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1. Tá jé koz ta tó a je lö lé sek ered mé nyé ről
Tisz telt Vá lasz tó pol gár ok!

Mint 4 év vel ez előtt, az idei év ben is mét har mad szor
já ru lunk az ur nák elé. Ta vasszal az or szág gyű lé si vá -
lasz tá so kon két szer, és most ok tó ber 1-én, ami kor
meg vá laszt juk im már ötödjére a he lyi köz ügye ket
önál ló an és de mok ra ti ku san in té ző ön kor mány za ti
tes tü le tet, a pol gár mes tert, ezen kí vül má sod szor a
he lyi ci gány ki sebb sé gi ön kor mány za tot.

  A pol gár mes tert és a 13 ta gú ön kor mány za ti tes tü le -
tet elő ször 1990. szep tem be ré ben és (a szep tem be ri
el ső for du ló ered mény te len sé ge mi att) ok tó be ré ben,
majd a má so dik al ka lom mal 1994. de cem ber 11-én,
har mad já ra 1998. ok tó ber 18-án, negyedjére 2002.
ok tó ber 20-án és most 2006. ok tó ber 1-én vá lasz -
tunk.

  Az, hogy te le pü lé sün kön kik és ho gyan gya ko rol ják
a de mok ra ti kus köz ha tal mat, ki le gyen a kép vi se lő, a
pol gár mes ter és ci gány ki sebb sé gi kép vi se lő, az el -
ső sor ban Önö kön, raj tunk, he lyi vá lasz tó pol gár okon
mú lik.

A he lyi ön kor mány za ti vá lasz tá sok ról szó ló tör vény
alap ján a je lölt té vá lás hoz meg fe le lő szá mú vá lasz tó -
pol gá ri aján lás ra volt szük ség.

A vá lasz tó pol gár ok leg ké sőbb 2006. au gusz tus 4-ig
meg kap ták az aján ló szel vé nye ket.

Az aján lás több, mint egy hó na pig volt le het sé ges, a
ha tár idő 2006. szep tem ber 8-án 1600 óra kor járt le.

Ed dig az idő pon tig 36 ön kor mány za ti kép vi se lő-je -
lölt ad ta le a He lyi Vá lasz tá si Iro dá ban a leg alább 56
da rab aján ló szel vé nyét.

A szá mí tó gé pes el len őr zés után a He lyi Vá lasz tá si
Bi zott ság mind a 36 főt nyil ván tar tás ba tud ta ven ni,
mi vel az el len őr zés nyo mán megállípítható volt,
hogy va la mennyi je lölt le ad ta a szük sé ges szá mú ér -
vé nyes aján ló szel vé nyét.

A kép vi se lő-je löl tek meg tet ték a vá lasz tá si eljá rás ról 
szó ló tör vény ben elő írt nyi lat ko za ta i kat.
• 30 fő füg get len je lölt ként,
• 6 fő az MSZP je lölt je ként fog a sza va zó lap ra

fel ke rül ni

6 fő ad ta le pol gár mes ter-je löltként a több, mint 167 
da rab aján ló szel vé nyét. A He lyi Vá lasz tá si Bi zott ság 
va la mennyi je lölt aján ló szel vé nye it ér vé nyes nek ta -
lál ta, a tör vé nyes fel té te lek meg vol tak, így a pol gár -
mes ter-je löl tek is nyil ván tar tás ba ke rül tek.
• 5 fő függyetlen je lölt és
• 1 fő MSZP je lölt fog sze re pel ni a sza va zó la pon.

A te le pü lé si ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se lők
(ci gány ki sebb sé gi ön kor mány za ti) vá lasz tá sán a
Lungo Drom Or szá gos Ci gány Ér dek vé del mi és Pol -
gá ri Szö vet ség 5 főre vo nat ko zó ja vas la tát le ad ta, így 
ez az 5 fő fog sze re pel ni a kü lön e cél ra szol gá ló sza -
va zó la pon.

Tar ta lom jegy zék

1. Tá jé koz ta tó a je lö lé sek ered mé nyé ről

2. A 2006. ok tó ber 1-i hely ha tó sá gi vá lasz tá sok
je lölt je i nek be mu ta tá sa

• A., pol gár mes ter-je löl tek
• B., kép vi se lő-je löl tek,
• C., te le pü lé si ci gány ki sebb sé gi kép vi se lő-

je löl tek

3. Ho gyan vá lasz tunk 2006. ok tó ber 1-én

4. Nap tár a vá lasz tá si ese mé nyek ről

5. A Vá lasz tá si Szer vek

A választóbizottság kéri a 
Tisztelt Választó Polgárokat,

hogy a sikeres választás érdekében
minél nagyobb számban vegyenek

részt a szavazáson!

A He lyi Vá lasz tá si Bi zott ság és a Vá lasz tá si Iro da tá jé koz ta tó ja

Fegy ver nek, 2006. ok tó ber 1.



