelítés elő-
mozdítására való törekvés! Programok a közeledés érdekében. Dombori első-
sorban Faddé, a mi jövőnk!

 – Az önkormányzat köztisztasági rendeletében meghatározza a település la-
kossága számára, milyen feltételek mellett kell megtartania a település közte-
rületein a rendet, ezt következetesen be kell tartatni minden lakossal. Vannak 
lakóházak, nem frekventált árokrészek, amelyek előtt combközépig, nyakig ér 
a gaz! Megoldást a vezetékek alatti barbár metszésekre (van rá)! 

 – A fenntartónak, ha nem rendelkezik vele, készítenie kell egy köztisztasági- 
és parkfenntartói munkák elvégzésére szolgáló rendeletet Fadd közigazgatási 
területére, ami független a mindenkori polgármestertől, képviselőtestülettől, a 
Fatodi ügyvezetőjének személyétől! 

 – Ez szolgálja a jövőben a közterületi feladatok kötelező elvégzését, annak 
átláthatóságát, költségeinek elszámolását, kalkulálását, költségvetés elkészíté-
séhez a munkák hatékonyabb elvégzése érdekében. A kidolgozásban szívesen 
segítségre tudok lenni.

 – Tanösvény létrehozása (településtörténet ismertető, holtág élővilágának 
bemutatása), a Bartal zsiliptől Domboriig, érintve a kerékpárutat, szolgálva a 
turizmust.

 – Nem támogatom a Tanács utcai kutyatelep létrehozását, ahova tizenva-
lahány település állatai utazzanak. Helyette az önrészből, amit ráköltenénk, 
abból minden helyi család 1 db kutyája ingyen csipet kapjon, ezzel segítve a 
sintér munkáját. Nagyobb nyilvánosságot kérnek a környéken lakók. Sándor, 
Kölcsey, Hunyadi, Jókai, Vörösmarty, Tanács utcaiak főleg.

 – Nem támogatom a 400 milliós összköltségű, kisebbség számára elvállalt 
programrészt, amiben felépítésre, berendezésre kerül 5 lakás, mert még in-
kább éket ver a többi hasonló körülmények között élők és a cigányság között! 
Ez nem munkára ösztönöz, és nem tudom, hogyan lehet igazságosan kiosztani 
a lakásokat. Gondolom, erről programjukban írnak azok a képviselők, akik 
megszavazták és újra indulnak. (1 híján mindenki megszavazta) 

 – Az adópolitika átgondolása pl.:35-40 év alatti kezdő helyi, egyéni vagy 
családi vállalkozók 3-5 éves építményadó mentessége. 

 – A temetőben a stációk felújításának előmozdítása akár közadakozással, 
megvizsgálni egy urnafal kialakításának lehetőségét, mert nagyon megnö-
vekedett a hamvasztások száma, igényelnék temettető hozzátartozók. Tiszta, 
rendezett lett mostanra a temető. Óvjuk! 

 – Kultúra: a könyvtárunk részére megduplázni a könyvvásárlásra szánt ösz-
szeget. 

Kérem, menjen el szavazni, bárhogy dönt, de ne maradjon otthon, mert az 
nem vélemény, hanem beletörődés. Ami pedig elkészült ezen a településen, és 
szolgál bennünket, tudjunk örülni neki és legyünk büszkék rá, amihez gra-
tulálok a Polgármester úrnak, mert szívós, elkötelezett, kitartás kellett hozzá! 
Hajrá Faddiak! Tisztelettel: 

 Benis Brigitta
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Bali János – független

Faddon születtem. Házasságkötésem után Tolna 
városba költöztem, ahol közéleti munkában vet-
tem részt (Tolna város Nyugdíjas Érdekszövetség, 
Önkéntes Tűzoltóság, Vöröskereszt alapszervezete, 
Asztalitenisz Club).

12 éven át Tolna város legnagyobb, központi 
körzetének képviselője voltam. Figyelemmel kí-

sértem a faddi történéseket, önkormányzati dönté-
seket. 33 éve minden évben 5-6 hónapot a Volent-
öbölben élünk.

Megválasztásom esetén az emberek érdekeit 
jobban szolgáló Településpolitikát kívánok meg-
valósítani!

 Bali János

Vida Tamás – független

Kedves Faddi választó Polgárok!
Az idei önkormányzati válasz-
táson képviselő jelöltként indu-
lok, és ehhez kapcsolódóan sze-
retnék röviden bemutatkozni 
Önöknek:

Egy közeli kis településen, 
Tengelicen nőttem fel, ott vé-
geztem el az általános iskolát. 
Édesapám Domboriban szüle-
tett, Faddra járt iskolába és így 

a gyökereim révén is kötődöm a településünkhöz.
Gyermekkoromban nyaranta nagyon gyakran jöttünk biciklivel fü-

rödni a Faddi vagy a Dombori strandra, vagy látogattuk meg a helyi 
rokonainkat.

Középiskolába a Szekszárdi Rózsa Ferenc Műszaki Szakközépisko-
lába jártam, és utána a Pécsi Műszaki Főiskolán szereztem épületgé-
pész mérnöki és tanári diplomát. 

Az első munkahelyem a Tengelici Általános Iskola volt, ahol két 
évig tanítottam.

Utána kerültem a Paksi Atomerőműbe, ahol több mint 10 évig gé-
pész tervezőként dolgoztam. Ebben az időszakban másodállásban 
épületgépészeti tervezői munkát is végeztem, a családi házak gázellá-
tásától kezdve a 10.000 m2-es gyártó csarnok, uszoda, sportcsarnok, 
többszintes középületek épületgépészeti tervezésével foglalkoztam.

