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TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
A Magyar Köztársaság Elnöke az önkormányzati képviselõk és polgármester választását 2014. október 12-re tûzte ki.
Jelen számunkban az önkormányzati választásokon
mûködõ választási szervekrõl és a szavazás menetérõl
adunk tájékoztatást.

VÁLASZTÁSI SZERVEK
Helyi Választási Iroda
A választási irodák a választások elõkészítésével, szervezésével, lebonyolításával, a választópolgárok, a jelöltek és a jelölõ szervezetek tájékoztatásával, a választási adatok kezelésével és a választás technikai feltételeinek biztosításával összefüggõ feladatokat ellátó választási szervek.
A helyi választási irodától kérhetõ tájékoztatás a választással összefüggõ jogi, igazgatási, technikai kérdésekben.
Dömsöd Helyi Választási Iroda
Címe: 2344 Dömsöd, Petõfi tér 6.
Telefon: 24-523-123
E-mail: jegyzo@domsod.hu
HVI vezetõje: dr. Bencze Zoltán jegyzõ
HVI vezetõ általános helyettes: Orbánné Kiss Judit
Nemzeti Választási Iroda
Székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 3.
Postai címe: Nemzeti Választási Iroda, 1397 Budapest, Pf. 547
Telefon: 06-1-795-3310, fax: 06-1-795-0788
E-mail: visz@nvi.hu, honlap: http://www.nvi.hu
Területi Választási Iroda
Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Telefonszám: +36/1/233-6810, faxszám: +36/1/233-6890
Központi elektronikus levélcím: valasztas@pestmegye.hu

Választási Bizottságok
A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsõdleges feladata a választási
eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének
biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.
Az önkormányzati választásokon a következõ választási bizottságok
mûködnek:

a) Nemzeti Választási Bizottság,
b) területi választási bizottság,
c) helyi választási bizottság,
d) szavazatszámláló bizottság.
A választási bizottságok választott és megbízott (delegált) tagokból állnak.
A szavazatszámláló bizottságba a választókerületben jelöltet, illetve
listát állító jelölõ szervezetek, valamint a független jelöltek két-két tagot
bízhatnak meg. A helyi választási bizottságba egy-egy tagot bízhatnak
meg a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölõ szervezetek,
valamint a független jelöltek.
A szavazatszámláló bizottságok megbízott (delegált) tagjait 2014. szeptember 26-án 16 óráig jelenthetik be a helyi választási iroda vezetõjéhez. A
Helyi Választási Bizottság megbízott tagjainak bejelentésére ugyanezen határidõ áll nyitva, azonban a HVB megbízott tagjait a bizottság elnökéhez kell
bejelenteni a HVB alábbi elérhetõségén. Fontos kivétel a nemzetiségi választásokon, hogy a választási bizottságba a jelölõ szervezet nem bízhat meg
tagot. Az azon nemzetiséghez tartozó jelölõ szervezet, amelynek települési
önkormányzati választására a településen sor kerül, a szavazóhelyiségbe egy
megfigyelõt bízhat meg. Megfigyelõ csak a központi névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként nyilvántartott választópolgár lehet.
A szavazatszámláló bizottságok és a szavazókörök helye:
001. számú szavazókör Dezsõ Lajos AMI (Zeneiskola),
Kossuth L. u. 58.
002. számú szavazókör Petõfi Sándor OMK Dömsöd, Béke tér 2.
003. számú szavazókör Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
Dömsöd, Petõfi tér 5.
004. számú szavazókör Nagyközségi Óvoda (Dabi Óvoda)
Dömsöd, Szabadság út 92.
005. számú szavazókör Petõfi Sándor OMK Dömsöd, Béke tér 2.
008. számú szavazókör Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
Dömsöd, Petõfi tér 5.
Helyi Választási Bizottság
Címe: 2344 Dömsöd, Petõfi tér 6.
Telefon: 06-24-523-120
e-mail: jegyzo@domsod.hu
Nemzeti Választási Bizottság
Postacím: 1397 Budapest, Pf. 547

A SZAVAZÁS
Szavazni 2014. október 12-én 6.00 órától 19.00 óráig lehet személyesen a választási értesítõben megjelölt szavazóköri szavazóhelyiségben,
vagy mozgóurnával.
Folytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.
A szavazóhelyiséget a szavazás ideje alatt nem lehet bezárni, és a szavazást nem lehet meghosszabbítani vagy – rendkívüli, a választás szabadságát vagy titkosságát, illetve a választás lebonyolítását veszélyeztetõ esemény kivételével – felfüggeszteni.
A szavazatszámláló bizottság tagjai a szavazás idõtartama alatt – a hivatalos választási iratok és az ott hivatalosan elhelyezett toll kivételével –
nem használhatnak adatrögzítésre vagy adattovábbításra alkalmas eszközt a szavazóhelyiségben.
A szavazás megkezdésétõl a szavazás lezárásáig a szavazatszámláló bizottság, a jegyzõkönyvvezetõ, a médiatartalom-szolgáltató képviselõje, valamint
a nemzetközi megfigyelõ tartózkodhat a szavazóhelyiségben. A választópolgár – valamint esetlegesen a törvényben megengedett segítõje – a választójoga gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhat a szavazóhelyiségben.
A szavazatszámláló bizottság az urnák állapotát, valamint azt, hogy
azok üresek, az elsõként szavazó választópolgárral együtt – aki a szavazatszámláló bizottság tagja és a jegyzõkönyvvezetõ nem lehet – a szavazás megkezdése elõtt megvizsgálja. Az urnákat az elsõként szavazó választópolgár jelenlétében úgy kell lezárni, hogy azokból – az urna szétszedése nélkül – ne lehessen szavazólapot eltávolítani. Ezt követõen a szavazatszámláló bizottság jelen levõ tagjai és az elsõként szavazó választópolgár a szavazóköri jegyzõkönyvön aláírásával tanúsítja, hogy az urnák lezárásukkor üresek, továbbá az urnák szabályszerû lezárását.
A szavazatszámláló bizottság a mozgóurnába ellenõrzõ lapot helyez,
amely tartalmazza az ellenõrzõ lap elhelyezésének idõpontját, valamint a
szavazatszámláló bizottság jelen levõ tagjainak és az elsõként szavazó választópolgárnak az aláírását.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A választópolgár igazolja személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját. A szavazatszámláló bizottság megállapítja, hogy a polgár szerepel-e a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben.
A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki
a) nem tudja személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját igazolni,
b) nem szerepel a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben,
c) már szavazott,
d) megtagadja a szavazólap átvételének a névjegyzék aláírásával történõ igazolását.
Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság a szavazóköri névjegyzék alapján a választópolgár részére átadja a szavazólapot, amelyet a választópolgár jelenlétében a bal felsõ sarkában bélyegzõlenyomattal lát el, valamint a szavazólap elhelyezésére szolgáló borítékot.
A szavazatszámláló bizottság szükség esetén – a választópolgár befolyásolása nélkül – megmagyarázza a szavazás módját.
A szavazólap átvételét a választópolgár a kinyomtatott szavazóköri
névjegyzéken saját kezû aláírásával igazolja.
A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll a választópolgár rendelkezésére. A szavazófülke igénybevételére a szavazatszámláló bizottság felhívja a választópolgárt, de arra nem kötelezheti.
A szavazólap kitöltésének ideje alatt csak a szavazó választópolgár tartózkodhat a szavazófülkében. Kivételt képez ez alól, ha a választópolgár,
aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, általa választott segítõ – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes – segítségét kéri.
A választópolgár a szavazóhelyiségben tartózkodásának idõtartama
alatt semmilyen módon nem akadályozhat más választópolgárt a titkos
szavazásra vonatkozó joga gyakorlásában.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplõ jelöltre,
listára lehet, a jelölt neve melletti, illetve lista neve feletti körbe tollal írt
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két, egymást metszõ vonallal. Érvényesen szavazni a polgármester-választáson legfeljebb egy, a képviselõk esetében legfeljebb nyolc, míg a
nemzetiségi választáson legfeljebb három jelöltre lehet.
A választópolgár a szavazólapokat szavazás után borítékba helyezi és
az urnába dobja.
Ha a választópolgár a szavazólap urnába történõ helyezése elõtt jelzi,
hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, egy külön e célra szolgáló borítékba helyezi,
és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki. A szavazatszámláló
bizottság a rontott szavazólap helyett újat – választópolgáronként és
szavazólapfajtánként – csak egyszer adhat ki.
Azoknak akik igényelték, a mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság
két tagja viszi ki – a szavazókör területén belül – a mozgóurnát igénylõ
választópolgárok jegyzékében szereplõ választópolgárhoz. Szavazófülke
helyett a szavazás titkosságát garantáló körülményeket kell a választópolgár számára biztosítani.
A szavazatszámláló bizottság elnöke 19 órakor a szavazóhelyiséget bezárja. Azok a választópolgárok, akik a szavazóhelyiségben vagy annak
elõterében tartózkodnak, még szavazhatnak.
A szavazóhelyiségben és a mozgóurnába leadott szavazatokat a szavazatszámláló bizottság a szavazás lezárását követõen haladéktalanul megszámlálja. A szavazatszámláló bizottság elõször megszámlálja a fel nem
használt, valamint a rontott szavazólapokat, és azokat külön-külön csomagolja. A szavazatszámláló bizottság a szavazóköri névjegyzék és a
mozgóurnát igénylõ választópolgárok jegyzéke alapján megállapítja a
szavazáson megjelent választópolgárok számát.
A szavazatszámláló bizottság az urna felbontása elõtt ellenõrzi az urna sértetlenségét, és felbontja az urnát. Ha a mozgóurnában nem található az ellenõrzõ lap, a mozgóurnában lévõ valamennyi szavazólap érvénytelen. Ebben
az esetben e szavazólapokat meg kell számlálni és külön kell csomagolni.
A szavazatszámláló bizottság összekeveri az urnákban és a mozgóurnában lévõ nem érvénytelen szavazólapokat, majd azokat megszámlálja.
Érvénytelen a szavazólap, amely
a) nincs ellátva a hivatalos bélyegzõlenyomattal,
b) a törvényben meghatározottnál több szavazatot tartalmaz, vagy
c) nem tartalmaz érvényes szavazatot.
Érvénytelen az a szavazat, amelyet
a) nem a szavazólapon szereplõ jelöltre vagy listára, a jelölt neve melletti vagy lista feletti körbe tollal írt két egymást metszõ vonallal;
b) kiesett jelöltre adtak le.
A szavazat érvényességét – ha az egyéb feltételeknek megfelel – nem
érinti, ha a szavazólapon érvénytelen szavazat is szerepel, vagy ha a szavazólapon bármilyen megjegyzést tettek, például a jelöltek, listák sorrendjét megváltoztatták, a jelölt nevét kihúzták, nevet, listát hozzáírtak.
A szavazatszámláló bizottság külön csoportba helyezi és összeszámlálja az érvénytelen szavazólapokat. Az érvénytelenség okát a szavazólap
hátoldalára rá kell vezetni, és azt a szavazatszámláló bizottság jelen lévõ
tagjai aláírják. A szavazatszámláló bizottság az érvénytelen szavazólapokat külön csomagolja.
Az érvényes szavazatokat jelöltenként, illetve listánként külön-külön
meg kell számolni, majd el kell végezni a szavazólapok csomagolását. A
csomagra rá kell írni az érvényes szavazatok jelöltenkénti, illetve listánkénti számát.
A szavazólapokat, illetve a szavazatokat legalább kétszer meg kell
számlálni. Az ismételt számlálást addig kell folytatni, amíg annak eredménye valamely megelõzõ számlálás eredményével azonos nem lesz.
Ha az urnákban talált, hivatalos bélyegzõlenyomattal ellátott szavazólapok száma meghaladja a szavazáson megjelent választópolgárok szá-
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mát, a szavazatszámláló bizottság a jelöltekre, illetve listákra leadott szavazatok közül jelöltenként, illetve listánként a többletnek megfelelõ számú szavazatot érvénytelennek nyilvánít.
A szavazólapokat tartalmazó csomagokat úgy kell lezárni, hogy – a
csomagolás megsértése nélkül – ne lehessen abból szavazólapot kivenni,
illetve abba szavazólapot betenni. A csomagra rá kell írni a szavazókör
sorszámát és a csomagban lévõ szavazólapok megjelölését és számát. A
csomagot a szavazatszámláló bizottság jelen lévõ tagjai aláírásukkal, valamint bélyegzõlenyomattal hitelesítik.
A szavazatszámláló bizottság a választás szavazóköri eredményérõl
jegyzõkönyvet készít.) A helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzõkönyvek alapján összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselõk választásának szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét.