BORDÁSNÉ KOCSIS PIROSKA
Kocsis Piroska 44 éves, Fegyvernek, Kossuth út 24/A. sz. alatti

lakos, férjezett, 2 gyermeke van, legmagasabb iskolai végzettsége
érettségi, szakképzettsége kis és középvállalkozók gazdasági

ügyintézője, Privát-BITU KKT. Szolnok, fuvarszervező,
"Szülők, Nevelők Együtt Fegyvernek Tanuló Ifjúságáért"

Alapítvány alapító és kuratóriumi tagja,
 független jelölt

HERMAN JÓZSEF
56 éves, Fegyvernek, Háy Mihály út 67. sz. alatti lakos, elvált, 
2 gyermeke van, legmagasabb iskolai végzettsége tanárképző

főiskola, szakképzettsége elektrotechnikus, videofelvétel készítő,
"Aranykor" Idősek Otthonában foglalkozás szervező,

független jelölt

HUBER FERENC
60 éves, Fegyvernek, Felszabadulás út 184/A. sz. alatti lakos, nős,

2 gyermeke van, legmagasabb iskolai végzettsége egyetem,
szakképzettsége általános agrármérnök, gazdaságelemző

szakmérnök, mérlegképes könyvelő, Polgármesteri Hivatal
Fegyvernek, polgármester, Kistérségi Társulás alelnöke,

Megyei Közgyűlési Bizottság tagja,
Közép-Tiszai Vízügyi Tanács tagja, 

Önkormányzati Tűzoltő Köztestület alelnöke,
független jelölt

NÉMETH ATTILA
37 éves, Fegyvernek, Tópart tanya 10. sz. alatti lakos, nős,
2 gyermeke van, legmagasabb iskolai végzettsége érettségi,

szakképzettsége mezőgazdasági technikus, a Németh és Társa Kft.
ügyvezető igazgatója, Kis- és Középbirtokosok Országos

Érdekvédelmi Egyesületének elnöke,
MAÉT Termelői Bizottságának elnöke,

 független jelölt
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2. A 2006. október 1-i helyhatósági választások polgármeter- és képviselő-jelöltjeinek bemutatása

 A., POLGÁRMESTER-JELÖLTEK



TÓTH ISTVÁN
34 éves, Fegyvernek, Dózsa Gy. út 119. sz. alatti lakos, 

nős, 2 gyermeke van,
legmagasabb iskolai végzettsége szakközépiskola,

szakképzettsége biomechanikai mezőgazdasági gépésztechnikus,
a Magyar Posta Fegyverneki Fiókjának kézbesítője,

független jelölt

RIMÓCZI IMRE
36 éves, Fegyvernek, Árpád út 1. sz. alatti lakos, legmagasabb

iskolai végzettsége egyetem, szakképzettsége: igazgatásszervező,
politológus, angol és történelem szakos tanár,

Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal,
Igazgatási és Hatósági osztályvezető,

MSZP jelölt
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 A., POLGÁRMESTER-JELÖLTEK

FIGYELEM!

A választásokon nem lesz második forduló!
 Ezen a választáson dől el, hogy ki lesz a polgármester és

kik lesznek a képviselők.
Mindenkinek eredményes szavazást és jó döntést kíván

a Helyi Választási Iroda!

1. sz. sza va zó kör 
Mű ve lő dé si Ház, Fel sza ba du lás út 184.

2. sz. sza va zó kör 
Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la,
Dó zsa Gy. út 2.

3. sz. sza va zó kör
Sár ga Is ko la, Fel sza ba du lás út 133.

4. sz. sza va zó kör
Ét te rem, Hu nya di J. út 1.

5. sz. sza va zó kör
Új te le pi Óvo da, Fel sza ba du lás út 88.

6. sz. sza va zó kör
Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la,
Fel sza ba du lás út 31.

7. sz. sza va zó kör
Idő sek Klub ja, Ady E. út 42.

8. sz. sza va zó kör 
(Te le pü lé si Ci gány Kisebbségi 
Ön kor mány zati vá lasz tás) 
Sár ga Is ko la, Fel sza ba du lás út 133.

SZAVAZÓKÖRÖK HELYE



B., KÉPVISELŐ-JELÖLTEK

AMBRUS DÉNES
47 éves, Fegy ver nek, Hárs fa út 13/B. sz. alat ti la kos, nős,

2 gyer me ke van, leg ma ga sabb is ko lai vég zett sé ge egye tem,
szak kép zett sé ge szá mí tás tech ni ka sza kos kö zép is ko lai ta nár,

mér nök ta nár, gé pész mér nök, az Or czy An na Ál ta lá nos 
Is ko la és Szak is ko la igazgatója, a Bu da ka lász Gim ná zi um

Fegyverneki Tag in téz ményének ve ze tő je,  a J-N-SZ Me gyei
Pe da gó gi ai In té zet pe da gó gi ai mé rés-ér té ke lés szak ta nács adója, 

je len leg kép vi se lő,
füg get len je lölt

ANGYAL CSABA
35 éves, Fegyvernek, Felszabadulás út 150/A. sz. alatti lakos, nős,

1 gyermeke van, legmagasabb iskolai végzettsége főiskola,
szakképzettsége Európai UNIO-s szakértő, mezőgazdasági gépész

üzemmérnök, közgazdasági szakokleveles mérnök, 
a Törökszentmiklós és Térsége Együttműködési Társulás

vidékfejlesztési menedzsere és irodavezetője, 
 független jelölt

DR. BACSA LÁSZLÓ
32 éves, Fegyvernek, Dózsa György út 6. sz. alatti lakos, nős,
2 gyermeke van, legmagasabb iskolai végzettsége egyetem,

szakképzettsége jogász, ügyvédként dolgozik, 
jelenleg képviselő, bizottsági tag,

független jelölt

BAUNOK LÁSZLÓ
62 éves, Fegyvernek, Felszabadulás út 203. sz. alatti lakos,

elvált, 3 gyermeke van, legmagasabb iskolai végzettsége főiskola,
szakképzettsége üzemgazdász, nyugdíjas, horgászegyesület

felügyelő bizottságának elnöke
független jelölt

BORDÁSNÉ KOCSIS PIROSKA
Kocsis Piroska, 44 éves, Fegyvernek, Kossuth út 24/A. sz. alatti

lakos, férjezett, 2 gyermeke van, legmagasabb iskolai végzettsége 
érettségi, szakképzettsége kis és középvállalkozók gazdasági