2007-óta egy 17 fős csapat élén, vezető mérnökként dolgozom az 
Atomerőmű Gépész Műszaki Osztályán.

Feladatom az erőmű épületeinek, épületgépészeti rendszereinek 
karbantartási, műszaki és gazdasági feladatok előkészítésének az irá-
nyítása.

Ennek során több mint tíz éve veszek részt erőműves közbeszerzé-
sekben, amelynek keretén belül több nagy volumenű szerződés előké-
születi, bizottsági munkájában tevékenykedtem, és ez idő alatt nagyon 
sok hasznos jogi, gazdasági és műszaki tapasztalathoz jutottam.

A gazdasági és szerződéskötési folyamatok jobb megértése érde-
kében mérnök-közgazdász és közbeszerzési referens végzettségeket is 
szereztem. Igyekszem folyamatosan képezni, fejleszteni magam, ezért 
még mindig szívesen ülök be az iskolapadba.

A közelmúltban is részt vettem egy nagyon hasznos képzésen, 
amelynek eredményeképpen Atomerőművi Minősített Oktató lettem.

2009-ben feleségemmel és három fiúgyermekünkkel együtt költöz-
tünk Szekszárdról Faddra a focipálya közvetlen közelébe, ami egy nagy 
és örömteli váltás volt a család életében.

Feleségem szintén az erőműben dolgozik gépész tervezőként és 
mellette segíti a labdarúgó egyesületben folyó munkát. Legidősebb 
fiunk villamos mérnöknek tanul, a középső tanárképzőbe jár, a legki-
sebbik pedig még általános iskolás. Mindhárom gyermekünk aktívan 
sportol.

Kisgyermek koromban szerettem bele a fociba és ez a szerelem az-
óta is tart, immár több mint 40 éve. Aktív pályafutásomat 43 évesen, 
2014-ben hagytam abba (bár azóta is pályára léptem néhányszor a 
Faddi csapatban).

Ezután lettem Faddon edző és nem sokkal később a Labdarúgó 
Szakosztály Vezetője.

2014-ben nagyon kevés játékossal és szerény infrastruktúrával ren-
delkezett az egyesületünk, az azóta eltelt öt évben a környék egyik leg-
jobban rendezett, legszebb sportlétesítménye létesült Faddon.

Ez idő alatt a kezdeti 40-50 fős játékos létszám szinte háromszoro-
sára duzzadt fel. A feladatot kis csapatommal, önkormányzati segít-
séggel, pályázatok útján és sok munkával értük el. Azt hiszem, hogy 
a családomon kívül életem során az itt elért eredményekre vagyok a 
legbüszkébb.

Meggyőződésem, hogy a sportnak rendkívül nagy a közösségfor-
máló, jellemjavító szerepe és az a fiatal, aki nálunk tölti el a szabad 
idejét, nagyon sokat tesz a mentális és fizikai egészségéért is.

Számomra az elsődleges feladat, hogy a Faddi fiatalokat hely-
ben tartsuk, és ehhez biztosítsunk olyan feltételeket, hogy az isko-
láik elvégzése után véglegesen maradjanak a településünkön és itt 
alapítsanak családot.

Képviselőként kezdeményezném, támogatnám a:
 – közösségépítő rendezvények: falunap, Advent, nyugdíjas összejöve-

telek, fesztiválok színvonalának és számának a növelését. 
 – az erőmű bővítés miatti, a községet érintő (beleértbe Domborit is) 

fejlesztési lehetőségek maximális kihasználására való törekvéseket.

T E L E P Ü L É S I  Ö N K O R M Á N Y Z A T I  K É P V I S E L Ő - J E L Ö L T E K  
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Bak Zsolt – Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt

Tisztelt Választópolgárok!
Engedjék meg, hogy bemu-

tatkozzam. Bak Zsolt vagyok 
34 éves. Faddon a Béke utcában 
élünk feleségemmel, Andreával 
és gyermekünkkel, Juliannával. 
A Paksi Atomerőműben dolgo-
zom, mint betanuló víztisztító 
kezelő, ezzel egy gyermekkori 
célom teljesült.

Gimnáziumi tanulmányai-
mat Szekszárdon folytattam, később ott is végeztem, mint gépész tech-
nológus. Sajnos, mint megannyi sorstársamat a 2008-as válság engem 
is külföldre kényszerített, hogy megélhetést találjak.

Londonban közel 5 évet töltöttem, kezdve a mosogatással, majd ke-
mény munkával a Caprice Holdings biztonsági szakembereként dol-
goztam. Kényszerű emigrációm után 2014-ben úgy döntöttem nekem 

itthon a hazámban kell helyt álljak, ide köt minden. Ezt követően Tol-
nán a Fastron Hungária Kft-nél helyezkedtem el, mint programozó.

Hiszem, hogy határozott célok kijelölése és kemény munka nélkül 
nem jutunk sehova. Amivel tisztában vagyok az az, hogy századunk 
a szolgáltatások az informatika és az információ évszázada, ezért ne-
künk faddiaknak is ez irányban kell fejlődnünk. Hatalmas előnyt jelent 
számunkra a Holt-Duna és Dombori település. A sporthorgászat, mint 
szolgáltatási iparág óriási mértékben fejlődik, ezt muszáj kihasználni 
és azon dolgozni, hogy ebben a lehető legnagyobb részt vehessük ki. 
További célom, hogy a fiatalokat helyben tartsuk ehhez munka és böl-
csőde kell.