A JOGORVOSLATOKRÓL
A jogorvoslatok fajtái
A jogorvoslatok három formája a kifogás, a fellebbezés és a bírósági felülvizsgálat iránti kérelem. Ezen felül rendkívüli jogorvoslati lehetõség,
hogy az Alaptörvényben foglalt jogok megsértése esetén alkotmányjogi
panaszt lehet benyújtani.
Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplõ választópolgár, jelölt, jelölõ szervezet, továbbá az
ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
Fellebbezést a választási bizottság elsõfokú határozata ellen a központi
névjegyzékben szereplõ választópolgár, jelölt, jelölõ szervezet, továbbá
az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli
szervezet nyújthat be.
Bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási bizottság másodfokú határozata, továbbá a Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be.

A kifogás benyújtása és elbírálása
A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésõbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétõl számított harmadik napon megérkezzen a kifogás
elbírálására hatáskörrel rendelkezõ választási bizottsághoz.
A választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogás elbírálása annak a választási bizottságnak a hatáskörébe tartozik, amely mellett a választási iroda mûködik. Ha a választáson ilyen választási bizottság nem
mûködik, a kifogást az a választási bizottság bírálja el, amely mellett a választási iroda felettes választási irodája mûködik.
A szavazatszámláló bizottság tevékenysége és döntése ellen – a szavazóköri eredményt megállapító döntés kivételével – kifogást lehet benyújtani. A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétõl (székhelyétõl) eltér – postai értesítési címét,
d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön
élõ, magyarországi lakcímmel nem rendelkezõ választópolgár nem
rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölõ szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát
vagy elektronikus levélcímét.
A választási bizottság a benyújtott kifogásról legkésõbb a beérkezésétõl
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– áttétel esetén az elbírálására jogosult választási bizottsághoz történõ beérkezésétõl – számított harmadik napon dönt.
A kifogás a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság együttes vizsgálat és elbírálás végett elrendelheti
azoknak az elõtte folyamatban levõ ügyeknek az egyesítését, amelyeknek
tárgya egymással összefügg.
A választási bizottság a kifogásról a rendelkezésére álló adatok alapján
dönt. Ha a választási bizottság a kifogásnak nem ad helyt, azt elutasítja.

A fellebbezés és a bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtása
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, a bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen vagy levélben, illetve olyan elektronikus dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi képviselõje minõsített elektronikus aláírásával
látott el. Ha a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet elektronikus dokumentumként nyújtja be, annak mellékleteit a kérelmezõ oldalhû másolatban elektronikus okirati formába alakítja.
Nem nyújthat be fellebbezést és bírósági felülvizsgálati kérelmet az
ügyben eljárt választási bizottság és annak tagja.
Fellebbezést és bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani
a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve
b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.
A fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell elõterjeszteni.
A fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésõbb a megtámadott határozat meghozatalától számított
harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási
bizottsághoz.
A fellebbezésnek, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelem jogszabály szerinti alapját (mi az oka a jogorvoslati kérelemnek),
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétõl (székhelyétõl) eltér – postai értesítési címét,
c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élõ, magyarországi lakcímmel nem rendelkezõ választópolgár
nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát
igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölõ szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja
benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben és a bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények és
bizonyítékok is felhozhatók.
A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelezõ. A
jogi szakvizsgával rendelkezõ személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerû másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül
is eljárhat.
A fellebbezésrõl az annak elbírálására jogosult választási bizottság legkésõbb a beérkezésétõl számított harmadik napon dönt.
A bírósági felülvizsgálat iránti kérelemrõl a bíróság legkésõbb a beérkezésétõl számított harmadik napon dönt. A bírósági eljárásban a polgári
perrendtartásról szóló törvény közigazgatási perekre vonatkozó rendelkezéseit kell – az e törvényben foglalt eltérésekkel – megfelelõen alkalmazni.
A bírósági felülvizsgálati kérelmet a másodfokú határozatot hozó választási bizottság székhelye szerint illetékes ítélõtábla bírálja el. A NemFolytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.
zeti Választási Bizottság határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelmet a Kúria bírálja el.
A fellebbezés és a bírósági felülvizsgálat iránti kérelem a választási bizottság, illetve a bíróság határozatának meghozataláig visszavonható, a
választási bizottság azonban a fellebbezési eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság, illetve a bíróság a megtámadott határozatot
a) helybenhagyja vagy
b) megváltoztatja.
Az Alkotmánybíróság a választási eljárásról szóló törvény alapján, a
választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott
bírói döntés elleni alkotmányjogi panaszról az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 56. §-a szerint a beérkezésétõl számított három
munkanapon belül, a befogadott alkotmányjogi panaszról további három
munkanapon belül dönt.

Speciális jogorvoslatok
A választási eljárásról szóló törvény további speciális jogorvoslatokat
is nevesít, amelyek közül jelenleg csak a legalapvetõbbeket ismertetjük.

Ha a Nemzeti Választási Bizottság eljárási kötelességének határidõn belül nem tesz eleget, a Kúria az erre irányuló kifogás megérkezésétõl számított három napon belül megállapítja a jogszabálysértés
tényét, és a Nemzeti Választási Bizottságot az eljárás soron kívüli lefolytatására utasítja.

TÁJÉKOZTATÁS A SZAVAZÓLAPOK TARTALMÁRÓL
A Dömsödi Helyi Választási bizottság elvégezte a 2014. évi önkormányzati és nemzetiségi választások szavazólapjainak ellenõrzését és jóváhagyását.
Az egyes szavazólapokon a jelöltek az alábbi sorrendben fognak szerepelni. A jelöltek sorrendjét az új törvényi szabályozásnak megfelelõen a
bizottság sorsolással állapította meg.
Polgármester-választás
1. Szûcs Julianna
2. Picard Anna Éva
3. Bencze István

független
független
független

A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van helye.
A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen
a) a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító
döntésének törvénysértõ voltára, vagy
b) a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény
megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére
hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.

Helyi önkormányzati képviselõk választása
1. Tóth Imréné
független
2. Tarr István
MSZP
3. Markóné Zöldág Ágnes független
4. Rabong Marianna
független
5. Szûcs Julianna
FIDESZ-KDNP
6. Korona Sándor
független
7. Májer Gáborné
FIDESZ-KDNP
8. Szabó Andrea
független
9. Csikós Lászlóné
független
10. Tarr Tamás
független
11. Nagy Zsolt
független
12. Fekete Miklós
független
13. Varsányi Antal
független
14. Picard Anna Éva
független
15. Antal Csaba
független
16. Tarr-Sipos Zsuzsa
független
17. Muzs János
független
18. Lázár József
független
19. Bajnóczi Lászlóné
független
20. Ispán Ignác
független
21. Keyha-Czeller Piroska
FIDESZ-KDNP
22. Csehiné Csörgõ Krisztina JOBBIK
23. Hartai Mária
FIDESZ-KDNP
24. Nagy Ferenc György
független
25. Kudar Zsolt
független

Ha a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító
döntésének törvénysértõ voltára való hivatkozással benyújtott fellebbezés
elbírálása csak a szavazatok újraszámlálása útján lehetséges, a fellebbezést elbíráló választási bizottság, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelmet
elbíráló bíróság köteles a szavazatokat újraszámlálni. A szavazatok újraszámlálása esetén a fellebbezés, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelem
elbírálására rendelkezésre álló határidõ hat napra nõ, és a választási bizottság vagy a bíróság a választási irodák tagjainak közremûködését igénybe
veheti.

Települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselõk választása
1. Nagy Erzsébet
LUNGO DROM
2. Lakatos Mátyás
LUNGO DROM
3. Kanizsai Ildikó
MCF
4. Kun Ilona
LUNGO DROM
5. Kun Krisztofer
LUNGO DROM
6. Kunné Kálló Margit
MCF
7. Kovács Krisztián
LUNGO DROM
8. Kun János
MCF

Jogorvoslat a választási szerv hallgatása miatt

Tisztelt Választópolgárok!

Ha a választási szerv eljárási kötelességének határidõn belül nem tesz
eleget, a felettes választási szerv az erre irányuló kifogás megérkezésétõl
vagy a hivatalos tudomásszerzéstõl számított három napon belül megállapítja a jogszabálysértés tényét, és
a) a mulasztó választási szervet az eljárás soron kívüli lefolytatására
utasítja vagy
b) meghozza az elmulasztott döntést.

Az idõközben aktuális választási hirdetményeket a polgármesteri hivatalban elhelyezett hirdetõtáblán és a www.domsod.hu és a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu internetes portálon olvashatják. A választásokkal kapcsolatos felvilágosításért a Helyi Választási Irodához fordulhatnak.

A névjegyzékkel kapcsolatos jogorvoslat
A helyi választási iroda központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet
elbíráló döntése ellen legkésõbb az arról szóló értesítés kézhezvételét, illetve elektronikus úton vagy telefaxon közölt értesítés esetén az értesítés
megküldését követõ tizenötödik napon lehet fellebbezést benyújtani.
A helyi választási iroda szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet elbíráló döntése ellen legkésõbb az arról szóló értesítés kézhezvételét,
illetve elektronikus úton vagy telefaxon közölt értesítés esetén az értesítés
megküldését követõ harmadik napon, de nem késõbb mint a szavazást
megelõzõ második napon lehet fellebbezést benyújtani.
A névjegyzékkel kapcsolatos fellebbezést a megtámadott határozatot
hozó helyi választási iroda vezetõjéhez kell benyújtani.

A választás eredménye elleni jogorvoslat

Helyi Választási Iroda
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Önk ormányzati polgármesterjelöltek
BENCZE ISTVÁN – független polgármesterjelölt

ÖNÖKKEL EGYÜTT DÖMSÖDÉRT
Kedves Dömsödi Választópolgárok!
Október12-én – ebben az évben már harmadszor – járulunk az urnákhoz, ezúttal az önkormányzati választások alkalmából. Polgármestert
és képviselõket választunk, akik a következõ öt
évben Dömsöd nagyközség ügyes-bajos dolgainak megoldásában szerepet és felelõsséget vállalnak. Nagy örömömre szolgál, hogy az elõzõ ciklus során észlelt közéleti passzivitás megélénkült,
és három polgármesterjelölt és huszonöt képviselõjelölt méretteti meg magát a választók elõtt.
Visszagondolva az elmúlt négy évre, azt állapíthatjuk meg, hogy mozgalmas idõszak van mögöttünk. Azt is mondhatnám kis túlzással, hogy a nagy
változások korát éltük meg. 2010-ben az új Kormány megalakulása után az Országgyûlés olyan
törvénykezési menetrendet állított fel, amely alapjaiban megváltoztatta országunk berendezkedését,
életét. Természetesen az országos változások a mi
struktúránkat is gyökeresen átalakították. Menet
közben át kellett szerveznünk szinte valamennyi
intézményünket, mégpedig úgy, hogy az átszervezésbõl Dömsöd polgárai ne érezzenek semmit
sem, településünk zökkenõk nélkül mûködjön. Talán nem hangzik nagyképûen, ha azt mondom,
hogy ez maximálisan sikerült!
Számomra ez azért is volt nagyon fontos,
mert már másodszor kaptam Önöktõl felhatalmazást arra, hogy a képviselõ-testület kinyújtott kezeként végrehajtsuk azt a programot,
amellyel megbíztak bennünket a 2010-es választások alkalmával.
Talán sokan emlékeznek még arra, hogy nyolc
és négy évvel ezelõtt is a választási kampányban a
„Rend és fejlõdés” programját hirdettem. Azt a
programot, amelyet a jelentõs átalakulások ellenére is nagyrészt sikerült megvalósítanunk. A program rend része biztos, hogy komoly elõrelépésrõl tanúskodik. Az elmúlt idõszakban számottevõ anyagi és szellemi támogatást adtunk közbiztonságunk növeléséhez. A különbözõ technikai
eszközök beszerzése és alkalmazása a bûnözõkkel
szemben hatékonyabbnak bizonyult, mint gondoltam volna. A rendszámfelismerõ készülék, a térfigyelõ kamerák sora mind komoly segítséget nyújtott rendõreinknek, polgárõreinknek és közterületfelügyelõinknek. A körzeti megbízott rendõreinknek vásárolt Dacia Duster típusú gépkocsi nagyban növelte a rendõri jelenlétet Dömsöd utcáin,
amely fokozta biztonságérzetünket. Mindezek
eredményezték azt, hogy a belterületi településrészeken a minimálisra csökkent a bûncselekmények száma. Továbbra is van némi hiányérzetem
azért, mert nem tudtam elérni, hogy Dömsödön
önálló rendõrõrs mûködjön. Legutóbbi ez irányú
kérésemre a megyei Fõkapitány úrtól azt a választ
kaptam, hogy Dömsöd bûnügyi statisztikája nem