ügyintézője, Privát-BITU KKT. Szolnok, fuvarszervező,
"Szülők, Nevelők Együtt Fegyvernek Tanuló Ifjúságáért"

Alapítvány alapító és kuratóriumi tagja,
 független jelölt

BOGNÁR ZOLTÁN
35 éves, Fegy ver nek, Hárs fa út 7/D. sz. alat ti la kos, nős, 

1 gyer me ke van, leg ma ga sabb is ko lai vég zett sé ge egye tem,
szak kép zett sé ge kül ke res ke dő, üzem mér nök, 

je len leg a Deb re ce ni Egye tem Ál lam és Jog tu do mányi Ka rá nak 
hall ga tó ja, vál lal ko zó,

 füg get len je lölt
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BURAI ZSUZSANNA
Bu rai Zsu zsan na, 35 éves, Fegy ver nek, Mar ti no vics I. út 45. sz.

alat ti la kos, élet tár si kap cso lat ban él, 1 gyer me ke van, 
leg ma ga sabb is ko lai vég zett sé ge főiskola, szak kép zett sé ge

gyógy pe da gó gus-lo go pé dus, köz ok ta tá si ve ze tő, 
a Hu nya di Má tyás Ne ve lé si Ok ta tá si Köz pont Pe da gó gi ai

Szak szol gá lat Lo go pé di ai In té ze té nek dol go zó ja,
 MSZP je lölt

DANYI KÁROLY MIKLÓSNÉ
Kónya Klára, 61éves, Fegyvernek, Marx K. út. 11/B. sz. alatti

lakos, férjezett, 2 gyermeke van, legmagasabb iskolai végzettsége
gimnáziumi érettségi, szakképzettsége postatiszt, nyugdíjas,

mezőgazdasági őstermelő,
 független jelölt

DOMÁN GÁBOR
57 éves, Fegy ver nek, Bocs kai út 53. sz. alat ti la kos, nős, 

3 gyer me ke van, leg ma ga sabb is ko lai vég zett sé ge
szakmunkásképző, szak kép zett sé ge gyü mölcs ter me lő,

Törökszentmiklós Or vo si Ügye le tén dol go zik,
MSZP je lölt

FAZEKAS GÁBORNÉ
 Alattyányi Éva, 45 éves, Fegyvernek, Vajda János út 9. sz. alatti
lakos, özvegy, 1 gyermeke van, legmagasabb iskolai végzettsége
érettségi, szakképzettsége jegyzőkönyvvezetői gyors- és gépíró,

igazgatási ügyintéző, kereskedő-boltvezető, a Magyar Posta
Fegyverneki Fiókjának  küldeményfelvevője, 

független jelölt

FICSOR DÉNES
59 éves, Fegyvernek, Dózsa György út 56. sz. alatti lakos, nős,

4 gyermeke van, legmagasabb iskolai végzettsége egyetem,
szakképzettsége okleveles kertészmérnök, Orczy Anna Általános

Iskola és Szakiskola óraadó tanára,
jelenleg alporgármester és képviselő,

független jelölt

GÁCSI JÁNOSNÉ
Tóth Mária, 51 éves, Fegyvernek, Ady Endre út 28/A. sz. alatti

lakos, férjezett, 2 gyermeke van, legmagasabb iskolai végzettsége 
szakközépiskolai érettségi, szakképzettsége mérlegképes

könyvelő, vállalkozó Fegyvernek-Könyvelés, 
független jelölt
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HILLENDER GYÖRGYNÉ
Bodnár Mária Éva, 51 éves, Fegyverek, Liszt Ferenc út 8. sz. alatti 
lakos, férjezett, 3 gyermeke van, legmagasabb iskolai végzettsége

főiskola, szakképzettsége óvónő, 
a Napközi Otthonos Óvoda vezetője, 

jelenleg képviselő
független jelölt

B., KÉPVISELŐ-JELÖLTEK

HERMAN JÓZSEF
56 éves, Fegyvernek, Háy Mihály út 67. sz. alatti lakos, elvált, 
2 gyermeke van, legmagasabb iskolai végzettsége tanárképző

főiskola, szakképzettsége elektrotechnikus, videofelvétel készítő,
"Aranykor" Idősek Otthonában foglalkozás szervező,

független jelölt

DR. KISS GYÖRGYNÉ
Balla Judit Csilla, 55 éves, Fegyvernek, Hársfa út 1. sz.

alatti lakos, férjezett, 3 gyermeke van,
legmagasabb iskolai végzettsége érettségi,

szakképzettsége fogászati asszisztens, gyógyszertári asszisztens,
a fegyverneki Orvosi Rendelő fogászatán fogászati asszisztens,

független jelölt

KOVÁCS ILDIKÓ
Nyeste Ildikó, 37 éves, Fegyvernek, Viola út 4/D. sz. alatti lakos,

férjezett, 1 gyermeke van, legmagasabb iskolai végzettsége
főiskola, szakképzettsége külkereskedelmi és áruforgalmi, tanári

diplomák, a Móra Ferenc Általános Iskola igazgatóhelyettese,
jelenleg az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és

Sport Bizottság külsős tagja,
független jelölt

KRUPA ISTVÁN
47 éves, Fegyvernek, Ady E. út 13/A. sz. alatti lakos, nős,

2 gyermeke van, legmagasabb iskolai végzettsége
szakközépiskola, szakképzettsége autószerelő, a Krupatechnika