Tisztelt választók, amennyiben egyetértenek velem, kérem, tegyék 
rám szavazatukat. Képviselőként mindenkit képviselni kívánok, ezért 
bármikor megkereshetnek, kérdéseikre és problémáikra a legjobb 
megoldást kell megtaláljuk, de ehhez Önök is kellenek. Felesleges vá-
lasztási ígéreteket nem kívánok tenni, a valóság talaján kell éljünk. 

Tisztelettel:
 Bak Zsolt

Bán Klaudia – Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt

Bán Klaudia vagyok, 36 éves 
faddi lakos. 

2005-ben okleveles közgaz-
dászként diplomáztam: tele-
pülés- és területfejlesztés spe-
cializációval. Folyamatosan 
igyekeztem tudásomat fejlesz-
teni: 2010-ben megszereztem 
mérlegképes könyvelői végzett-
séget, majd 2015-ben turizmus 
menedzsment mesterképzési 

szakot végeztem. 2016-ban pályázatíró és projektmenedzsment képe-
sítéssel egészítettem ki meglévő képzettségeimet.

2006-tól könyvelőként kezdtem dolgozni Faddon: a helyi önkor-
mányzat által alapított Fatodi Kft-nél. Ahol betekintést nyertem nem-
csak egy gazdasági társaság működésébe, hanem az önkormányzat 

mindennapjaiba is. Jelenleg egyéni vállalkozóként könyveléssel, adó-
tanácsadással, pályázatírással foglalkozom. 

A munkám révén naprakész tapasztalataim vannak azokról a kihí-
vásokról, amivel ma egy vállalkozónak vagy egy egyesületnek szembe 
kell néznie. Fontos feladatomnak tekintem, hogy segítsek abban, hogy 
a faddi vállalkozó kedvű emberek megismerhessék és hozzájuthassa-
nak minden olyan lehetőséghez, ami a tevékenységüket könnyebbé és 
kiszámíthatóbbá teszi. Kitűzött célom között szerepel, hogy a község-
ben megteremtett értékeket megőrizzük, a kulturális életet színesítsük, 
fejlesszük, a közösségi –és sportéletnek teret adjunk, támogassuk.

A turizmus területén Fadd természeti vonzerejének (Duna-holtág, 
Dombori, Vólent-öböl) megerősítését és fejlesztését, az eddig kialakí-
tott kapcsolatrendszer továbbépítését, újak létesítését szorgalmaznám. 
Számomra a képviselőség nem egy cél, hanem egy eszköz, mellyel tá-
mogatnám azokat a kezdeményezéseket, amelyek a község fejlődését 
szolgálják.

 Bán Klaudia

T E L E P Ü L É S I  Ö N K O R M Á N Y Z A T I  K É P V I S E L Ő - J E L Ö L T E K  
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 – minden egyéb pályázati lehetőség kiaknázását, amely segítségével 
fejleszteni, élhetőbbé lehet tenni a településünket. 

 – civil szervezetek, kisebbségek, sportszakosztályok (pl. asztalitenisz, 
kézilabda, karate, labdarúgás, aerobic, stb.) megalakulását, műkö-
dését, a helyi közösségek, civil szervezetek egymásra találását.

 – a község kulturális téren történő fellendülését segítő rendezvények 
létrejöttét: pl. filmvetítések, színdarabok, koncertek megrendezé-
sét. 

 – hagyományok őrzését célzó rendezvények szervezését.
 – újabb sportjellegű fejlesztések megvalósítását (strandfoci pálya, röp-

labda pálya, kosárlabda pálya, teniszpálya, fallabda, sportcentrum).

Azt gondolom, hogy abban az életkorban vagyok, hogy az évek so-
rán megszerzett műszaki, gazdasági és vezetői  tapasztalataimat a falu 
érdekében megfelelően hasznosítani tudom és a jó ügyért való lelke-
sedésem, motiváltságom is alkalmassá tesz a képviselői feladatok el-
látására. 

Köszönöm a megtisztelő bizalmat! Üdvözlettel:
 Vida Tamás 
 (mérnök, tanár, közgazdász)
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Baros Gábor – Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Nép-
párt

Tisztelt faddi választópolgárok!
Baros Gábor vagyok. Bizo-

nyára sokan ismernek, de né-
hány mondatban írok magam-
ról. Születésem óta Faddon élek. 
Általános iskolai tanulmányai-
mat a faddi iskolában végeztem, 
majd tanulmányaimat a szek-
szárdi Rózsa Ferenc Műszaki 
Szakközépiskolában folytattam. 

Itt érettségiztem és finommechanikai műszerész végzettséget szerez-
tem. 

A középiskola után a pécsi Pollack Mihály Főiskolára jelentkeztem, 
ahol végül a Pécsi Tudományegyetem műszaki főiskolai karán mér-
nök informatikus diplomát szereztem 1996-ban. Jelenleg is ebben a 
szakmában dolgozom Tolnán a FASTRON Hungária Kft. Informati-
kai osztályán. 1996-ban kerültem a céghez, mint műszaki informati-
kus mérnök, majd néhány évvel később informatikai vezető helyettes 
pozícióba kerültem. 2012-ben lettem az informatikai osztály vezetője. 
A csapatommal biztosítjuk a cég informatikai hátterét, üzemeltetjük a 
vállalatirányítási rendszert, fejlesztéseinkkel hozzájárulunk a cég sta-
bil, biztonságos működéséhez.

Gyerekkoromban, mint minden gyerek, rengeteget fociztunk a 
„grundon”, utcán. Pánczél tanár Úr diák-ifi csapatában rendszerint ka-
pus voltam. Sokat kerékpároztunk és a helyi holtágban sokat füröd-
tünk a faddi és dombori strandon. Sokat úsztunk át a várszegi részre. 