támasztja alá az õrs felállításának szükségességét.
Ehhez a fejezethez tartozik, hogy szóljak a polgárõreinkrõl és a tûzoltóinkról. Mindkét egyesület önszervezõdõ alapon, önzetlenül látja el nem könnyû
feladatát. Örömömre szolgál, hogy az utóbbi idõben már némi anyagi támogatást is tudtunk adni
munkájukhoz, elsõsorban a tûzoltóknak.
A program második része a fejlõdés. Biztos
vagyok abban, hogy Dömsöd lakóinak többsége érzi azt fejlõdést, amelyet elértünk az elmúlt
négy évben. Nem volt ez egy látványos fejlõdés,
hiszen nagy építkezésekre nem volt szükségünk,
mivel infrastruktúránk már az elõzõ ciklusokban
kiépült. Ugyanakkor probléma nélkül mûködtettük nagyközségünket, jelentõsen növeltük vagyonunkat, és közben azért némi kisléptékû fejlesztéseket is végrehajtottunk. Az elmúlt ciklusban tizenkét utcát sikerült valamilyen módon aszfaltoznunk. Megújítottuk a Hivatal elõtti teret, és a
zászlótér is végleges külsõt kapott. A jelenleg zajló két nagyberuházásunk összértéke meghaladja
az egymilliárd forintot. Mindkettõ – a vízminõség-javító és a parti sáv csatornázása – évszázadokra elõremutató projekt. Komoly erõfeszítéseket tettünk nagyközségünk látképének szebbé tételére – hogy milyen sikerrel, arról október 12-én
véleményt mondanak a dömsödi választók!
A fõcím: Önökkel együtt Dömsödért! Ez így
volt a mögöttünk hagyott ciklusban is, hiszen
Önök nélkül a töredékét sem értük volna el annak,
amelyet végül teljesítettünk. Minden kicsi részsiker a közös munka eredménye volt. Mindenki tette a dolgát: képviselõtõl bizottsági tagig, polgármestertõl intézményvezetõig, köztisztviselõktõl
intézményi dolgozókig. Ezek az erõfeszítések mit
sem értek volna az Önök támogatása nélkül! Csak
így közösen teljesíthettük azokat az elvárásokat,
amelyeket Dömsöd történelmének mögöttünk
hagyott szelete rótt ránk!
A jövõvel kapcsolatos elképzelésem továbbra is a „Rend és fejlõdés” szlogenre épül. Ennek részleteirõl egy szórólapon fogom tájékoztatni a dömsödi Választókat. Itt fogok írni
azokról a fejlesztésekrõl, intézkedésekrõl, adóés pénzügypolitikáról, amelyek szükségszerûvé váltak életminõségünk további javulásához.
Még egy nagyon fontos dolgot nem hagyhatok
ki írásomból, a képviselõi szerepet. Már többször
hangsúlyoztam, hogy az önkormányzati képviselõknek legalább akkora jelentõségük van életterünk alakításában, mint a polgármesternek! Ezért
aztán az sem mindegy, hogy kik lesznek a képviselõk! Legnagyobb sajnálatomra három volt képviselõ: dr. Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor és Balogh
László Levente már nem indul a mostani választáson. Mindhárman felkészült, igazán értékes tagjai
voltak a képviselõ-testületnek! Köszönöm nyolcéves munkájukat! Pótlásukra három új jelöltnek

nyílik meg a lehetõség, hogy képviselõvé válhasson. Azért írom, hogy három jelöltnek, mert biztos
vagyok abban, hogy a már bizonyító öt képviselõt:
Csikós Lászlónét, Szabó Andreát, Ispán Ignácot,
Lázár Józsefet és Varsányi Antalt ismét megválasztják elöljárónak, így a következõ testület tagjaként dolgozhatnak tovább! Itt mondom el, hogy
nagyon örülök annak, hogy Varsányi Antalt sikerült rábeszélnem visszavonulásának felülvizsgálatára, és ismét vállalja a képviselõséget. Van néhány
jelölt, aki bizottsági tagként, intézményvezetõként
már bizonyított. Markóné Zöldág Ágnesre és Nagy
Zsoltra gondolok, akik jó eséllyel pályáznak a
megüresedett helyek egyikére. Más területen meglévõ aktivitásuk miatt az elsõ nyolc közé kerülhet
Kudar Zsolt, Muzs János és Nagy Ferenc is, és
nem lenne meglepetés az sem, ha a FIDESZ-es jelölt hölgyek befutó helyen végeznének. Gondolom, hogy az indulók névsorát most sokan böngészik, és lehet más vélemény is az enyémmel szemben. Végül is mindenki azért indul a választáson,
hogy tegyen nagyközségünk jobbításáért, és ez a
legfontosabb szempont. Egyébként a dömsödi választók mindig is jó, kellõen megalapozott döntést
hoztak. Most is így lesz!
Írásom vége felé nagy tisztelettel köszönöm az
ajánlásokat. Azoknak is köszönöm, akik gyûjtötték, és azoknak is, akik szívesen aláírták volna az
ajánlásomat, de valamiért nem jutott el hozzájuk a
gyûjtõív!
Befejezésül engedjék meg, hogy megköszönjem azt a semmivel sem pótolható támogatást,
amelyet kaptam Önöktõl! Hálás vagyok a kézzel
fogható segítségért és a négy éven keresztül felém
áradó erkölcsi támogatásért, amely sok nehézségen átsegített! Köszönöm a jó tanácsot, a türelmet
és még az építõ jellegû kritikát is! Remélem, hogy
a többség most is úgy gondolja, hogy éltem a bizalommal és nem visszaéltem! Ha ez tényleg így
van, akkor kérem Önöket, a következõ öt évre is
bízzanak meg a polgármesteri szolgálattal! Kérem, ne felejtsék: csak együtt vagyunk képesek
nagy dolgokra! A szlogen nem változott:
ÖNÖKKEL EGYÜTT DÖMSÖDÉRT!

Tisztelettel:
Bencze István
független polgármesterjelölt
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Önk ormányzati polgármesterjelöltek
PICARD ANNA ÉVA
független polgármesterjelölt

Tisztelt Választópolgárok!
Szeretném elõször is megköszönni a bizalmat, hogy ilyen sokan támogattak
ajánlásaikkal, hogy indulhassak a dömsödi helyi önkormányzati választásokon
mint független polgármester- és képviselõjelölt!

Engedjék meg, hogy – azoknak akik nem ismernek közelebbrõl – röviden
bemutatkozzak:
Picard Anna Évának hívnak, 1963-ban születtem. Egy közel 400 éves,
világhírû artista család, a Picard dinasztia leszármazottja vagyok. Az Állami
Artista Képzõ és a Balett Intézetben kombinált oktatási program keretében szereztem végzettséget 1982-ben. Artistaként beutaztam a világot, ahol alkalmam nyílt arra, hogy megismerjek és tanulmányozzak különbözõ társadalmakat. Artista pályafutásom
lezártával, 2000–2004 között a Magyar Cirkusz és Varieté Vállalat PR munkatársaként dolgoztam, ahol az intezmény szervezés,
értékesítés, média és reklám tevékenységéért voltam felelõs. Munkám során nagy hasznát vettem annak, hogy három nyelven
beszélek (angol, német, orosz).
Második és jelenlegi szakmám kozmetikus és masszõr, képesítésemet az Attraktív Szépség Akadémián szereztem.
2008 óta élek Dömsödön, ahová Antal Csaba párjaként költöztem Budapestrõl. 2010 óta sikeres vállalkozóként még inkább
integrált részévé váltam ennek a közösségnek. Lakóhelyemen vállalkozásom és az emberekre nyitott és empatikus személyiségem
kiváló lehetõséget teremtett arra, hogy megismerjem a helyi embereket, osztozzam örömeikben és gondjaikban, problémáikban.
Ittlétem alatt lehetõségeimhez képest igyekeztem kivenni részemet a közéletbõl, a társadalmi munkából, a karitatív
tevékenységekbõl (Mikulás mûsor szponzorálása a Horváth-kertben, nyugdíjas karácsony, gyermek arcfestés, rászoruló családok
segítése ruhanemûvel és bútorokkal magánemberek felajánlásaiból).
Sikerült hasonló gondolkodású helyi és más e témában felelõsséget érzõ emberekkel elérnem azt, hogy megszûnt Dömsödön az
elkóborolt kutyák sintér általi lemészárolása. Elnöke vagyok a bejegyzés alatt álló Dömsödi Kedvencekért Egyesületnek. Külön
öröm az, hogy megalakulásunk óta nagyon sokan támogatják és elismerik munkánkat. Számtalan esetben kapta vissza elkóborolt
kedvencét olyan gazda, aki az egyesület munkája nélkül sosem látta volna viszont. Az egyesületen keresztül lehetõség van kedvezményes oltásra, chipelésre és ivartalanításra. Pozítiv visszajelzések sora mutatja az örökbe adott kisállatok megváltozott jó
sorsát.

Dömsöd jövõje számomra azért fontos, mert hátralévõ életemet ebben a Nagyközségben képzelem el. Elképzeléseim a település
vezetésével kapcsolatban sokrétûek, engedjék meg, hogy ezeket részletesen szórólapon juttathassam el önökhöz!
Bízom abban, hogy a településünkön nagy számban élõ változást sürgetõ választók minél nagyobb számban mennek el voksaikat leadni a szavazáson, és elõsegítik ezzel egy új, jobb és mûködõbb településvezetés megbízását!
Köszönöm megtisztelõ figyelmüket. szavazzanak rám, hiszen a változások szinonimája csak az új lehet!

Tisztelettel:
Picard Anna Éva

XXIV. évfolyam különszám

7

Önk ormányzati polgármesterjelöltek
SZÛCS JULIANNA
független polgármesterjelölt

Tisztelt Választópolgárok!
Engedjék meg, hogy Szûcs Julianna polgármester- és képviselõjelöltként írjak
Önöknek magamról, gondolataimról és elképzeléseimrõl!
Sokan felteszik magukban a kérdést, egy
vállalkozó miért kapcsolódik be a politikai
életbe? Mi motiválhatja, hogy polgármester
szeretne lenni?
A válaszom erre nem is olyan egyszerû,
de talán az alábbi gondolatokból meg fogják
érteni.
1963-ban születtem, hároméves koromban kerültem Dömsödre. Szüleim Szûcs
László és Grósz Eszter, 6 évesen fogadtak
örökbe és neveltek a legnagyobb szeretetben. (Azért írom le a nevüket, mert az idõsebbek így tudnak beazonosítani.) Legelsõ
halvány emlékképem, hogy a hajóról leszállva azt hittem, a csodák világába kerültem. 1966-ban elõször láttam meg a Dunát
a maga természetes szépségével. Talán az
elsõ benyomás, talán mert egy csodálatos
helyen élünk, a Soroksári Duna-ág szerelmese lettem.
A legtöbb örömöt adta gyermekéveimben, s most a legnagyobb bánatot okozza
mellõzöttsége.
Az általános iskola elvégzése után Budapesten tanultam tovább családi indíttatásra
a pék szakmát, majd élelmiszeranalitikát.
1980-ban Országos Sütõ Szakmai Versenyt
nyertem technológiából és gépészetbõl, így
a „szakma ifjú mestere” lettem. Az elsõ
munkahelyem a dömsödi sütõüzem volt.
1983-ban Ráckevén 0001 vállalkozói igazolványszámmal magánpékséget nyitottam.
Itt lettem elõször vállalkozó, az akkori
rendszer reakciós eleme. 1984-ben férjhez
mentem Pencz Józsefhez, három gyermekem és egy fiúunokám van, Barnabás. Bernadett lányom jogász, Tamás közgazdász,
Ádám a Rendészeti Szakközépiskola végzõs hallgatója.
Gyerekeim változatos tanulmányaiba való betekintés során kaptam a kedvet, sikeres
vállalkozásaim pedig lehetõséget, hogy több