Kft. cégvezetője, Fegyvernek Biztonságos és Egészséges
Környezetéért Alapítvány kuratóriumának elnöke,

Fegyvernek Nagyközségi Sportegyesület elnökségi tagja,
független jelölt

MAGYAR LÁSZLÓNÉ
Mester Piroska, 41 éves, Fegyvernek, Angolkert út 31. sz. alatti

lakos, férjezett, 2 gyermeke van, 
legmagasabb iskolai végzettsége gimnáziumi érettségi,

a Művelődési Ház és Könyvtár gondnoka, 
független jelölt
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MÉSZÁROS ILDIKÓ
Mészáros Ildikó, 54 éves, Fegyvernek, Hársfa út 7/C. sz. alatti
lakos, elvált, 1 gyermeke van, legmagasabb iskolai végzettsége

érettségi, szakképzettsége könyvelő, vállalati tervező, statisztikus,
a FRISS 2001. Kft. Budapest surjányi telephelyén számlázó,

az "Irodalmi Rádió" állandó szerzője és előadója,
független jelölt

MÉSZÁROS JÓZSEF
 48 éves, Fegyvernek, Árvácska út 11/A. sz. alatti lakos, elvált,

2 gyermeke van, legmagasabb iskolai végzettsége
szakmunkásképző, szakképzettsége gépszerelő-géplakatos,  

egyesített postai kézbesítő, 
a Magyar Posta Fegyverneki Fiókjának kézbesítője,

független jelölt

MESZESÁN JÁNOS
51 éves, Fegyvernek, Ady E. út 111. sz. alatti lakos, nős,

2 gyermeke van, legmagasabb iskolai végzettsége egyetem,
szakképzettsége matematika-fizika szakos középiskolai tanár,

a törökszentmiklósi Lábassy János Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium igazgatója

független jelölt

MOLNÁR TIBORNÉ
Ba logh Eri ka, 38 éves, Fegy ver nek, Háy Mi hály út 71. sz. alat ti

la kos, fér je zett, 2 gyer me ke van, leg ma ga sabb is ko lai vég zett sé ge
gim ná zi u mi érett sé gi, szak kép zett sé ge ke res ke dő-bolt ve ze tő,

jo gi aszisztens, je len leg a Mis kol ci Egye tem har mad éves
jog hall ga tó ja, alapítványi ku ra tó ri u mi tag, ÁFÉSZ fel ügye lő

bi zott sá gi tag, JNSZ Me gyei Bí ró sá gon ül nök,
füg get len je lölt

NAGY JÓZSEF
57 éves, Fegyvernek, Bartók B. út 8/A. sz. alatti lakos, nős,

1 gyermeke van, legmagasabb iskolai végzettsége technikum,
szakképzettsége építőipari technikus, vállakozó, műszai ellenőr, 

jelenleg képviselő, 
MSZP jelölt

NAGY MIHÁLYNÉ
Elbert Mária, 41 éves, Fegyvernek, Háy M. út 30. sz. alatti lakos, 

férjezett, 2 gyermeke van, szakképzettsége fancia-angol női
szabó, ECDL vizsga, Fegyvernek Alapszervezet MSZP elnöke,

 MSZP jelölt
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NIDA IMRE
57 éves, Fegyvernek, Hársfa út 3/B. sz. alatti lakos, nős,

3 gyermeke van, legmagasabb iskolai végzettsége főiskola,
szakképzettsége építőipari technikus, felsőfokú

vállalat-gazdálkodási tervező, felsőfokú beruházási tervező,
hittanár, őstermelő és hitoktató,

a katolikus egyházközség gondnoka, jelenleg képviselő
független jelölt

B., KÉPVISELŐ-JELÖLTEK

NÉMETH ATTILA
37 éves, Fegyvernek, Tópart tanya 10. sz. alatti lakos, nős,
2 gyermeke van, legmagasabb iskolai végzettsége érettségi,

szakképzettsége mezőgazdasági technikus, a Németh és Társa Kft.
ügyvezető igazgatója, Kis- és Középbirtokosok Országos

Érdekvédelmi Egyesületének elnöke,
MAÉT Termelői Bizottságának elnöke,

 független jelölt

OLLÉ ROLAND
31 éves, Fegy ver nek, Hárs fa út 7/C. sz. alat ti la kos, nőt len,
fel ső fo kú me ző gaz da sá gi me ne dzser, a Kuncsorba Köz sé gi 

Ön kor mány zat mű sza ki elő adó ja, Herbály Im re Or szág gyű lé si
kép vi se lő ügy in té ző je, EU-s szak ér tő je, vi dék fej lesz té si,

vá lasz tá si tanácsadója, MSZP megyei je lölt, 
MSZP jelölt

RÉTI LAJOS
38 éves, Fegyvernek, Hunyadi út 10. sz. alatti lakos, nős,

2 gyermeke van, legmagasabb iskolai végzettsége érettségi,
szakképzettsége gépjárműtechnikai szerelő,

a JNSZM "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona
műszaki csoportvezetője és fűtő-karbantartója,

MSZP jelölt

SCHULTZ FERENCNÉ
Földes Mária, 45 éves, Fegyvernek, Sallai út 2/B. sz. alatti lakos,

férjezett, 1 gyermeke van, legmagasabb iskolai végzettsége érettségi,
szakképzettsége gyors- és gépíró, vendéglátó üzletvezető, vállakozó,

vendéglátó üzletvezető, jelenleg a Nyíregyházi Főiskola
szociális munka szakán III. éves hallgató,

független jelölt

SZABÓ ZOLTÁN
30 éves, Fegyvernek, Felszabadulás út 177. sz. alatti lakos, nős,
1 gyermeke van, legmagasabb iskolai végzettsége gimnáziumi