A 80-as évek végén a karate lett a választott sportágam, melyet a 90-es 
évek végéig űztem. Kapcsolatom a karatéval nem szakadt meg. 

91-ben lettem tagja 16 évesen a helyi tűzoltó egyesületnek. 2001-
ben az egyesület parancsnoka lettem és sok év alatt felépítettük az 
egyesületet. Egy jól működő csapat jött létre erre az időre. Egyesüle-
tünk mára az első osztályban „játszik”. 2017-ben az egyesület elnöke 
lettem. Számomra öröm, ha segíthetek. Civil szervezetekkel jó a kap-
csolatom, kapcsolatunk.

90-es évek végétől bálokat, lakodalmakat, eljegyzéseket, születés-
napokat és egyéb családi rendezvényeket zenéltem végig. Itt sokan 
megismertek. A helyi nyugdíjasoknak hosszú időn keresztül muzsikál-
tam. Időközben családot alapítottam, három gyermekem született. A 
harmadik gyerek születése után 2013-ban úgy döntöttem, a zenélést 
abbahagyom, hogy a gyerekekkel minden hétvégét együtt tölthessek. 
Feleségem a helyi női focicsapat tagja, nagyobbik lányom most kezd-
te Pakson a 6 osztályos gimnáziumot, a középső a felső tagozatot és a 
kisfiam az első osztályt. A karatét a középső lányom űzi rendszeresen, 
a kisfiam jelenleg az U7-U9-ben focizik.

Megválasztásom esetén a céljaim:
- a közösségek életét formáló civil szervezetek támogatása
- a falu köz-, élet és vagyonbiztonságának növelése
- a község érdekeit szolgáló további fejlesztések megvalósítása
- környezetvédelmi beruházások támogatása
- helyi munkahelyek számának növelése
- színvonalas kulturális rendezvények létrehozása minden korosz-

tály számára
 Baros Gábor

Márkus György – Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata 
Néppárt

Faddon nőttem fel és jelenleg is 
itt élek a családommal. Felesé-
gem, Márkusné Tibai Márta, az 
idősek nappali ellátásának veze-
tő gondozója. Gyermekeim és 
unokáim közül három szintén 
itt lakik, ami még inkább ins-
pirál, hogy folytassam közéleti 
tevékenységemet. 

1990 óta aktívan politizálok, 
veszek részt a helyi közéletben. Amit akkor a barátaimmal Fadd jövő-
jéről elképzeltünk, napjainkra válik valósággá. A központ rendezése, 
a középületek megújítása stb. átalakította településünk arculatát. Ter-
mészetesen, ez nem azt jelenti, hogy már nincs tennivaló. A következő 
ciklusban rendezni kell a Béri Balogh Ádám Liget / Fok /környékét, 
új, rendezett strandot kell kialakítani, folytatni a járda és útépítéseket, 
amelyek növelik településünk vonzerejét. Ezek tervezési munkái meg-
kezdődtek és reményeim szerint az anyagi lehetőségek függvényében 
meg is valósulnak. 

A fiataloké a jövő - tartja a mondás, de nem szabad elfeledkezni az 
idősekről sem, akiknek növekvő aránya, elmagányosodása egyre ko-
molyabb gond szűkebb közösségünkben is. Az elkövetkező időszakban 
keresni kell egy idősotthon létrehozásának lehetőségét, amely biztosí-
taná, hogy az ilyen gondoskodásra szorulóknak ne kelljen elhagyniuk 
eddigi lakóhelyüket.

Egy település élhetőségét nem csak az épített környezet, hanem 
a közösségi élet is meghatározza, hiszen ez által érzi a lakosság azt 
magáénak. Emelni kell a rendezvények színvonalát, új formákat kell 
találni az összetartozás erősítésére. Természetesen, hogy ez megvaló-
sulhasson, szükség van a lakosság, ÖNÖK, tevékeny közreműködésére.

2018 ősze óta nyugdíjas tanár vagyok, ami lehetővé teszi az eddi-
gieknél is intenzívebb részvételt az Önkormányzat és a faluközösség 
életében.

Ha megtisztelnek bizalmukkal, akkor ezeknek a céloknak megvaló-
sítását szeretném szolgálni az elkövetkező időszakban.

 Márkus György
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Kákonyi József – független

Tisztelt Faddiak!  Tisztelt Választópolgárok!

Eltökéltségemet erősítve, kép-
viselőjelöltként is indulok a vá-
lasztáson. Bemutatkozásként 
hasonlókat tudnék írni, mint a 
polgármester- jelölti írásban. 
Így az ott leírtakat csak kiegé-
szítem az alábbiakkal:

A jelenlegi testület tagjait 
nem tartom alkalmasnak to-

vábbi képviselői munkára. Véle-

ményem szerint nem képviselik 
a település érdekeit, képviselősé-
güket saját gyarapodásukra hasz-
nálták. Belefásultak a rutinszerű 
munkába, szavazógépként visel-
kedtek.

Fontosnak tartom a testületi 
üléseken való felkészült részvé-
telt, az érvelő vitákat és a felelős 
döntéshozatalt.

Képviselőként is a település 
érdekeit tartanám szem előtt, 
pártoskodástól mentes vitákkal 
és döntéshozatallal. Építészként 
szakmai kérdésekben is segíte-
ném a testület munkáját. 

Tisztelettel: 
 Kákonyi József

Bolgár Sándor – független

A nevem Bolgár Sándor.
1970-től lakom Faddon, 

anyai ágon a családom több 
generációja itt él.