irányba is képezzem magam. Ahogy a szólás mondja: „evés közben jön meg az étvágy”. Kinyílt a tér elõttem, mind jobban elhittem, hogy tudással az lehetek, amihez
csak kedvem van. Így kóstoltam bele a jogba, kriminalisztikába, és sok egyéb szakterületbe. Felnõtt fejjel szereztem meg olyan
képesítéseket, ami az érdeklõdési körömet
teljesebbé tette.
Jelenleg is tanulok, a Tv2 Újságíró Akadémia hallgatója vagyok.
Fõállásban a Pencz Ökörsütõ Kft., valamint a Jutwood Biztonságszervezõ és Magánnyomozó Kft. tulajdonosaként, ügyvezetõjeként dolgozom. Ezenkívül az interneten hírszerkesztõként tevékenykedem.
A FIDESZ helyi szervezetének egyik alapítójaként az elkötelezettségem nem lehet
kérdéses. A Békemenet Egyesületnek szintén alapító tagja vagyok, magamat keresztény, jobboldali érzelmû és értékrendû embernek tartom.
Felmerülhet a kérdés, miért független
polgármesterjelöltként indulok a választáson?
A magam részérõl azért, mert utolsó pillanatig én is vártam egy tettekre kész, ambiciózus polgármesterjelöltre. Szakmailag is
hozzáértõ, alkalmas emberre, aki ringbe
száll a vezetõi székért egy jó csapattal. Aki
ötleteivel, tudásával, tapasztalatával és elkötelezettségével településünket a 12 éves
mélyalvásból felrázza, és képes lesz a felzárkóztatásunkat elõkészíteni. Aki ráérez és
felvállalja a rengeteg munkát, hogy a turizmus vérkeringésébe vissza tudjon kerülni
Dömsöd. Tekintettel arra, hogy ilyen jelölt
nem jelentkezett, viszont a FIDESZ delegálási protokollja szerinti jelentkezési határidõt lekéstem, független jelöltként mérettetem meg magam.
Mindannyian tudjuk, látjuk, hova jutott a
’80-as évek „horgászparadicsoma”.
Tanulmányoztam a település társadalomszerkezetét. Arra a megállapításra jutottam,

hogy elöregedett a lakosság, a munkásréteg
nem helyben dolgozik. Súlyos a munkanélküliség, sok a segélyeken tengõdõ ellátott.
Közmunka program nélkül a jövõ is elképzelhetetlen. A fiatalok elhagyják településünket, mert sem a megélhetésük, sem a
szórakozásuk nincs biztosítva. A családalapítási biztonságuk nem adott.
„Ha marad, lemarad.”
Nagy értékû ingatlanokat ár alatt értékesítenek, hogy a röghöz kötésünket feloldják a
távozók. Vállalkozó szféránk leépült, vegetál. Elfogyott a potenciális vásárlóerõ, településünk még jobban elszegényedett. Dömsöd olyan sokkot szenvedett el a rendszerváltáskor, ill. a bizonyos területeket mélyen
érintõ privatizációs „szabadrablás” alatt,
hogy azóta se tudott magához térni. A település vezetése nem tudott mûködõ alternatívát kidolgozni a tarthatatlan állapotra. Ne
fogjunk mindent a 2008-tól tartó válságra,
se az eladósodottságunkra! Tessék egy pillantást vetni Apajra. Jó érzés a kisfaluban
sétálni. Van településképe és szemmel látható eredményei az épített környezet terén.
Nézegetek egy ’70-es években kiadott képeslapot. Azóta már eltûnt a hajó, a komp, a
piacon terjengõ sültkolbász illatával. Eltûnt
az emberek arcáról a mosoly, barázdát ütve
a gond és a kilátástalanság, megalkuvás és
beletörõdés redõivel…
Késõn vettük észre, vagy talán sokan észre sem vették, hogy a természeti adottságainkat – melyért más települések mit nem adFolytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.
nának – közönnyel hagytuk az enyészet lejtõjén lecsúszni.
Vegyünk egy-két egyszerû példát:
STRAND.
Megállt a 30 évvel ezelõtti állapotában,
már belépõjegyet sem szednek évek
óta. EU-s pályázatokkal – hiszen jelenleg
kiemelt szerepet kap kormányzati szempontból a horgász turizmus – elõ lehetne segíteni átalakulását, fellegvárrá tételét. Ha
már strand, akkor Duna-part. Ha az utakat
és a velük való törõdést nézem, úgy gondolom, hogy a nyaraló-tulajdonosok nem
ilyen jövõképrõl álmodtak, amikor az üdülõ-övezetbe fektettek. Arra sem gondoltak,
hogy a betörõk felé ki kell írni: „innen már
nincs mit elvinni”.
A „CSÓNAKHÁZ”, amit ma kajak-tanyaként emlegetünk. Remélem, velem
együtt sokan emlékeznek az iskolai vízi
életre! A hajók, amiket két kezünkkel építettünk tönkrementek, fele már meg sincs. Eltûnt és hiányzik a gyerekeink életébõl ez a
sport, amire minden adottságunk megvolt.
Most, amikor a kormány programjában
kiemelt hangsúlyt fektet a szakosztályok támogatására, meg kellene találni a marketingvonalat, és lobbizni pályázati pénzekért. Ugyancsak problémának tartom, hogy
bizonyos preferált sportágakon kívül nem
adatik meg a lehetõség másikakba is belekóstolni.
Ha már nosztalgiázom, mennyi évnek
kell még eltelnie, hogy a régi piactéren a
(beton) elárusítóplaccokat lebontsuk? Rengeteg – döntõen kulturális célú hasznosítás
felé tendáló – ötletem lenne a teljes átalakításra. Többen jönnének lakóhelyünket megnézni, de nincs szálláslehetõség, hiányzik a
kiszolgáló infrastruktúra. Helyi programjaink nem kerültek be az országos ismeretségbe. Lehet ez a minõségük, esetleg a reklám
hiánya, ill. sokszor hiányzik a hozzáértõ koordinációs vezetés.
Nézzük meg Dömsöd központját, siralmas!
A ’90-es évek privatizációs romjai még a
mai napig fellelhetõk. Nem szeretném ragozni azt a képet, ha leszállunk a buszról,
milyen látvány tárul elénk. Ezért programom elsõ pontjaként egy évig felajánlom
illetményemet a település szépítésére.
Alpolgármesterektõl és képviselõtársaimtól is szeretném ezt kérni. Ha nem is
egy évi tiszteletdíjjal, de legalább kéthavival járuljanak hozzá környezetünk
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széppé tételéhez! Együttesen járjunk
elöl jó példával.

lan lennék, ha nem tudnám az Önök belém
vetett hitét meghálálni.

Leszögezem, nem karriert akarok építeni.
Megvalósítottam már terveim nagy részét.
Hetente van részem sikerben, elismerésben
szakmámnál fogva. Beteljesedett, rendezett
anyagi körülmények között élem az életem.
Dolgozni szeretnék, hogy gyermekeink és
unokáink is helyben találják meg ismét a
számításukat. Dolgozni szeretnék egy élhetõbb Dömsödért.

Ne felejtsék el, a felelõsségünk közös!

Önkormányzati tulajdonú kft. keretén belül munkahelyeket szeretnék teremteni.
Hatékonyan ellenõrizni és valóban a köz
javára állítani a közmunka programot.
Az ügyeletkérdést rendbe tenni.
Több pályázatíró, közgazdász és jogász
lenne a segítségemre. Kiépített kapcsolati
hálóval rendelkezem. Tudom, hol kell kinyitni az ajtót, hogy munkámhoz segítséget
kérjek.
Nem csak ötletem, de komoly terveim
vannak.
Mindezek alapján programom második
pontja, amit ajánlani tudok: a munka,
munka és munka.
Legyen az elvárt, megkövetelt vagy önkéntes.
A konkrét terveket, elképzeléseket hamarosan szórólapon is eljuttatom Önökhöz!
Ízelítõ kulturális terveim közül
– Zenés téli jégpálya kialakítását tervezem, ami a környék egyedülálló lehetõsége lenne.
– Vízi színházat, ahol vendégmûvészeket, határon túli kultúra képviselõit
fogadhatnánk.
– Szeretném létrehozni a Polgári Szalont. Közös beszélgetéseket, újságírókkal, mûvészekkel.
– Terveim között szerepel a Pedagógus
Múzeum létrehozása.
Emléket állítani Laczi Pálnak, a festõ tanárnak,
Dezsõ Lajos bácsinak, aki megzenésítette Petõfi Piroslik már a fákon a levél c.
versét,
Szabó Lajos és feleségének és sorolhatnám tovább a neveket...
Bizalmat és lehetõséget kérek Önöktõl!
Ígérem, ha két év alatt látható elmozdulást nem tudok elérni, lemondok, és idõközi
választással átengedem a helyet. Boldogta-

A polgármester egyedül kevés. Olyan
képviselõkre tegyék az x-et, akik nem az
egzisztencia megteremtésének látják vállalásukat, hanem építõ munkával, felelõsséggel jelöltették magukat, mert dolgozni szeretnének. Sokan gondolkodnak úgy, mint
én. Ez csapatmunka. Siker csak az együttes munkából várható. Párthovatartozás
nélkül, csak a településre gondolva. Egy
példával illusztrálom, hogy mire gondolok. Teljesen mindegy, hogy Fradi vagy
Dózsa játékosa, amikor a nemzeti tizenegyben a sikerért, Magyarországért küzdenek, a mieink.
Az Orbán-kormány a gazdasági összeomlásból vezette ki az országot. Magyarország
ellen a túlzott mértékû költségvetési hiány
miatt 2004 óta folyó eljárást feloldotta az
Európai Unió. 2013 júniusától megteremtõdött a gazdasági fordulat lehetõsége.
Településünk adósságállományát átvállalta
a kormány. Ez azt jelenti, hogy tiszta lappal
indulhatunk. Az oktatás költségeit szintén
levette a vállunkról. Még több marad a házi
kasszában, hogy élénkítésre, felemelkedésre
fordíthassuk, és ne hiteltörlesztésre.
Közösen kell kidolgoznunk, formálnunk,
és magunkra kell irányítanunk a figyelmet.
Fesztiválok megrendezésében gondolkodom, hogy reklámozhassuk országszerte: „Halló jöjjenek ide, mert Dömsöd még
létezik!”
Merjünk közösen nagyot álmodni, mert
ez visz a célunk eléréséhez!
Hiszek a helyi, talpon maradt vállalkozók
erejében, csak be kell vonni õket tisztességesen a reformok végrehajtásába, és lehetõséget adni, hogy az elvégzett munkájukért
profitálhassanak. Bízom a lakosságban,
hogy mindenki képességeinek megfelelõen
segíti gondolatokkal, kreativitással és összefogással fejlõdésünk lépéseit egy élhetõbb
településért, mely visszahat az életszínvonaluk emelkedésében.
Készen állok a feladatra, a többi Önökön múlik!
/Semmi nem történik, ha nem kapok bizalmat, az élet megy tovább, maximum nem én
leszek az a királyfi, aki felébreszti Csipkerózsikát a mélyalvásból./
Tisztelettel:

Szûcs Julianna
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Önk ormányzati képviselõjelöltek
ANTAL CSABA
független képviselõjelölt
Tisztelt Választópolgárok!
Köszönöm mindazok bizalmát,
akik aláírt ajánlásukkal hozzájárultak képviselõi jelölésemhez.
Engedjék meg, hogy röviden
bemutatkozzam:
Antal Csabának hívnak, 1964ben születtem Jászárokszálláson.
Tanulmányaimat részben Jászárokszálláson, részben Budapesten
végeztem. Végzettségem szerint
épületgépész technikus vagyok, de
az élet a rendészeti pálya felé irányított. A Budapesti Rendõr-fõkapitányság Dunai Vízirendészeti Rendõrkapitányságán dolgoztam körzeti
megbízotti beosztásban a Ráckevei (Soroksári)-Dunán. 2007-ben
nyugállományba vonultam. Azóta a biztonsági szférában tevékenykedem, ahol rendészeti tapasztalataimat kamatoztatni tudom.
Kötõdésem Dömsödhöz gyermekkoromra nyúlik vissza. Az itt töltött nyaralások kellemes élményként maradtak meg bennem, és ez idõben alakult ki a Dömsöd iránti szeretetem. 2003-ban adódott életemben
az a lehetõség, hogy Dömsödön telepedhessek le. Mostanra érett meg
bennem az elhatározás, hogy aktívan vegyem ki részem Dömsöd közéletébõl. Lehetõségeim és tudásom, tapasztalataim segítségével javíthassak a település ellaposodni látszó helyzetén.
Programomról szórólapon fogom tájékoztatni a Tisztelt Választópolgárokat, akik több mint tízéves itt-tartózkodásom ellenére remélem
nem tekintenek idegennek!
Bízva megtisztelõ szavazataikban:
Tisztelettel:
Antal Csaba