érettségi, informatikai szakképesítéssel rendelkezik,
a Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

informatikusa, hardver-üzemeltetője és adatvédelmi felelőse,
független jelölt
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B., KÉPVISELŐ-JELÖLTEK

SZARVÁK PÁLNÉ
 Csík Veronika, 43 éves, Fegyvernek, Dózsa György út 122. sz.

alatti lakos, férjezett, 2 gyermeke van, legmagasabb iskolai
végzettsége kereskedelmi szakközépiskola, szakképzettsége
kereskedő, a  "Bingó Csemege" üzletben eladó, pénztáros,

független jelölt

SZATLÓCZKI EDIT
Szatlóczki Edit, 39 éves, Fegyvernek, Dózsa György út 82. sz.

alatti lakos, férjezett, 1 gyermeke van, legmagasabb iskolai
végzettsége főiskola, szakképzettsége tanító, magyar-történelem

szakos tanár, az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
magyar-történelem szakos tanára, jelenleg képviselő,

független jelölt

TUKARCS ISTVÁNNÉ
Schultz Erzsébet, 50 éves, Fegyvernek, Vörösmarty M. út 22. sz.
alatti lakos, férjezett, legmagasabb iskolai végzettsége főikola,

szakképzettsége matematika-német-orosz szakos tanár,
a Móra Ferenc Általános Iskola tanára, 

a Társadalomtudományi Munkaközösség vezetője,
a Fegyverneki Horgász Egyesület elnöke,

 független jelölt

TÓTH ISTVÁN
34 éves, Fegyvernek, Dózsa Gy. út 119. sz. alatti lakos, 

nős, 2 gyermeke van,
legmagasabb iskolai végzettsége szakközépiskola,

szakképzettsége biomechanikai mezőgazdasági gépésztechnikus,
a Magyar Posta Fegyverneki Fiókjának kézbesítője,

független jelölt

TŰHEGYI JULIANNA
Bereczki Julianna, 41 éves, Fegyvernek, Felszabadulás út 179. sz.

alatti lakos, férjezett, 2 gyermeke van, legmagasabb iskolai
végzettsége főiskola, szakképzettsége okleveles könyvtáros,
művelődésszervező, földrajz szakos általános iskolai tanár,

a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, jelenleg képviselő,
független jelölt

VONA CSABA
26 éves, Fegyvernek, Tororny út 15/A. sz. alatti lakos, nős,
1 gyermeke van, legmagasabb iskolai végzettsége érettségi,

a Hegedűs Csőszerelvény és Fűtéstechnika Kft.-nél projekt szervező,
független jelölt
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FARKAS ANNA
Farkas Anna, 22 éves, Fegyvernek, 

Arany J. út 17. sz. alatti lakos, hajadon,
legmagasabb iskolai végzettsége érettségi, 
szakképzettsége sütő-cukrász technikus,

kereskedő-boltvezető,
jelenleg a Corvinus Egyetem másodéves

hallgatója élelmiszeripari mérnök szakon, 
Budapest Mák. 99. Élelmiszeripari

Kft-nél bolti eladó,
Lungo Drom jelölt

CSŐKE JÓZSEF
24 éves, Fegyvernek, Dózsa Gy. út 28. sz. 

alatti lakos, nős, 2 gyermeke van,
legmagasabb iskolai végzettsége

8 általános,  
Lungo Drom jelölt

• te le pü lé si ön kor mány za ti kép vi se lő ket

• pol gár mes tert

• me gyei köz gyű lé si ta go kat

• he lyi ci gány ki sebb sé gi ön kor mány za ti
kép vi se lő ket?

Tisz telt Vá lasz tó pol gár!
Az ön kor mány za ti vá lasz tás ról ké szí tett tá jé koz ta tó se gít -
sé get nyújt a vá lasz tó pol gár ok nak ab ban, hogy a sza va zás 
leg fon to sabb sza bá lya it is mer ve él je nek vá lasz tó jo guk -
kal.

A he lyi ön kor mány za ti kép vi se lők vá lasz tá sa:

A he lyi kép vi se lő ket a te le pü lés vá lasz tó pol gá rai egy lis -
tán - úgy ne ve zett kis lis tán - vá laszt ják meg. A sza va zás -
kor a sza va zó la pon az összes je lölt ne ve ábé cé sor rend ben 
sze re pel, mel let te a je lö lő szer ve zet (füg get len vagy va la -
me lyik szer ve zet, párt). A vá lasz tó pol gár ér vé nye sen
leg fel jebb 13 fő re sza vaz hat. Ezt a szá mot a sza va zó la -
pon fel tün te tik. A lis tán sze rep lő 36 fő je lölt kö zül le het
vá lasz ta ni 13 főt!
A sza va zat ak kor is ér vé nyes, ha a vá lasz tó pol gár a le -
het sé ges 13-nál ke ve sebb je lölt re sza vaz oly mó don, hogy 
a vá lasz tott je löl tek ne ve mel let ti kör be x vagy + je let tesz. 
Aki azon ban 13 fő nél több je löl tet vá laszt, va la mennyi
sza va za ta ér vény te len.

MEGVÁLASZTOTT KÉPVISELŐK azon je löl tek lesz -
nek, akik a sza va zó la pon fel tün te tett 36 fő je lölt kö zül a
leg több sza va za tot kapták.