„emberek között, emberek 

mellett.

Indulok, mint egy kis ember, 

magunkért és a falunkért, 

mindenkiért.”

A jelszavam: 
Esélyegyenlőség mindenkinek!

Képviselőként az alább célokat tűztem ki:
• Közbiztonság megerősítése polgárőrség, önkéntes tűzoltó egyesület 

támogatása.
• A faddi strand létrehozása. 

• Emberibb szociális juttatások, ellátások megreformálása.
• A helyi adók átvizsgálása, módosítása, csökkentése.
• Átlátható és követhető települési községvezetést.
• A falusi turizmus és az idegenforgalom fejlesztése Faddon és 

Domboriban.
• A járdák minőségén javítani kell, szilárd utak állapotán javítani.
• A helyi civil szervezetek segítése, a tömegsport támogatása.
• Kulturált szórakozás biztosítása minden korosztálynak. 

Megválasztásom esetén a képviselőtársaimmal, a polgármesterrel, 
közösen gondolkodni. 

Valamint egy együtt lakható Faddért akarok dolgozni, ahol 
megférnek egymás mellett békességben a nemzetiségek.

Megtisztelő bizalmukat és szavazatukat előre is köszönöm!

Október 13-án éljen lehetőségével,  
jöjjön el, és szavazzon rám.

 Bolgár Sándor

Fodor József – Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Nép-
párt

Három gyermekes, kilenc uno-
kás nagypapa vagyok. Minden-
napjaimat a Fatodi Kft-nél a te-
lepülés karbantartási feladatok 
ellátása, irányítása teszi ki.

2002-ben bizalmat kaptam 
a lakosoktól érdekeik képvise-
letére. Az elmúlt 17, illetve 13 
év alatt a testülettel közösen si-
került a falut szebbé tenni saját 

erőből, pályázati pénzekből és a 
Paksi Atomerőmű támogatásával. 
Ha megtisztelnek bizalmukkal 
mindent el fogok követni, hogy a 
településünk fejlődjön és a faddi 
emberek biztonságban éljenek. 

Támogatok minden olyan be-
ruházást, ami a településünk ja-
vát szolgálja. Fontosnak tartom 
a járdák felújításának folytatását. 

A  temető és közterületeink tisz-
tasága továbbra is kiemelt fel-
adatom. 

Fadd fejlesztésében, a felme-
rülő problémák megoldásában 
való részvételemhez kérem az 
Önök megtisztelő bizalmát és tá-
mogatását. 

 Fodor József
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Mátyás Erzsébet – „Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

Tisztelt Faddiak! 
Mátyás Erzsébet vagyok, 36 éves, 

beás szülőktől származom, lányom 
szakközépiskolába jár, fiam még 
óvodás. Bonyhádon, a Perczel Mór 
Közgazdasági Szakközépiskolában 
érettségiztem, majd Pécsen gyógy-
pedagógiai asszisztens végzettséget 
szereztem, hogy aktívabban tudjam 
segíteni a Faddi Gárdonyi Géza Ál-

talános Iskola pedagógiai munkáját ottlétem idején, utána pedig 
a művelődési ház és könyvtár munkájában vettem részt. Jelenleg 
a Segítőkezek Alapítványnál dolgozom. 

Kilenc éve segítem a nemzetiségi önkormányzat munkáját, 
a programokon aktívan részt vesz férjem és lányom egyaránt. 
Faddon, a Kossuth Lajos utcában laktam, ismerem a lakosokat 
és az őket érintő problémákat. Átélem és átérzem az egyre sú-

lyosbodó anyagi gondokat, amely szinte mindegyik család meg-
élhetését nehezíti. 

A nemzetiségi önkormányzat programjai által lehetőség van 
kiszakítani néha a szülőket, többségében a gyerekeket a minden-
napi gondokból. Ezeket a jövőben is fenn kell tartani. A roma 
ösztöndíj pályázatokra felhívjuk a szülők figyelmét, éljenek a le-
hetőséggel, hogy a hátrányos helyzetű gyermekeknek, emberek-
nek 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  
13-án. 

Megtisztelő bizalmukat előre is megköszönöm. 
Tisztelettel:
 Mátyás Erzsébet

Bolgár Sándor – A Magyarországi Cigányközösség Fóruma

1970 óta lakom Faddon, anyai ágon a 
családom több generációja is itt lakik.

2002-es és 2006-os helyhatósági 
és kisebbségi választásokon indul-
tam. Megválasztottak a képviselők 
a kisebbségi önkormányzat elnöké-
nek. 2010-ben indultam a választá-
sokon, első körben nem kerültem 
be a testületbe. 2011-ben újból be-
kerültem a kisebbségi önkormány-

zatba, mint képviselő. Igyekeztem aktív tagja lenni a testületnek.
Jó ötleteket folytatni kell, fent kell tartani és a lehetőségek 

szerin bővíteni kell a szolgáltatásainkat. A megkezdett utat és a 
munkát szeretném tovább vinni.

Mi, cigányok, nem vagyunk, nem lehetünk ellenfelek! 
Nekünk együtt kell dolgozunk magunkért, a közössé-
günkért! Ha megválasztanak, így fogok tenni, ekképpen 
cselekszem! 

Fontosnak tartom azt, hogy a településünkön minden 
szavazásra jogosult cigány menjen el szavazni! 

A kisebbségi képviselőkre csak az szavazhat, aki szeptember 
27-ig regisztrálja magát.