CSEHINÉ CSÖRGÕ KRISZTINA
JOBBIK képviselõjelölt
Tisztelt Falumbéliek!
Mikor ezt a felkérést elfogadtam, hosszasan tûnõdtem azon, vajon
ennek a több mint 700 éves falunak lesz-e, van-e jövõje. Kell hogy
legyen, hiszen az õsök tenni akarásának, munkájának gyümölcse az,
hogy mi ma itt lehetünk.
Családomat, eddigi életutamat falun lévén mindenki ismerheti.
Az emberek közt élve, dolgozva sokak „néma” kiáltását hallom, hogy
gyökeres változásra lenne szükség, mert lassan élhetetlen a számukra
kijelölt út.
Félnek a holnaptól, létbizonytalanságban élnek. Bár vannak olyanok
is köztünk, akik szerint nem kell mindennel törõdni, mindent észrevenni.
Nem észrevenni: – a településen kígyózó sorokat segélyosztáskor
– a legalább 50%-os munkanélküliséget
– azt a réteget, akinek nem szent senki otthona,
nyaralója, erdeje, terménye, sírja....
– azokat a közmunkásokat akik bár a „munkájukért”
fizetést kapnak, de naplopónak jók csak – szemben
azokkal, akik becsületesen ledolgozzák a kötelezõ
munkaidõt /az óvodában, iskolában/

BAJNÓCZI LÁSZLÓ
JÓZSEFNÉ
független képviselõjelölt
Tisztelt Választópolgárok!
Szeretném megköszönni az
ajánlásaikat amivel támogattak,
hogy indulhassak a választásokon.
Engedjék meg, hogy röviden
bemutatkozzam.
Bajnóczi László Józsefné
vagyok, 1956-ban Szabadszálláson születtem szeretõ munkáscsalád egy szem gyermekeként. 1977 óta lakom Dömsödön. Szakmai végzettségeim: adminisztrátor, kereskedelem és vendéglátás, ingatlanforgalmazás, szociális gondozó és ápoló. Egy helyi iparos családba csöppentem,
ami meghatározó volt a további életszemléletem számára. Én is
beálltam a sorba, és 1980 óta szinte folyamatosan a vállalkozási
szférában dolgoztam. Egyéni vállalkozás, társas vállalkozások.
1992-ben elváltam, de a vállalkozás-orientáltságom tovább mûködött. Akkoriban már a biztosítás, hitelek közvetítése és az ingatlanforgalmazás területén tevékenykedtem egészen 2004-ig. Indulásom célja, hogy itt eltöltött idõ alatt megismert közösségi problémák orvoslatában közvetlen segítséget tudjak nyújtani!
Céljaimról és elképzeléseimrõl hamarosan szórólapon fogom megismertetni a kedves Választópolgárokat!
Elõre is köszönöm a bizalmat amit eddig nyújtottak, és remélhetõleg
a szavazáson is támogatnak szavazataikkal!
Tisztelettel:

Nem észrevenni az iskolában a
mindennapos erõszakos magatartásformát
– a menza minõségét,
– a cigányság „tudatos családtervezését”.
Sorolhatnám még hosszasan, de a
falu változást vár már!
Úgy gondolom, ezek a problémák orvoslásra várnak, a Látó és
tenni akaró embereknek össze kell
fogniuk.
Hiszem, hogy új szél fúj majd
Magvetõ havának 12. napján, és
végre felhatalmazást kapnak már a
fiatalok is ahhoz, hogy tettrekészségükkel, tisztánlátásukkal bizonyíthassanak.
Szebb jövõt!
Csehiné
Csörgõ Krisztina

Bajnóczi László Józsefné
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CSIKÓS LÁSZLÓNÉ
független képviselõjelölt
Tisztelt Választópolgárok! Tisztelt Dömsödiek!
Csikós Lászlóné (Ócsai Julianna), a
Petõfi Sándor OMK vezetõje vagyok.
Születésem óta Dömsödön élek, s ez
meghatározza gondolkodásomat, létemet s a szülõföldhöz való kötõdésemet.
Nyolc éven keresztül a lakosság bizalmából önkormányzati képviselõként szolgáltam a település érdekeit,
valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja voltam.
Szeretném megköszönni azoknak a dömsödi választópolgároknak a segítségét, akik lehetõséget adtak arra, hogy ismét indulhatok az önkormányzati képviselõ-választáson, és az ajánlásaikkal megtiszteltek.
Amennyiben a Tisztelt Választópolgárok újból bizalmukba fogadnak,
ígérem, olyan képviselõjük leszek ezután is, akit bármikor felkereshetnek, akire rábízhatják gondjaikat, javaslataikat, hogy azt a község vezetõi elé vigyem, akikkel közösen fogjuk a fölmerülõ gondokra megtalálni
a legjobb megoldást.
Meggyõzõdésem, hogy egy közösséget szolgálni csak elhivatottságból, lokálpatriótaként lehet.
Én nem az ígéretek tömkelegével akarom Önöket megnyerni, hanem
az együttes közös munkát, az összefogás sikerét ígérem. Mert Önökkel
közösen kell elérnünk, hogy lakhelyünk élhetõbb, problémamentesebb
és fejlõdõbb legyen. Nagyon sok mindent meg kell és meg is lehet tenni
azért, hogy a jelenlegi gazdasági, környezeti és szociális helyzet megváltozzék. Mindehhez egyrészt a gazdasági helyzet javulása, másrészt pedig Önök, a Választópolgárok segítsége szükséges. Rendkívül fontosnak
tartom a jó szervezõmunkát, a lakosság folyamatos, korrekt tájékoztatását, a gyümölcsözõ együttmûködésért.
Megválasztásom esetén, olyan célokat kívánok kitûzni, melyek elérhetõek, reálisak, és elsõsorban a település egész közösségének szempontjából fontosak.
Ehhez kérem, és ezennel megköszönöm a megtisztelõ bizalmukat, támogatásukat, a rám leadandó szavazataikat!
A mottóm ma sem változott:
„A tettek útja a tiszta út, alázattal végezd a dolgod, boldogíts és úgy
légy boldog…”

ISPÁN IGNÁC
független képviselõjelölt
Ispán Ignác vagyok, születésem óta
Dömsödön élek. Méhészettel foglalkozom. Jelenleg is tagja vagyok a képviselõtestületnek.
A Tûzoltó Egyesület elnökeként és polgárõrként is azon vagyok, hogy minél biztonságosabban és nyugodtabban élhessünk ebben a faluban.
A továbbiakban is szeretném támogatni
a falu közbiztonsága irányába tett lépéseket, valamint azt a munkát, ami elindult az utak, parkok és játszóterek
építése körül.
Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, a késõbbiekben is ezt az
irányt támogatva kívánok tovább dolgozni.
Tisztelettel:
Ispán Ignác

FEKETE MIKLÓS
független képviselõjelölt
Fekete Miklós építészmérnök
ingatlan értékbecslõ
Köszönöm sok-sok dömsödi lakos bizalmát, akik ajánlásukkal lehetõvé tették, hogy képviselõjelöltként induljak a
helyi önkormányzati választáson.
1983-ban kerültem Dömsödre, ahol
a Nagyközségi Közös Tanácsnál dolgoztam mûszaki osztályvezetõként.
1991-tõl Apaj Község Polgármesteri
Hivatalában voltam köztisztviselõ,
majd Dömsöd-Apaj Körjegyzõség építéshatóságánál vezetõ fõtanácsosként
dolgoztam. Közigazgatási alap- és szakvizsgát tettem önkormányzati közigazgatásból.
2013-ban kerültem a PM-i Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatalának Építésfelügyeleti Irodájához, ahol munkaviszonyomat magánvállalkozásom miatt megszüntettem.
1988-tól a Budapesti Építész, 2012-tõl a Pest Megyei Építész, 2011-tõl a
Budapesti és Pest Megyei Építõmérnöki Kamara tagja vagyok. 1997 óta saját cégeimben magántervezõként is dolgozom, jelenlegi munkahelyem is
saját tulajdonú vállalkozásom, a GRAFORM F.2 Tervezõ és Szolgáltató
Kft., mely társaság székhelye Dömsödön, telephelye Ráckevén van.
Dömsödön és Apajon köztisztviselõként nem csak hatósági ügyintézéssel foglalkoztam, hanem közremûködtem az önkormányzati településfejlesztési koncepciók, rendezési tervek elkészítésében, az önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó építészeti és pénzügyi tervezésben, a közbeszerzések lebonyolításában, a kivitelezés mûszaki ellenõrzésében.
Dömsödön utak (Gesztenye sor aszfaltozása), terek (CBA elõtti parkoló,
buszmegállók), épületek (OMK megvalósítás elõkészítése, a Horváth-kert, a
Sportcsarnok tervezése, mûszaki ellenõrzése, a Hajós-kastély, Dabi Óvoda,
Napközis Konyha, Mozi épület felújítás terve, Petõfi szülei házának felújítása,
Széchenyi úti általános iskola komplex felújítási, bõvítési terve, Dömsödi Református Templom felújítása, Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat épületének akadálymentesítése) megvalósítása fûzõdnek a nevemhez.
Dömsödön és környékén önkormányzatok, egyházak, civil szervezetek
és vállalkozók EU-s pályázataihoz kapcsolódó építészeti mûszaki tervek elkészítésében, a beruházások mûszaki ellenõrzésében vettem részt.
Szakmámhoz kapcsolódva társadalmi megbízatást is vállaltam. 1986-1987
években a Pest Megyei Építész Szakértõi Bizottság tagja voltam. 1997-ben
Ráckevén a Városszépítõ Bizottság munkájában vettem részt. 2000-2006 között Dömsödön a Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság tagjaként
segítettem az önkormányzat munkáját. Kezdeményezõje és szakmai irányítója voltam Dömsödön a településfejlesztési koncepció elkészítésének.
Célom a közterületek (közterek, kerékpárutak, hidak), középületek, intézmények felújításának, illetve a településkép, településszerkezet javításának segítése, felhasználva a kedvezõ természeti adottságokat. Olyan sétálóutcák, Duna-menti sétányok kialakítása, természetes vízfelületek hasznosítása, melyek nemcsak az idelátogatóknak nyújtanak maradandó élményt,
hanem a helyben lakók igényeit, kikapcsolódását is szolgálják, továbbá a
megvalósításban a helyi résztvevõknek, helyi vállalkozásoknak nyújtanak
kedvezõ lehetõségeket.
Úgy gondolom, hogy az épített és természeti környezet tervszerû fejlesztése az élet minden területére kedvezõen hat, emiatt Dömsöd még vonzóbb,
élhetõbb településsé válik, így kérem mindazok támogatását és szavazatát,
akik úgy gondolják, tehetek ezért!
Bizalmukat ezúton is Tisztelettel köszönöm!
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HARTAI MÁRIA
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség /
Kereszténydemokrata Néppárt képviselõjelölt
Tisztelt választópolgárok!
Szülõfalum múltja, jelene és jövõje számomra fontos, hiszen születésem óta itt élek
Dömsödön. Az általános iskolában kisdobosként, majd úttörõként megtanultam tisztelni
diáktársaimat, tanáraimat. A sport kitartásra, maximalizmusra
nevelt. Nagyon jó alapokkal indulhattam neki további életemnek. Pár évig voltam csak távol, gimnáziumi tanulmányaimat
Budapesten folytattam sporttagozaton. Sérüléseim miatt kénytelen voltam abbahagyni a versenyszerû sportolást. Az érettségi
megszerzése után férjhez mentem Lajoshoz, aki roma származású, majd megszületett három gyermekünk. Fõállású anyaként
kihasználva az idõt több tanfolyamon vettem részt, melyeken
kereskedõ-boltvezetõi, települési hulladékkezelõi, pályázatírói,
valamint környezetvédelmi szakelõadói képesítéseket szereztem. Férjem is szakmát szerzett felnõtt fejjel, melyre azelõtt a
családi körülményei miatt nem volt lehetõsége! Példát mutatva
ezzel gyermekeinknek, hogy a tanulás fontos és soha nem késõ!
Közös vállalkozást alapítottunk, melyet a mai napig én vezetek.
Gyermekeim idõközben felnõttek, a legidõsebb, Péter már leérettségizett, jelenleg felsõfokú logisztikai képzésen másodéves,
emellett üzleti angolt tanul. Dániel az elmúlt tanévben ballagott
a helyi általános iskolából, ahol a 8. évfolyam legkiválóbb diákja
címmel illették; tanulmányait építészeti szakon folytatja tovább.
Kislányom, Petra 7. osztályos az itteni általános iskolában.
Sokrétû érdeklõdési köre miatt sok programja van, de emellett
jeles tanuló. Táncol, kézilabdázik, énekel, szaval, szinte minden
ünnepségen szerepel. Ezen gondolatsort folytatva szeretném
megemlíteni, hogy az oktatás, a gyermekek sport és mûvészetek
felé fordítása kiemelt fontosságú. Ebben a folyamatban mindenkinek részt kell vállalni, ha eredményes fiatalokat akarunk
látni a következõ években, melyek meghatározzák településünk
jövõjét. Erõsíteni, motiválni, támogatni kell a felnövekvõ generációt abban a hitükben, hogy a munka mindig meghozza „gyü-