A pol gár mes ter vá lasz tá sa:

A sza va zás kor a sza va zó la pon va la mennyi pol gár mes ter -
je lölt ne ve ábé cé sor rend ben sze re pel, mel let te a füg get -
len vagy je lö lő szer ve zet meg ne ve zé se.
Ér vé nyes a sza va zás, ha a vá lasz tó pol gár az ál ta la
ki vá lasz tott je lölt ne ve mel let ti kör be x vagy + je let írt.
Csak egy je lölt vá laszt ha tó! A 6 fő je lölt kö zül le het vá -
lasz ta ni. Ér vény te len az a sza va zat, ame lyen egy je lölt
sem, vagy egy nél több je lölt ne ve mel let ti kör be tesz x
vagy + je let. POLGÁRMESTER az a je lölt lesz, aki a leg -
több sza va za tot kap ta.

A me gyei köz gyű lés tag ja i nak vá lasz tá sa:

A me gyei köz gyű lés tag ja i nak vá lasz tá sa a pár tok, tár sa -
dal mi szer ve ze tek ál tal össze ál lí tott lis ták alap ján tör té -
nik. A sza va zás kor a sza va zó la pon a lis ták a sor so lás sor -
rend jé ben sze re pel nek. A vá lasz tó pol gár egy lis tá ra sza -
vaz hat oly mó don, hogy a ki vá lasz tott lis ta fe let ti kör be x
vagy + je let raj zol.
Az egyes lis ták a ka pott sza va za tok ará nyá ban jut nak
man dá tum hoz, fel té ve, hogy az összes ér vé nyes sza va zat -
ból több mint 4 %-ot meg sze rez ték.

3. Ho gyan vá lasz tunk 2006. ok tó ber 1-én

FARKAS KLÁRA
ZSANETT

Farkas Klára Zsanett, 20 éves,
Fegyvernek, Arany J. út 17. sz. alatti
lakos, hajadon, legmagasabb iskolai

végzettsége gimnázium, szakképzettsége
marketing- és reklámügyintéző,

marketing- és reklámmenedzser, jelenleg
másodéves hallgató a

Nyugat-Magyarországi Egyetem
Közgazdaságtudományi Karán,

Lungo Drom jelölt

BURAINÉ LAJHÓ ZSUZSANNA
Lajhó Zsuzsanna, 27 éves, Fegyvernek, Dózsa Gy. út 88. sz.
alatti lakos, férjezett, 5 gyermeke van, legmagasabb iskolai

végzettsége 8 általános,  főállású anya
Lungo Drom jelölt

TÚRÓ LAJOSNÉ
Burai Erzsébet, 33 éves, Fegyvernek, Fürst S. út 1. sz. alatti

lakos, férjezett, 5 gyermeke van, legmagasabb iskolai végzettsége 
8 általános, jelenleg GYES-en van

Lungo Drom jelölt
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Te le pü lé si ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se lők 
(Ci gány Ki sebb sé gi Önkorm.) vá lasz tá sa:

A ki sebb sé gi ön kor mány za ti vá lasz tá son csak az sza vaz -
hat, aki a ki sebb sé gi vá lasztói jegy zék ben sze re pel.
(Er ről az érin tet tek kü lön ér te sí tést kap tak.) E sza va -
zás a Sár ga Is ko lá ban ki je lölt 8. sz. sza va zó kör ben
lesz! (Itt csak ez a sza va zás tör té nik!)
A sza va zó lap ra az 5 fő jel ölt ne ve a He lyi Vá lasz tá si Bi -
zott ság ál tal ki sor solt sor rend ben ke rült fel. Ön leg fel jebb 
annyi je lölt re ad hatja le sza va za tát, amennyi a meg vá -
laszt ha tó kép vi se lők szá ma (a sza va zat ak kor is ér vé -
nyes, ha Ön a le het sé ges nél ke ve sebb je lölt re sza vaz). Ez
a szám a te le pü lé sen 5 fő.
KÉPVISELŐ az az 5 je lölt aki a leg több sza va za tot kap ta.
Ered mény te len a vá lasz tás ha 5-nél ke ve sebb je lölt kap
ér vé nyes sza va za tot.

A sza va zás sal kap cso la tos főbb tud ni va lók:

A fen ti ek alap ján min den vá lasz tó pol gár 3 db sza va zó la -
pot fog kap ni (1db te le pü lé si-kép vi se lő, 1db pol gár mes -
ter, 1 db me gyei köz gyű lés). Eze ket a sza va zó la po kat a
ki sebb sé gi név jegy zék ben sze rep lő sze mé lyek is meg -
kap ják, és ab ban a sza va zó kör ben sza vaz hatnak, amely
sza va zó kör név jegy zé ké be fel vet ték (1-7. sza va zó kör).
Ezen kí vül a ki sebb sé gi név jegy zék ben sze rep lők csak a
Sár ga is ko lá ban 8. sza va zó kör ben sza vaz hat nak az 5 fő
ki sebb sé gi je lölt re. A sza va zás 600 órá tól 1900 órá ig tart. A 
vá lasz tás egy for du lós.
A vá lasz tó pol gár ok ér vé nyes sze mé lyi iga zol vá nyuk fel -
mu ta tá sá val sza vaz hat nak, az "Éretsítő"-ben fel tün te tett
sza va zó kör ben.
Kér jük, hogy a sza va zat szám lá ló bi zott sá gok mun ká já nak 
meg könnyí té se ér de ké ben az "Ér te sí tő"-t is szí ves ked -