Nekünk, cigányoknak, két helyen is szavaznunk kell, 
fontos, hogy a települési képviselő testületre is szavaz-
zunk azokra, akik hozzánk, közülünk valók!

Öt évre fogjuk eldönteni: kik vezessék, képviselhessék a Ci-
gányságot, öt év bizony hosszú idő! A nemrég született gyerek-
ből iskolás lesz! 

Tenni fogunk annak érdekében, hogy érezhetően csökkenjen 
a cigánysággal szembeni, az élet szinte minden területén tapasz-
talható 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 környezetük-
ben az igényt szellemi, kulturális örökségének, kulturális hagyo-
mányainak megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére.

Ennek érdekében az önkormányzatiság által biztosított kere-
tek között fokozott hangsúlyt fektetünk a következő generáció 
oktatásába 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 szol-
gáltató ház.

Melyben gyakorolhatnák és megismerhetnék a kultú-
rát, nyelvet, hagyományokat.

E célok elérése érdekében indulok a települési cigány kisebb-
ségi önkormányzati választásokon. 

Megméretem magam a települési önkormányzati választáso-
kon testületi képviselőnek.

Most van egy lehetőségünk nekünk, ROMÁKNAK, 
hogy összefogjunk és összetartsunk.

Október 13-án éljen lehetőségével, jöjjön el, és szavazzon 
rám.

 Bolgár Sándor

N E M Z E T I S É G I  Ö N K O R M Á N Y Z A T I  K É P V I S E L Ő - J E L Ö L T E K  

B E M U T A T K O Z Á S A
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Fodorné Ivók Henrietta – „Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

Tisztelt Faddiak!
Fodorné Ivók Henrietta vagyok, 41 

éves, három gyermek boldog anyuká-
ja. A Faddi Gárdonyi Géza Általános 
Iskolában dolgozom iskolatitkárként, 
valamint 2017. óta segítem az otthon-
lévőket, munkanélkülieket képzésbe 
vagy munkába irányítani. 

Munkám során tapasztalom, hogy 
nagyon sokan élnek nehéz körülmé-

nyek között, főleg, akik nem tudnak elhelyezkedni, mert vagy ala-
csony az iskolai végzettsége, vagy az egészségi állapota, a családban 
tartós beteg ápolása miatt nem tud több műszakban dolgozni, vagy 

csak azért mert cigány az illető. Sajnos még mindig vannak olyan 
munkahelyek, ahol még válaszra sem méltatják a jelentkezőt. Ezen 
hátrányok felszámolását tekintem kiemelt feladatomnak. Érdeklő-
désem már korán a szociális területek irányába fordult, s e téren te-
vékenykedem szabadidőmben. 

Mindig szívesen segítem a nemzetiségi önkormányzat munkáját, 
hiszen nagyon jó ötletekkel, programokkal színesítik mind az isko-
la, mind a település, mind a roma emberek életét. Nagyon klasszak 
a játszóházak, foglalkozások, örömteliek a kirándulások, hisz ezen 
alkalmak az együttlétről, beszélgetésről, tapasztalatcseréről szólnak.  
Aki ismer, az tudja, ha hozzám fordul, akkor segítek, amiben tudok! 
Tisztelettel:  Fodorné Ivók Henrietta

Fodor József – „Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

Kedves Roma Barátaink! 
A Faddi Roma Nemzetiségi Önkor-

mányzat nevében szeretnénk meg-
köszönni a bizalmat, amit kaptunk, 
és ha úgy gondoljátok, a megkezdett 
munkánkat tovább tudjuk folytatni. 
Hagyományteremtő szándékkal létre-
hoztuk a húsvéti és karácsonyi játszó-
házat, minden évben támogatjuk az 
iskolás gyermekek három előadásos 

Filharmónia hangversenysorozatán való részvételét a művelődési 
házban, lehetőség szerint az iskolás gyermekeket kirándulni, tábo-
rozni visszük önerőből, vagy pályázati támogatás igénybevételével. 

Kiemelt feladatom, hogy minél több cigány gyermek tanuljon 
tovább középfokú intézményben, a települési roma ösztöndíjpá-
lyázat bevezetésével kisebb a lemorzsolódás és ezért javasoltuk a 
8. évfolyamosok ösztöndíjának bevezetését is, hogy már a pálya-
választás évében igyekezzenek a tanulók jobb pályázati eredményt 
elérni a sikeres továbbtanulás érdekében. 

Jó kapcsolatot ápolunk a helyi civil és hivatalos szervezetekkel, 
valamint az egyházakkal. Az elvégzett munkánknak gyermekeink 
fogják igazán hasznát venni. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, kérem támogatásukat, 
hogy az Önök segítségével tudjuk folytatni a megkezdett munkát. 
Tisztelettel: 

 Fodor József

Száraz Mihályné – „Lungo Drom” Országos Cigány Érdek-
védelmi és Polgári Szövetség

Tisztelt Faddiak! 
Köszönöm az elmúlt választások alkalmával 

irántam tanúsított bizalmat, amely által betölt-
hettem a nemzetiségi önkormányzat képviselői 
tisztségét. Az elmúlt 9 évben igyekeztünk az 
önkormányzati költségvetéséhez és a pályáza-
ti lehetőségekhez képest feladatainkat ellátni, a 
hagyományőrzést ápolni és programokat szer-
vezni. 

Az elnök úr kezdeményezésére és a program-
jaink megvalósításához használatba kaptuk az 

önkormányzat Mátyás király u. 40. szám alatti épületét, mely valóban barát-
ságos otthona a játszóházaknak, fórumoknak, ruhaosztásnak és egyéb prog-
ramoknak. 