mölcsét”! Vallom, hogy azok a
gyermekek, akik kicsi kortól
kezdve rendszeresen sportolnak
vagy részt vesznek valamiféle
közösségi munkában, azok a
tanulásban is kiemelkedõ eredményeket érnek el. A Dömsödi
Utánpótlás Sport Egyesület
megalakulásában részt vállaltam. Hiszem, hogy a sportolás
felemel, egészségessé, boldoggá tesz.
Férjem családja révén a kisebbség életét, problémáit is
átlátom. 2010-ben a Nemzetiségi Önkormányzat tagjává választottak, de anyagi forrás hiányában, valamint a családomat ért támadások miatt nem állt
módomban sokat tenni. A csekély összeget, mely az állami költségvetésbõl rendelkezésünkre állt, tisztességgel a gyermekek
tanulmányainak elõsegítésére fordítottuk mind a négy évben!
Idén is közel kilencven füzetcsomagot osztottunk ki iskolakezdés elõtt.
Fidesz-tagként töretlen a bizalmam a kormány iránt, a változás, a megújulás szükséges, és hiszem, hogy ez a politikai
irány az egész országra, valamint kis falunkra nézve is csak pozitív lehet! Dömsöd élhetõ település! Van még szépülni-, épülnivalója, melyet én személyem szerint kiemelt feladatként kezelnék, ha megtisztelnének bizalmukkal és képviselõ lehetnék!
Dömsöd mûemlékeinek, látnivalóinak megóvását, megújítását a
továbbiakban is kellõ figyelemmel kísérném! Megtisztelõ volt
számomra, hogy a dömsödi Hajós-kripta az Ybl Bicentenárium
programsorozatában felújításra került, és én közbenjárhattam
ezen ügyben, ismerve a Nemzeti Panteon Alapítvány egyik kurátorát, és ezáltal segíthettem! Büszkeséggel töltött el átadáskor a
dömsödi emberek, a Hajós és a Gáll család irántam tanúsított
megbecsülése és szeretete! Köszönöm!
Üdvözlöm Önöket tisztelettel és bízva szavazataikban:

KEYHA-CZELLER PIROSKA NÓRA
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség / Kereszténydemokrata Néppárt képviselõjelölt
Tisztelt Választópolgárok, kedves dömsödiek!
Engedjék meg, hogy bemutatkozzam azoknak, akik még nem ismernének, KeyhaCzeller Piroska vagyok. Apajon nõttem fel, agrármérnök szülõk gyermekeként. A kunszentmiklósi Baksay Sándor Református Gimnázium nyolcosztályos tagozatán érettségiztem. Elsõ diplomámat a szekszárdi Illyés Gyula Tanítóképzõ Fõiskolán, másodikat
a gyöngyösi Károly Róbert Fõiskolán szereztem. Férjemmel 2004 óta élünk Dömsödön,
én azóta tanítok a helyi általános iskola alsó (és olykor felsõ) tagozatán. Munkám során sok emberrel találkozom, beszélgetek, ezért úgy érzem, jól megismertem már az itt élõ emberek életét, problémáit. Aki ismer
tudja, hogy eddig is próbáltam minél inkább közösségünk javát szolgálni, remélem képviselõként még inkább módomban áll majd segíteni településünk fejlõdését és az itt élõ emberek boldogulását.

Hartai Mária
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KORONA SÁNDOR
független képviselõjelölt
2014 októberében önkormányzati
választások lesznek, melyen képviselõként szeretnék indulni Dömsödön.
Korona Sándor, nõs, kétgyermekes
családapa vagyok. Általános iskolai tanulmányaimat Dömsödön, a középiskolait Budapesten végeztem el. 1987
óta dolgozom folyamatosan településünkön. Több éven át voltam a helyi
képviselõ-testület Településfejlesztési
Bizottságának külsõs tagja, majd elnöke. Két cikluson keresztül képviselõként dolgozhattam a falunkért.
1995-ben többedmagammal megalakítottuk a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesületet, az azóta is igen aktív civil szervezet tagjaként, vezetõjeként több helyi hagyományt, programot és közösségi teret hoztam létre. Ennek köszönhetõen több éve mûködik a Zenés Nyári Esték
kulturális sorozata a Petõfi Múzeum udvarán, a Mikulásvárás gyermek
és felnõtt programsorozata. A Falusi Gyermeknap, a Hal-Víz Nap, a
Dabi Napok és a Dömsödi Napok indításánál, megalapozásánál, szervezésénél is dolgoztam.
Egyesületünk az elmúlt években létrehozta a Dabi Játszóteret és Pihenõparkot a gyerekek és szülõk, s az idelátogatók örömére, ahol idén
nagy sikerrel rendeztünk Családi Napokat.
A Kisherceg Gyerekház életre hívása és mûködtetése a Biztos
kezdet program keretében a helyi családok és gyermekek számára
nyújt esélyt és lehetõséget a biztos életkezdéshez.
Célom Dömsöd kulturális, társadalmi és gazdasági életének felvirágoztatása, színesebbé tétele. A dömsödi lakosok igényeinek legteljesebb figyelembevételével, helyi adottságainkra, erõsségeinkre, a közösségi összefogásra építve, elsõsorban a turisztikai vonzerõ növelése
és munkahelyek létrehozása.
Remélem, megtisztelnek bizalmukkal, hogy az elkövetkezõ években a kulturális, esélyegyenlõségi, közösségi programok szervezése
mellett a helyi közösség érdekeit érvényesítõ képviselõ lehessek Dömsöd lakóinak szolgálatában.
Elérhetõségem: 2344 Dömsöd, Pacsirta u. 4., telefon: 06-70-70-85553, e-mail: korona.sandor58@gmail.com
Tisztelettel:
Korona Sándor

KUDAR ZSOLT
független képviselõjelölt
Tisztelt dömsödi választók!
Kudar Zsolt vagyok. 1972-ben
születtem, nõs vagyok, feleségem
Zsófia. Régi dömsödi család leszármazottjaként, valamint négy fiúgyermek édesapjaként szeretném
képviselni a dömsödi polgárok érdekeit a nagyközség vezetésében.
Ígérni csak annyit tudok, hogy minden tudásommal és energiámmal
azon leszek, hogy Dömsöd még gyermekeim számára is élhetõ legyen.
Ha alkalmasnak találnak a feladatra, kérem a 2014. 10. 12-i szavazáson támogassanak szavazatukkal!

LÁZÁR JÓZSEF
független képviselõjelölt
A dömsödi lakosok kérését teljesítve
szeretném a „szeretni és szolgálni” elv érvényesítésével felkínálni munkámat a falu életének jobbá tételére.
47 éve élek Dömsödön. Több cikluson
át tevékenykedem képviselõként, tolmácsoltam a lakosok hozzám juttatott információit, képviseltem érdekeiket. Az üléseken gyakran hangoztattam, hogy e falunak
gazdag múltja van, éli a jelen hétköznapjainak örömét és gondját, de a jövõ építése
valamennyiünk kötelessége. Ezt teljesíteni csak úgy tudom elképzelni,
ha Dömsöd megtartó képességét megteremtjük. Döntõ tehát, hogy a
dömsödi gyerek tanulmányok után e közösségben találja meg az élhetõ
életet. Azt gondolom, a tenni akarás már egy lépés a munkavállalás irányába. Ki kell lépni a pesszimizmusból, ne az „úgysem” szemlélet uralkodjon. Meg kell gyõzni az embereket, hogy egyéni vállalkozásként,
szolgáltatás nyújtására specializálódva, kis befektetéssel munkát lehet teremteni, pl. takarítócég létrehozása. Meg kell értetni a dömsödi emberekkel, hogy munka nélkül kilátástalanná válik az élet. Segíteni azon kell, aki
maga is akar saját sorsán változtatni. Nagy figyelmet szenteltem eddig is
arra, hogy a falu lakosainak életkori összetételét ismerve – az idõs emberek ne maradjanak egyedül gondjaikban, és nem szabad hagyni fiataljaink
céltalan bolyongását. A falu életének jobbá tételéért közös gondolkodásra
van szükség. A kritika mérlegelésével, reális igények elfogadásával, nem
látvány megoldásokkal, mindenki közös tevékenységével tenni kell.
Eddig is vallottam, most sem gondolom másképpen, hogy a falu
tisztasága, a környezet szépítése alapvetõen nem pénz kérdése. A tulajdonossal rendelkezõ, de gondozatlan porták ne rontsák a falu képét.
Hittem és hiszem, hogy minden emberben lakozik olyan érték, mely
bevonható a falu közösségi életébe. Közösen keressük ezeket az értékeket. Olyan lesz a falu, amilyenné mi tesszük, meggondolt, tervszerû,
kitartó munkával. Ez jelenti számomra a „szeretni és szolgálni” elvet.
Ezt az elvet vállalva és követve felajánlom a dömsödi embereknek.
2014. szeptember 14.
Tisztelettel:
Lázár József

MÁJER GÁBORNÉ
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség /
Kereszténydemokrata Néppárt
képviselõjelölt
Májer Gáborné vagyok, Bátaszéken születtem 1945-ben. Dömsödön élek 45 éve, két
fiúgyermekem és egy fiúunokám van. Kereskedelmit végeztem. 2006–2010-ig voltam képviselõ, elsõdleges célom volt, hogy a
község fejlõdjön és szépüljön. Ebbõl megvalósult pl. az önkormányzat elõtti terület, valamint a Kossuth Lajos és a Szabadság út találkozásánál lévõ park szebbé tétele. Úgy
gondolom, megújulásra van szükség, így ismételten részt szeretnék vállalni a munkában. Továbbra is célom a község élhetõbbé
tétele. Ehhez kérem az Önök bizalmát és támogatását.

XXIV. évfolyam különszám

13

Önk ormányzati képviselõjelöltek
MARKÓNÉ ZÖLDÁG ÁGNES
független képviselõjelölt
Tisztelt Dömsödi Választópolgárok!
A 2014. évi önkormányzati választáson indulni szeretnék
képviselõjelöltként. Bemutatkozásom hosszabb terjedelmét indokolja, hogy elõször döntöttem arról, hogy szülõfalum gondjait ismerve, a jót jobbá tehetném. Ilyen szándék vezérelt abban, hogy
megmérettessem magam. Tenni szeretnék Dömsödért, a dömsödiekért.
Markóné Zöldág Ágnesnek hívnak. Tõsgyökeres dömsödi családból származom. Édesapámat Zöldág Sándornak hívták, több évig
szakácsként dolgozott az óvoda konyháján. Országos hírû szakácsmester volt, hiszen Apajpusztán a Lovasnapok keretében Õ sütötte
az ökröt. Akkoriban errõl az eseményrõl több országos napilap is
beszámolt. Édesanyám a ruházati boltban, majd a gyógyszertárban
dolgozott, innen ment nyugdíjba. Miért írok róluk ennyit, mert számomra SZÜLEIM a példaképeim, úgy szeretnék élni, hogy ÕK
büszkék lehessenek Rám.
19 éve élek házasságban Markó Pállal, aki autószerelõként dolgozik. A családi vállalkozásunkat másodállásban vezetem. Vállalkozóként nap mint nap a saját bõrömön is tapasztalom, milyen kemény harcot kell vívnunk, hogy fenn tudjunk maradni, ugyanakkor nemcsak a saját családunkért, hanem a munkatársainkért és
azok családjaiért is felelõsséget kell vállalnunk. Ez bizony nehéz
teher, amit minden becsületes, felelõsségteljes munkaadónak viselnie kell.
Egy kamasz fiú ÉDESANYJA vagyok, aki a kunszentmiklósi református gimnázium tanulója. Iskolai végzettségeim:
• általános boltvezetõ, kisvállalkozó
• informatikus könyvtáros, könyvtáros tanár
• történelemtanár
Legbüszkébb arra vagyok, hogy 40 évesen meg tudtam valósítani
gyermekkori álmomat, történelmet tanulhattam az egri Eszterházy
Károly Tanárképzõ Fõiskolán, amit kitûnõ eredménnyel el is végeztem. Ezzel azt szeretném elmondani, hogy sohasem késõ megvalósítani azt, amit nagyon szeretnél, SOHA NE ADD FEL AZ ÁLMAIDAT!
1990-tõl a dömsödi önkormányzatnál dolgozom, elõször pénzügyi elõadóként, majd 1991-tõl a Nagyközségi Könyvtár könyvtárosaként. 2006-tól a Nagyközségi Könyvtár vezetõjeként folyamatosan részt veszek a képviselõ-testületi üléseken, mint intézményvezetõ. Teljes rálátásom van a képviselõ-testület munkájára.
Ha megtisztelnének bizalmukkal és bekerülnék a képviselõ-testületbe, akkor a közszférában eltöltött több mint 20 éves szakmai gyakorlatomat tudnám kamatoztatni. A családi vállalkozásunkban szerzett tapasztalataimat is fel tudnám használni, hiszen meggyõzõdésem, hogy az önkormányzatoknak vállalkozniuk is kell, mert így
nemcsak a saját bevételeiket tudnák növelni, hanem munkahelyeket
is tudnának teremteni.
Ilyen lehetne például kitûnõ minõségû dömsödi ásványvizet feldolgozó kisüzem létrehozása, vagy a térköveket gyártó beruházás,
hiszen az önkormányzat rendelkezik a megfelelõ berendezéssel,
csak tovább kellene bõvíteni, nemcsak saját felhasználásra, hanem
eladásra is lehetne gyártani stb.