je nek a sza va zás ra ma guk kal vin ni! (Az "Ér te sí tő"-n
van a sza va zó név jegy zék be li sor szá ma.) De az "Ér te sí tő"
be mu ta tá sa nem fel té te le a sza va zás nak. Sza vaz ni csak
sze mé lye sen, a vá lasz tó pol gár la kó he lyén, vagy - a la kó -
he lyén ki ál lí tott iga zo lás sal - e vá lasz tás ki tű zé se előtt
2006 jú li us 11-ig be je len tett tar tóz ko dá si he lyen (ide ig le -
nes la kó he lyen) le het.
Iga zo lást a Pol gár mes te ri Hi va tal ban 2006. szep tem ber
29-én 1600 órá ig sze mé lye sen vagy meg ha tal ma zott út ján, 
to váb bá 2006. szep tem ber 26-ig a Pol gár mes te ri Hi va tal -
ba be ér ke ző aján lott le vél ben a la kó hely sze rint il le té kes
jegy ző től le het kér ni.
Kér jük a Tisz telt Választópolgárokat, hogy a sza va zás kor
ügyel je nek ar ra, hogy ér vé nye sen sza vaz za nak.

Ér vény te len a sza va zat, ha:

• a sza va zó lap nincs el lát va hi va ta los bé lyeg ző le nyo -
mat tal,

• a sza va zó lap a meg en ge dett nél (13 fő kép vi se lő, 1
fő pol gár mes ter, 5 fő ki sebb sé gi) több sza va za tot
tar tal maz, a sza va zó la pon le adott va la mennyi sza va -
zat ér vény te len,

• Az x vagy a + jel nem a je lölt, lis ta ne vé hez tar to zó
kör ben taláható,

• a sza va za tot ki esett je lölt re vagy lis tá ra ad ták (pl.:
meg halt, vissza lé pett),

• a sza va zó la pot ki töl tet le nül dob ták az ur ná ba.
Kér jük a Tisz telt Vá lasz tó pol gá ro kat, hogy a vá lasz tá si
hir det mé nye ket to vább ra is sziveskedjenek fi gye lem mel
kisérni. A sza va zás kor a sza va zó kör ben a vá lasz tók ké ré -
sé re a vá lasz tott, és pár tok, il let ve füg get len je löl tek ál tal
de le gált sza va zat szám lá ló bi zott ság tag jai se gít sé get
nyúj ta nak.

1., 2006. au gusz tus 4-ig: 
Az "Ér te sí tőt és aján ló szel vényt" a vá lasz tó pol gár ok -
nak meg küld tük.

2., 2006. au gusz tus 2-augusztus 9-ig: 
A vá lasz tó jo go sul tak név jegy zék ét köz szem lé re tet -
tük. Ez idő alatt a név jegy zék ből va ló ki ha gyás vagy
név jegy zék be va ló fel vé tel mi att ki fo gás nem ér ke zett.

3., 2006. au gusz tus 4-től: 
A He lyi Vá lasz tá si Iro da mű köd te ti a je lölt aján lás szá -
mí tó gé pes el len őr ző rendszerét.

4., 2006. au gusz tus 10.:
A Kép vi se lő-tes tü let meg vá lasz tot ta a He lyi Vá lasz tá -
si Bi zott ság tag ja it és szük sé ges szá mban a pót ta go kat. 
Össze fér he tet len sé gi okok mi att mó do sí tot ta a sza va -
zat szám lá ló Bi zott sá got és meg vá lasz tot ta a 8. sz. sza -
va zó kör (ahol a Ki sebb sé gi Ön kor mány za tot
vá laszt ják) Sza va zat szám lá ló Bi zott sá gát.

5., 2006. szep tem ber 8. 1600 órá ig: 
Je löl tet le he tett aján la ni.

6., 2006. ok tó ber 1-én: 
A je lölt nek, il le tő leg a je lö lő szer ve zet nek az össze -
gyűj tött, de be nem nyúj tott aján ló szel vé nye ket meg
kell sem mi sí te ni.

7., 2006. szep tem ber 22-én 1600-ig: 

Ta go kat le he tett de le gál ni a vá lasz tá si bi zott sá gok ba a
 Kép vi se lő-tes tü let ál tal már meg vá lasz tott ta gok 

mel lé.
8., 2006. szep tem ber 22-én 1600 órá ig: 

A mó do sí tott név jegy zék meg te kint he tő a Pol gár mes -
te ri Hi va tal ban.

9., 2006. szep tem ber 26: 
Tar tóz ko dá si he lyen tör té nő sza va zás ér de ké ben iga -
zo lást le het kér ni aján lott le vél ben.

10., 2006. szep tem ber 29. 1600 órá ig: 
Iga zo lást le het kér ni sze mé lye sen, vagy
meghatalmazott út ján.

11., 2006. szep tem ber 29. 2400 óra: 
A vá lasz tá si kam pány vé ge.

12., 2006. szep tem ber 30. 000 órá tól 
       2006. ok tó ber 1. 1900 órá ig: 

Kam pány csend.
13., 2006. ok tó ber 1. 600 órá tól 1900 órá ig: 

Sza va zás a ki je lölt sza va zó he lyi sé gek ben.
14., 2006 ok tó ber 2-ig: 

A He lyi Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja a vá lasz tás
ered mé nyét.

15., 2006. ok tó ber 4-én 1600 órá ig: 
A sza va zó kö ri jegy ző köny vek egy pél dá nya a He lyi
Vá lasz tá si Iro dá ban meg te kint he tő. 

4. Nap tár a vá lasz tá si ese mé nyek ről
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1. sz. sza va zó kör: MŰVELŐDÉSI HÁZ 
Fel sza ba du lás út 184.

1./ Fa ze kas András elnök Fel sza ba dulás út 178/a.