Úgy érzem, sok mindent megtettünk ez idő alatt, melyet folytatnunk 
kell a megkezdett úton. Amennyiben megtisztelnek a szavazatukkal és tá-
mogatnak, a következő években a LUNGO DROM színeiben a nemzetiségi 
önkormányzat által kitűzött célokat kívánom segíteni. Tisztelettel: 

 Száraz Mihályné

Novák Zoltán – „Lungo Drom” Országos 
Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

Tisztelt Faddiak! 
Itt születtem, törzs-

gyökeres faddi lakos va-
gyok, 2 gyermekem és 
egy unokám van. A Fa-
todi Kft-nél dolgozom, a 
mindennapok során sok 
emberrel találkozom, 
ezért jól ismerem a he-
lyi lakosok problémáit. 

Úgy érzem, hogy se-
gíteni tudom az önkor-

mányzat és a lakosság közötti együttműködést. 
Tisztelettel: 
 Novák Zoltán

N E M Z E T I S É G I  Ö N K O R M Á N Y Z A T I  K É P V I S E L Ő - J E L Ö L T E K  

B E M U T A T K O Z Á S A
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2019. OKTÓBER 13. NAPJÁRA KITŰZÖTT HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 

ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSÁHOZ, VALAMINT A NEMZETISÉGI KÉPVISELŐK 

VÁLASZTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ HATÁRIDŐK

Otolticsné Bodó Györgyi – „Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

Tisztelt Faddiak! 
12 éve élek itt Faddon, egy ikerpár 

édesanyja vagyok. Sokáig a hivatal-
ban dolgoztam a porta-szolgálaton, 
jelenleg a „Szegregált élethelyzetek 
felszámolása komplex programok-

kal” elnevezésű EFOP-1.6.2-12-2017-00038-as sorszámú projekt 
startasszisztenseként dolgozom. Ebből a munkából adódóan 
napi kapcsolatban vagyok a cigány emberekkel, családokkal.

Megválasztásom esetén is arra törekszem, hogy mindenben a 
cigányság segítségére legyek. 

 Otolticsné Bodó Györgyi

Fodor Ágnes – „Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

A Faddi Gárdonyi Géza Általános 
Iskolában dolgozok, mint gyógype-
dagógiai asszisztens. A Faddi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat kép-
viselője vagyok 9 éve. Ezt a munkát 
képviselőtársaimmal együtt társa-
dalmi munkában végezzük. 

Az elmúlt években jelentős tapasztalatot szereztem a közös-
ségi programok, kirándulások, táborok szervezéséhez és lebo-
nyolításához. Megválasztásom estén az eddigi elvek és nézetek 
alapján szeretném ezt a munkát továbbra is folytatni. Megtiszte-
lő bizalmukat előre is köszönöm. 

 Fodor Ágnes

Nemzetiségi névjegyzékbe történő regisztráció folyamatos

Átjelentkezési kérelem benyújtása

2019. október 9. 16 óráig
Átjelentkezési kérelmet az a választópolgár nyújthat be, akinek 
legkésőbb 2019. június 26-ig létesített tartózkodási helyének 
érvényessége 2019. október 13-ig tart!

Átjelentkezési kérelem visszavonása, nemzetiségi  
adatok törlése a nemzetiségi névjegyzékből

2019. október 9. 16 óráig 
2019. október 11. 16 óráig személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással 
a valasztas.hu honlapon

Mozgóurna igénylése

2019. október 9. 16 óráig 
2019. október 11. 16 óráig személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással 
a valasztas.hu honlapon
2019. október 13. 12 óráig ügyfélkapus azonosítással a valasztas.hu 
honlapon
a szavazás napján 12 óráig az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz 
nyújtható be írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazott 
vagy meghatalmazással nem rendelkező kézbesítő (futár, hozzátartozó, 
egyéb személy) útján
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a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők 2019. évi választásához

T Á J É K O Z T A T Ó

Áder János Köztársasági Elnök Úr 2019. október 13. 
napjára kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választását. A Nemzeti Választási Bi-
zottság ugyanezen időpontra tűzte ki a nemzetiségi 
önkormányzati választást. 

Szavazni a szavazás napján:  
2019. október 13-án  

6.00 órától 19.00 óráig lehet. 

Értesítés a névjegyzékbe történő felvételről

A választópolgároknak augusztus 23-ig kellett meg-
kapniuk a névjegyzékbe történő felvételről szóló ér-
tesítést, az augusztus 7-ei névjegyzéki állapotnak 
megfelelően. A Nemzeti Választási Iroda névre szóló 
küldeményében az önkormányzati választás kitűzé-
séről és arról tájékoztatja a választópolgárokat, hogy 
szerepelnek a névjegyzékben. Az értesítőket a Magyar 
Posta kézbesítette.

Ha valaki ezt nem kapta meg, akkor az állandó lakó-
helye szerinti helyi választási irodához – a helyi jegy-
zőhöz – fordulhat, aki új értesítőt állít ki. Az értesítő 
tartalmazza a szavazás helyét, idejét és azt is, hogy a 
szavazókör akadálymentes-e.

Azoknak, akik még nem nagykorúak, de az októbe-
ri önkormányzati választásig betöltik 18. életévüket, 
ugyancsak augusztus 23-ig kellett megkapniuk az ér-
tesítőt.