Ezekhez a beruházásokhoz
nyertes pályázatok szükségesek,
hiszen a szûkös költségvetésbõl
csak az önrészt tudnánk biztosítani. De akkor is úgy gondolom,
hogy AZ ÖNKORMÁNYZATOKNAK NYITNI KELL A
VÁLLALKOZÓI ÉLET VILÁGÁRA.
1991-tõl jelennek meg különbözõ témában (kultúra, vallás,
oktatás stb.) írásaim a Dömsödi
Hírnökben. Kiállításokat, gyerekeknek kirándulásokat, foglalkozásokat szervezek a falu lakosai számára.
A Települési Értéktár Bizottság vezetõje vagyok. A bizottság
nagyközségünk múltjával, történelmével kapcsolatos adatokat folyamatosan gyûjti, archiválja. Az adatszerzést „falunk idõs, bölcs
öregjeitõl”, akik személyes beszélgetések alkalmával mondják el
történeteiket. E generációnak a száma egyre csökken, nem tudhatjuk, hogy meddig lesznek velünk, pedig annyi bölcsességet, tudást,
ismeretet tudnak, amit jó lenne megmenteni a következõ generációknak. Azt érzem, hogy fiataljaink elfelejtették tisztelni az idõsebb
embereket, pedig nem is tudják, hogy mennyi emberséget, becsületet, sorolhatnám még tanulhatnának tõlük.
Számomra nagyon fontosak a következõk: az egészségünk, biztonságunk, az életminõségünk javulása, természeti és épített környezetünk, településünk rendezettsége, környezetünk védelme, ápolása, az oktatás-nevelés hatékonyságának elõsegítése, az esélyegyenlõség, hagyományaink, egymás segítése, megbecsülése. Ezek
segítése is inspirált a képviselõi munka vállalására.
Olyan faluban szeretnék lakni ÖNÖKKEL EGYÜTT, ahol JÓ
ÉLNI, lenni és NEM ELMENNI.
A választást nem tekintem harcnak. Egyetlen jelölt sem az ellenségem vagy az ellenfelem. Hiszen a történelemben van erre mindenki számára irányt mutató példa: Széchenyi és Kossuth vitája. Mindkét államférfi különbözõ politikai irányvonalat képviselt, de mégis
tisztelték egymást. Sõt Kossuth Lajos gr. Széchenyi Istvánt a
„legnagyobb magyarnak” tekintette.
Nem igazán szeretnék ígérgetni, mert az túl könnyû lenne, a BIZALMUKAT szeretném megkapni, és ha a falu lakosságának a
nagy része úgy gondolja, hogy méltó lennék erre a feladatra, akkor
minden tudásomat latba véve, becsületesen szeretnék helyt állni.
Elõre is meg szeretném köszönni azoknak az embereknek, akik
majd megtisztelnek bizalmukkal és rám is szavaznak.
Ha ez mégsem sikerül, akkor sem leszek szomorú, mert azokat a
dolgokat, amiket eddig csináltam, eztán is meg szeretném tenni,
nem leszek elkeseredett, egyszerûen tenni fogom a dolgomat, és
menni szeretnék tovább az ÉN ÉLETUTAMON.
Bemutatkozásomat gr. Széchenyi István szavaival szeretném befejezni, amely így szól:
„Akit magyarnak teremtett az Úristen
és nem fogja pártját nemzetének – nem derék ember!”
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Önk ormányzati képviselõjelöltek
MUZS JÁNOS
független képviselõjelölt
Tisztelt Dömsödiek!
Engedjék meg, hogy pár
sorban bemutatkozzam.
1964-ben születtem, és tanulmányaimat leszámítva
azóta is Dömsödön élek.
Budapesten érettségiztem,
felsõfokú végzettségem van
kereskedelmi és áruforgalmi
területen.
Már több mint 25 éve nõs
vagyok, feleségem tanítónõ.
Két lányom van, akik idén kezdték egyetemi tanulmányaikat.
1991 óta vállalkozóként dolgozom. A kezdetektõl tagja
vagyok a Dömsödi Ipartestületnek, ahol az utóbbi pár évben a vezetõségben tevékenykedem. Szeretném az itt szerzett tapasztalataimat, ismereteimet Dömsöd fejlõdésének
irányába fordítani. Jó lenne kihasználni településünk adottságait. Legyen itt szó a környezetrõl, kultúráról, sportról.
Fontosnak tartom, hogy a helyi vállalkozókat, vállalkozásokat jobban bevonjuk falunk fejlesztésébe, és itt nem az
adókra gondolok!
Igyekeznünk kell a pályázatok adta lehetõségeket maximálisan kihasználni, s folyamatosan figyelni a foglalkoztatási lehetõségeket.
Tudom, hogy ötlete, javaslata nagyon sok helyi embernek
van, de ezek az információk nem mindig találnak el a megfelelõ helyre.
Megválasztásom esetén ezeket is szeretném tolmácsolni
az Önkormányzat felé.
Ha megtisztelnek bizalmukkal, igyekezni fogok, hogy
Önök egy nyugodt, rendezett, biztonságos, szép településen élhessenek, ahonnan fiataljaink sem akarnak majd elköltözni.

NAGY FERENC
GYÖRGY
független képviselõjelölt
„Mi lehet az embernél fontosabb e Világon?!”
(idézet Önmagamtól)
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nagy Ferenc György vagyok,
a dömsödi általános iskola
elvégzése után tanulmányaimat Budapesten folytattam,
ahol többek között egészségügyi gázmester, valamint újságírói szakképesítést szereztem.
Családommal, 8 éves kisfiammal jelenleg is Dömsödön élek.
Több évtizede a vállalkozói szférában dolgozom.
Részletesebb
Önöket!
Tisztelettel:

tájékoztatással

hamarosan

megkeresem

Nagy Ferenc György

RABONG MARIANNA
független képviselõjelölt
A 2014-es kiindulási helyzet és a falu felemelkedése érdekében a PROGRAM
A faluban mostanáig azt hittem, hogy közismert vagyok, hiszen 1970-ben kerültem
a faluba, a tsz világban, növényvédelmi munkák irányítására, ahol 13 évet dolgoztam.
Amikor úgy éreztem, nem fizetnek eleget, megteremtettem a falu elsõ virágboltját az
anyámnak. Telket vásároltam, és felépítettem a falu legszebb és legkülönlegesebb
házát. Ebben az idõben sokat dolgoztam, tanultam, és ekkor tettem le az általános
agrármérnöki diplomát. A ma már tönkrement gyümölcsösben akkor egy megcsúszott,
soha nem tapasztalt rovarkártevõ elleni permetezés végett felkért a tsz jogásza, hogy
mondjak fel. Simán nem akarták a dolgot elintézni, 2 évig bíróságra jártam, közben a
faluban megkaptam, hogy jöttment és tolvaj vagyok, pedig mások utánam loptak csak
igazán. A tisztelt elsõ utódom és társai meddig jártak a ráckevei bíróságra? Én friss
diplomával a zsebemben nem mertem sehol sem szakképesítésemnek megfelelõen
elhelyezkedni. Elítéltek. Közben az életem úgy alakult, hogy itt maradtam.
Ma a falu nem úgy néz ki, mint az úgynevezett átkosban. Rengeteg az eladó ház.
Sokan veszik igénybe a hajnali és reggeli közhasznú jármûveket, amelyek szerencsére
a községünkön keresztülmennek. A falunak nincsen meg az a hangulata, ami régen,
romlásnak ítélt épületek ékesítik. Kikötõjét nem találtam, pedig régen az is volt. Kerestem, miután Ráckevén kiírták, hogy hajóközlekedés van ebben a Duna-ágban.
Kérem ezekért tenni kéne, hogy hozzánk is érjen le a járat. Az utakat valahogy úgy
kellene megcsináltatni, hogy a közlekedés három fázisa érvényt szerezhessen. A
biciklisnek ne kelljen a járdán hajtani, ha biztonságban akarja magát érezni. Így a gyalogos nem érzi a biztonságot. A falu végéig ki kellene építeni a járdákat, a falu határát
jelzõ táblákig. Jó volna, ha a pusztulásra ítélt ingatlanok gazdáit felszólítanák a falu
elõnyét szolgáló hasznosításra. Ha az önkormányzat tulajdonát képezi a falu egyetlen
megmaradt kastélya, miért nem mennek az után, hogy szervezõdjön benne egy
múzeum, pl. huszármúzeum nincsen az országban. Van hadtörténeti, vannak hagyományõrzõk. Bizonyára segítenének a létrehozásban. Bizonyára szivesen vennének
egy ilyen megmozdulást, akkor, amikor az állam olyan sok romot hozat rendbe hagyományõrzés címén. Meg kellene keresni a ráckevei hoteltulajdonost, aki szívesen
venne pártfogásba egy épületet haszna növelése érdekében. Én azért mondanám, hogy
a falusi vendéglátást az önkormányzatnak kellene megszervezni, mert akkor nem csak
2% adót kaphatna, hanem a haszon egy részére is számot tarthatna. Miért nem
szervezik újra a Kiskunsági Pásztor- és Lovasnapokat? Lehetne csacsikkal hasonló
versenyt szervezni, amit még az országban nem szerveztek. Meg kellene nézni, hogy a
hasonló etyekiek hogyan szervezik az „Etyeki piknik” napot, lehetne borversenyt,
pálinkaversenyt szervezni az önkormányzatnak, meghívva a környék borászait.
Szomorú, hogy nálunk nincsen szeszfõzde, pedig volt. A falubelieknek messze kell
szállítania a begyûjtött a cefrét, ha jó minõségû itóka birtokosai szeretnének lenni.
Csak az olaszoknál divat a törkölypálinka? Az önkormányzatnak hatásosan kellene
felkarolni az iparosok kezdeményezését, és sok vendég iparost kellene meghívni. A
víz- és halnapokat fõzõversennyel kellene kiszélesíteni vendég szakácsokkal, mert
azok egyéb vendégeket vonzanának. Tudomásul kell venni, hogy mindennek reklámra van szüksége, amire áldozni kell, ami meghozza a hasznot. A minap a ráckevei
térkép került a kezembe, és kerestem a patakot, ahol a Petõfi Kukorica Jancsijának az
Iluskája mosta a ruhát. Ha csak a Dunában nem mosott, mert ott patak sehol sincs.
Dömsödnek volt Petõfije, egy dunai holtág szakaszt biztos keskenysége miatt pataknak nézett, ahol lehetett mosni. Ráckevének lett János Vitéze Dömsödön. Az elmúlt
30 év alatt Ráckeve megújult, szállodáját, fürdõjét is megújíttatta, és vannak utazást
szervezõ irodái. Olyan is, amely a szálláskeresõnek talál helyet. Ez mind a várossá
emelkedett település közepén.
Dömsödön az úgynevezett Málé terület, aki azt privatizálta, miért nem ülteti be
kosárfûzzel? Ha dömsödi pikniket csinál az önkormányzat, a „piknikkosarakat” venni
kell ahhoz, hogy lehessen bérbe adni a nagyfröccsös vödrökkel együtt. Ami mind nem
csak ötlet, hanem befolyó jövedelem lehetne. Meg kell keresni a forrásokat. Az
országgyûlési képviselõket pedig kapacitálni kell, hogy szemeiket Dömsödre vessék,
tegyenek meg mindent a lesüllyedt község felemelkedésének érdekében. Dömsöd
adottságai csodálatosak, amik kihasználatlanok. Dabon a dömsödi kormányzás alatt
csak 2 templom, 4 ivó lehetõség van. Itt az ideje a megújulásnak.
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Önk ormányzati képviselõjelöltek
NAGY ZSOLT
független képviselõjelölt