2./ Leblanc Lajosné elnökh. Marx K. út 2/b.

3./ Szabó László tag Dózsa Gy. út 45.

4./ Vizi Sándorné póttag Dam ja nich út 144.

5./ Siposné Szabó 
Erzsébet

póttag Fel sza ba du lás út 221/a.

2. sz. sza va zó kör: ORCZY ANNA ÁLT. ISK. ÉS
SZAKISKOLA Dó zsa Gy. út 2.

1./ Barta Józsefné elnök Dózsa Gy. út 64.

2./ Csécsei Kálmán elnökh. Bajcsy-Zs. út 20/a.

3./ Böheim Józsefné tag Bacsó B. út 7.

4./ Czimmermann 
György

póttag Fel sza ba dulás út 207/a. 

5./ Karikó Lajosné póttag Bajcsy-Zs. út 15.

3. sz. sza va zó kör: SÁRGA ISKOLA 
Fel sza ba du lás út 133.

1./ Lip csei An na Mária elnök Bajcsy-Zs. út 6.

2./ Bu dai An tal elnökh. Táncsics út 89/b.

3./ Nida Miklós 
Endréné

tag Táncsics út 134/a. 

4./ Tóth János póttag Háy M. út 42. 

5./ Kocsmár Erzsébet póttag Fel sza ba dulás út 232.

4. sz. sza va zó kör: ÉTTEREM Hu nya di J. út 1.

1./ Kókai Sándorné elnök Bartók B. út 2/a.

2./ Daku Mihály tag Marx K. út 2/a.

3./ Barta József póttag Dózsa Gy. út 64. 

4./ Cseh Imréné póttag Hu nya di út 5/c. 

5./ Domány Lajosné póttag Dam ja nich út 4.

5. sz. sza va zó kör: ÚJTELEPI ÓVODA 
Fel sza ba du lás út 88.

1./ Bognár Béláné elnök Dam ja nich út 61.

2./ Ternák Lászlóné elnökh. Fő út 44.

3./ Susz ter Zsig mond tag Fel sza ba dulás út 43/a.

4./ Mácsárné Lőkös 
Éva 

póttag Bocs kai út 56. 

5./ Kun Lászlóné póttag Hársfa út 1/c. 

6./ Czikk Károlyné póttag Hársfa út 1/d. 

6. sz. sza va zó kör: MÓRA FERENC ÁLT. ISK.
Fel sza ba du lás út 31.

1./ Házi András elnök Kos suth L. út 16/a. 

2./ Szentpéteri Tiborné elnökh. Gyóni G. út 27.

3./ Iványi Györgyné póttag Csil lag út 19/b. 

4./ Ternák Józsefné póttag Táncsics M. út 28.

7. sz. sza va zó kör: IDŐSEK KLUBJA Ady E. út 42.

1./ Szabó Károly elnök Mar ti no vics út 71.

2./ Csejtey Lászlóné elnökh. Vörös Csil lag út 2.

3./ Csőke József tag Fő út 10.

4./ Lip csei Jánosné póttag Mező I. út 2/a. 

5./ Gácsi Zoltánné póttag Ady E. út 30/a. 

8. sz. ki sebb sé gi sza va zó kör: SÁRGA ISKOLA 
Fel sza ba du lás út 133.

1./ Náhóczkiné Szőke 
Eri ka

tag Rózsa út 6/a.

2./ Páva Géza tag. Dankó út 13.

3./ Tukarcs Miklósné tag Bajcsy-Zs. út 24/a.

4./ Nádasné Bohács 
Ilo na

tag Ady E. út 86.

5./ Tháler Ka ta lin tag Ady E. út 57.

6./ Bu dai At ti la póttag Fürst S. út 15.

Fel ada tuk a vá lasz tá sok tör vé nyes sé gé nek, tisz ta sá gá nak biz to sí tá sa, a pár tat lan ság ér vé nye sí té se.

He lyi Vá lasz tá si Bizottság:
Te vé keny sé ge a nagy köz ség egé szé re ki ter jed, szék he lye a vá lasz tás nap ján: a Köz ség há za 1. sz. iro da he lyi sé ge.

Tag ja it az Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te vá lasz tot ta meg.

El nö ke: Bérczesi Má ria

El nök he lyet te se: Tichy-Rács Ist ván

Tag ja: Dr. Ta tár Gá bor

Pót tag jai: Oláh Ka ta lin, Bog nár Zsolt, Ko vács Sán dor

A Szavazatszámláló Bizottságok:
Te vé keny sé gük a sza va zó kö rök te rü le té re ter jed ki, szék hely ük a sza va zó kö ri he lyi ség. A bi zott sá gok név so ra a
Hír mon dó zá rá sá ig nem tel jes, csak a vá lasz tott ta gok ne vét tar tal maz za, a je lö lő szer ve ze tek nek és je löl tek nek

szep tem ber 22-ig le het de le gál ni, ezért a de le gál tak kal ki e gé szült bi zott sá gok össze té tel ét szep tem ber 22-e után 
hir det mé nyen és a www.fegy ver nek.hu weblapon fog juk köz zé ten ni.

5. A Vá lasz tá si Szer vek
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A helyi választási szervek munkályát a  Polgármesteri Hivatal dolgozóiból alakított Helyi Választási Iroda segíti.

Feladata a válsztás szervezési, ügyviteli, technikai előkészítése és lebonyolítása. 

Tagjai: Dr. Magyar Melinda, Görög Gáborné, Miklósi Jánosné, Kovács Tibor, Csaba Gáborné

Vezetője: Buzás Istvánné jegyző