Átjelentkezéssel szavazás

A választópolgár lakóhelyén, vagy – 2019. június 26-ig 
létesített és a szavazás napján érvényes – tartózkodási 
helyén szavazhat. Átjelentkezési kérelmet csak az a vá-
lasztópolgár nyújthat be, aki legkésőbb 2019. június 
26-ig létesítette a tartózkodási helyét, és legalább 
október 13-ig ott tartózkodik. Az átjelentkezésre irá-
nyuló kérelemnek legkésőbb október 9-én 16.00 óráig, 
továbbá személyesen vagy a valasztas.hu honlapon 
ügyfélkapus azonosítással legkésőbb 2019. október 
11-én 16.00 óráig meg kell érkeznie a Helyi Választási 
Irodához.

Mozgóurna iránti kérelem

A szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásá-
ban egészségi állapota vagy fogyatékossága, illet-
ve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthat 
be mozgóurna biztosítása iránti kérelmet az alábbiak 
szerint:

1. 2019. október 9. 16 óráig 

2. 2019. október 11. 16 óráig személyesen vagy ügy-
félkapus azonosítással a valasztas.hu honlapon,

3. 2019. október 13. 12 óráig ügyfélkapus azonosítás-
sal a valasztas.hu honlapon,

4. a szavazás napján 12 óráig az illetékes szavazat-
számláló bizottsághoz írásbeli meghatalmazással 
rendelkező meghatalmazott vagy meghatalmazás-
sal nem rendelkező kézbesítő (futár, hozzátartozó, 
egyéb személy) útján.

Ajánlás, ajánlásszámok

A jelöltek Helyi Választási Iroda által rendelkezésükre 
bocsátott ajánlóíveken 2019 augusztus 24-től szep-
tember 9-ig gyűjthették és szeptember 9-én 16.00 
óráig adhatták le az ajánlásokat.

Polgármesterjelölt az lehetett, akit a település válasz-
tópolgárainak legalább 3 százaléka (102 választópol-
gár) jelöltnek ajánlott.

Önkormányzati képviselőjelöltté váláshoz a válasz-
tópolgárok legalább 1 százalékának (34 választópol-
gár) ajánlását kellett összegyűjteni.

Települési nemzetiségi képviselőjelöltnek legalább 
11 nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgár 
ajánlása volt szükséges.

A jelöltek szavazólapon történő feltüntetésének sor-
rendjét a Helyi Választási Bizottság a jelöltek bejelen-
tésére rendelékezésre álló határidő – szeptember 9-én 
16 óra – lejárta után, sorsolással állapította meg.

Nagyközségünkben 2 polgármester-jelölt indul, érvé-
nyesen szavazni csak EGY jelöltre lehet. 
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A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 
az a választópolgár vehet részt, aki legkésőbb 2019. 
szeptember 27-ig kérte a nemzetiségi névjegyzékbe 
való felvételét.

Szavazni csak személyesen, az önkormányzati képvi-
selők és polgármesterek választására kijelölt szavazó-
helyiségekben – minden választópolgár a SAJÁT sza-
vazókörében – lehet.

NINCS KÜLÖN NEMETISÉGI 
SZAVAZÓHELYISÉG! 

A szavazatszámláló bizottság először ellenőrzi a vá-
lasztópolgár személyazonosságát és azt, hogy szere-
pel-e a nemzetiségi névjegyzékben. 
A személyazonosság és a lakcím igazolására a követ-
kező, érvényes igazolványok alkalmasak:

– lakcímet is tartalmazó személyazonosító igazol-
vány (régi, könyvecske formátumú) vagy

– személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) 
vagy útlevél vagy 2001. január 1-jét követően kiállí-
tott vezetői engedély (kártya formátumú) és mind-
egyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazol-
vány (lakcímkártya).

Ha a szavazásnak nincs akadálya, a választópolgár-
nak alá kell írni a nemzetiségi névjegyzéket. Ezt köve-
tően a választópolgár a szavazatszámláló bizottságtól 
megkapja a ZÖLD szavazólapot és a ZÖLD borítékot. 
A  szavazólapot a szavazatszámláló bizottság egyik 
tagja a választópolgár jelenlétében lebélyegzi. 

A szavazáshoz szavazófülke áll rendelkezésére, amely-
ben kitöltheti a szavazólapot. Érvényesen szavazni 
legalább 1, de legfeljebb 5 jelöltre, a jelölt neve mellett 
elhelyezett körbe tollal írt két egymás metsző vonallal 
(x vagy +) jellel lehet.

A választópolgárnak a kitöltött szavazólapot a borí-
tékba kell helyeznie, a borítékot úgy le kell zárnia, 
hogy azt sérülésmentesen felnyitni ne lehessen. A bo-
rítékot a szavazatszámláló bizottság előtt az urnába 
kell dobni.

FIGYELEM! 
A NYITOTT BORÍTÉKBAN  

ELHELYEZETT, VAGY A BORÍTÉK  
NÉLKÜL BEDOBOTT SZAVAZÓLAP 

ÉRVÉNYTELEN!

A  T E L E P Ü L É S I  N E M Z E T I S É G I  S Z AVA Z Á S  M Ó D J A

Az önkormányzati képviselőjelöltek száma 15, érvé-
nyesen szavazni legalább EGY, legfeljebb HAT je-
löltre lehet.

A roma nemzetiségi képviselőjelöltként 8 fő szerepel, 
érvényesen szavazni legalább EGY, legfeljebb ÖT 
jelöltre lehet.

Szavazóköri, valamint központi névjegyzéket érin-
tő kérelem a Nemzeti Választási Iroda www.valasz-
tas.hu hivatalos honlapján on-line benyújtható, 
papír alapon történő benyújtáshoz a formanyom-
tatványok a www.valasztas.hu-n letölthetők.

T Á J É K O Z T A T Ó