Tisztelt dömsödi Választópolgárok!
Röviden bemutatkozom Önöknek.
Nagy Zsoltnak hívnak, 34 éves vagyok,
lassan 10 éve lakom Dömsödön, földmérõ vállalkozóként dolgozom. Két éve
vezetem a Dömsödi Utánpótlás Sport
Egyesületet, immáron közel 100 dömsödi gyermek rendszeres sportolását
szervezem. 2006 óta a képviselõ-testület
Településfejlesztési Bizottságának külsõs tagjaként tevékenykedek, így betekintést nyertem a település ügyes-bajos
dolgaiba, azok megoldásának lehetõségeibe vagy lehetetlenségeibe. Szépen
hangzó ígéretek tömege szerepel ilyenkor az egyes jelöltek bemutatkozásaiban, és igen, igazuk van, haladni kell
Dömsödnek. Meg lehet ígérni, hogy a
közbiztonságot fejleszteni fogjuk; meg
lehet ígérni, hogy mindenkinek adunk
munkát, kenyeret, lakást; meg lehet ígérni, hogy a turizmus fejlesztését prioritásként tekintjük, hogy felújítjuk és üzemeltetjük a ’80-as, ’90-es évek kultikus
helyeit, nosztalgikus hangulatú épületeit; meg lehet ígérni, hogy nem lesz kóbor
állat az utcákon; meg lehet ígérni, hogy
újra NB III-as labdarúgócsapata lesz a
községnek; meg lehet ígérni, hogy lesz
vagy éppen nem lesz hipermarket Dömsödön; meg lehet ígérni, hogy lesz orvosi ügyelet a községben. A haladáshoz is
ugyanaz a három dolog kell, mint a háborúhoz: pénz, pénz, pénz, ebbõl viszont itt helyben nincsen sok. Az egyetlen esélyünk a gyors fejlõdésre, hogy
minden lehetséges pályázaton részt veszünk, és lehetõségeinkhez mérten átalakítjuk az igazgatásunkat. Azt, hogy
milyen pályázat kerül kiírásra, nem mi
döntjük el, akkor viszont mire ígérgetünk? Úgyhogy a 2014-es októberi választásokra vonatkozóan én egyetlen
ígéretet teszek Önöknek, amit már most
elkezdek betartani. MEGÍGÉREM,
HOGY NEM ÍGÉREK SEMMIT!

SZABÓ ANDREA
független képviselõjelölt
Tisztelt Választópolgárok!
Az elmúlt négy év lezárásaként szeretnék köszönetet
mondani azoknak a dabi és dömsödi választópolgároknak, akik szavazataikkal támogattak, problémáikkal,
javaslataikkal felkerestek, bizalmukkal megtiszteltek.
A mögöttünk lévõ négy évnek félve indultunk neki, mert nem tudtuk pontosan, mit hoz számunkra a
jövõ. A kezdeti optimizmus után felkészületlenül ért
minket a sok drasztikus elvonás, a meglévõ és mûködõ szervezeti keretek szétrobbantása, majd újraszervezése. Én sok esetben átgondolatlannak és kapkodónak ítéltem meg ezt a folyamatot. Az önkormányzatok minden mûködési formája alá van rendelve a
kormányzati politikának. Önkormányzásra csak szûk
határok között van lehetõség.
A források mértéke elõre eldöntött, a hiányt szankcionálják. A plasztikusan átszabható törvénykezési
gyakorlat diktatórikus hirtelenséggel változik. A leosztott források megfelezõdtek, minden egyes év változások tömegét hozta. Mindez nem kedvezett a fejlõdésnek. A község polgármesterének és országgyûlési képviselõnknek köszönhetõen túléltük a kritikus éveket.
Annyi bizonyosnak látszik: ha hosszabb távon fenn
akarjuk tartani önállóságunkat, új utakat kell keresnünk. Lehetõségeinket számba véve vállalkozni, szolgáltatni kell. A jövõ a vállalkozó önkormányzatoké,
amelyek képesek saját bevételi forrásokat teremteni.
Az adóból befolyt összegek fontos tételei a költségvetésnek, amennyiben beérkeznek. Álláspontom a mérsékelt adó-politika, amely megfizethetõ a vállalkozók és
magánszemélyek számára. Hiába maximalizáljuk az
adót, ha a túladóztatott és kivéreztetésre ítélt vállalkozói
szférában egyre csak nõ a fizetésképtelenség.
Nem támogatom nagy értékû önkormányzati ingatlanok értékesítését, természetes környezetünk
bolygatását, átalakítását.
Sok eredménytelen kört futottam aszfalt alá temetett,
ásványokban gazdag dömsödi ivóvíz kérdésében. Jó
lenne szabad kifolyású forrásként ismét megnyitni a lakosok elõtt. Amig a tassiaknak és a szalkszentmártoniaknak sikerült e vizet megtartani, nekünk sikerült viszszatemetni… Ha majd egyszer merünk nagyot álmodni és elõre vesszük a sorban egészségünket és tiszta ivóvizünk felszínre hozását, akkor még láthatjuk ezt a forrást télen-nyáron szabadon gõzölögni.
Az oktató- és nevelõmunkára nagy hangsúlyt
kell fektetni, mert ezzel a jövõ alapjait vetjük meg.
A tudás elsajátítása mellett fontosnak tartom a hitre és erkölcstanra való nevelést az iskolában. Biztosítva a szabad választás elvét van mit behoznunk
ezen a területen. Olyan tanárokra van szükség, akik
személyes példát mutatnak, s akiknek hivatásuknál
fogva legfõbb érték a gyermek.
A nevelést onnan kell folytatni, ahol tanítóink
1930 után abbahagyták.
Önazonosságunk egyik feltétele, hogy legyünk tisz-

tában saját értékeinkkel,
kultúránkkal. Dömsödön
valaha nagy közösségek
mûködtek: Iparos Kör,
48-as kör, Gazdakör.
Színjátszó csoportjainknak számát sem tudjuk.
Varrónõ egylet, Tenisz
klub, Levente Egyesület,
amelyekrõl már csak a
hajdani fényképek maradtak meg. Községi ünnepek, ahol a Hõsök
szobra elõtt tömve van a
tér emberekkel…
Valami másképp mûködött. Következett ötven év,
amely kiirtotta az emberekbõl a közösségi élményt,
az összetartozás érzését. Helyébe a bizalmatlanság,
önzõség és a besúgás szelleme férkõzött.
Nem szükséges ennek így maradnia. Támogatok
minden olyan kezdeményezést, amely valódi kultúrát, emberi értéket közvetít, amely képes emberi gondolatokat megfordítani, amely számon tartja és õrzi
régi értékeinket.
Nálunk kétféle ember létezik: dömsödi és dabi. Én
igazán dabinak érzem magam. Itt nõttem fel, itt mindenkit ismerek. Régóta úgy látom, hogy a községi
fejlesztések zöme Dömsöd területére esik. Szeretném elérni, hogy a település másik fele is részesüljön
fejlesztésekben.
Évek óta gyûjtök elõdeink által használt régi eszközöket, a falusi ember egyszerû munkaeszközeit.
Ezek a tárgyak egy elmúlt világot idéznek, nagyanyáink és nagyapáink keze nyomát õrzik. Értékük
pénzben nem mérhetõ. E gyûjteményt szeretném
Dabnak felajánlani. Amennyiben sikerülne találni
egy takaros kis parasztházat, az otthont adhatna e
helytörténeti és néprajzi kiállításnak.
A Dabi Múzeum egyben közösségi ház is lenne,
amely gyermek foglalkozásoknak is helyet adna.
Csak az az értelem tud jó döntést hozni, amely mások javát is szolgálja. Képviselõnek lenni szolgálat. A
képviselõ mindig közösségben gondolkodik és másokért szívesen tesz. A reá bízott ügyet bátran képviseli,
döntéseiért vállalja a felelõsséget. Az összeütközésektõl nem riad vissza, külsõ nyomásra nem hunyászkodik meg. Ez nem mindig könnyû feladat.
Személyes erõsségem családom, legfõképpen két
gyermekem, akik türelemmel viselik ha távol vagyok.
Nagyobbik fiam a Károli Gáspár Református Egyetem
Bölcsészettudományi Karán tanul magyar tanár-hittanár, nevelõtanár szakon. Kisebbik fiam a Baksay Sándor Református Gimnázium tizedik osztályos tanulója.
Ez a falu az otthonom, szívesen élek és dolgozok
itt, szeretem az itt élõ embereket.
„Mert nekünk ott van az otthonunk, ahol gyermekként játszottunk…
ahol ébren is álmodtunk.Ahol harangok hangja szállt,
Ahol nagyapánk háza állt. Ahol szó volt a szó,
Ahol a rossz is jó.”
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Önk ormányzati képviselõjelöltek
TARR ISTVÁN
MSZP képviselõjelölt
Tarr István vagyok, 1954-ben születtem Dömsödön. Azóta is itt élek a
családommal.
Az MSZP-nek megalakulása óta
tagja vagyok, és a dömsödi szervezet
elnökeként tevékenykedek.
Dömsöd fejlõdése mindig is a
szívügyem volt, amikor tudtam, lehetõségem volt rá, segítettem a gyarapodásban.
Az Iringó Színjátszókör tagjaként
szereztünk egy pár vidám órát közösségünknek.
E rövid bemutatkozással ajánlom magamat a tisztelt választópolgároknak.
Tisztelettel:

Tarr István

TARR TAMÁS MIHÁLY
független képviselõjelölt

TARR-SIPOS ZSUZSA
független képviselõjelölt
Tisztelt Dömsödiek!
Tarr-Sipos Zsuzsa vagyok, 29
éves független képviselõjelölt,
településmérnök, feleség, kétgyermekes anya, és születésem óta
dömsödi. Ezúton szeretnék Önöknek bemutatkozni és rokonszenvüket elnyerni.

Iskoláim
A Dömsödi Általános Iskola után tanulmányaimat a kunszentmiklósi Baksay Sándor Református Gimnázium nyolcosztályos tagozatán végeztem.
Majd a Budapesti Corvinus Egyetemen szereztem okleveles
településmérnök diplomát.
Rendelkezem még ingatlanközvetítõ és értékbecslõ OKJ-s
bizonyítvánnyal is.
Munkahelyeim

Tisztelt Dömsödi Lakosok!
Tarr Tamás vagyok, független képviselõjelölt. Születésem óta Dömsödön
élek, nõs vagyok és két gyermekem van.
Az általános iskola után a Kiskunlacházi Szakközép és Szakmunkásképzõ Intézménybe nyertem felvételt
épületasztalos szakra. Ennek elvégzése után Dömsödön helyezkedtem
el a szakmámban. Rövid idõ elteltével sorkatonai behívót kaptam, a kilenc hónap katonai szolgálat után visszatértem munkahelyemre.
2004-tõl 2012-ig a dömsödi önkormányzatnál dolgoztam. Munkám során betekintést nyertem az önkormányzat és intézményeinek mûködésébe, területeinek felhasználásába és kihasználatlanságába. Idõközben elvégeztem egy gimnáziumot, és érettségit szereztem.
Azért szeretnék képviselõ lenni, hogy idõsek és fiatalok számára
egyaránt, élhetõbb és dinamikusabban fejlõdõ Dömsödöt teremtsünk
együtt.
Pár gondolatom ennek elérése érdekében:
– úthálozataink szakszerûbb karbantartása és állapotmegóvása,
– természeti adottságaink megfelelõbb kihasználása,
– rendezvényeink felfrissítése és turisztikai vonzerõnk növelése,
– új munkahelyek teremtése és
– sportolási lehetõségek bõvítése.
Van még jó pár ötletem, amelyek az itt élõ emberek mindennapjait
könnyebbé, szebbé és tartalmasabbá tehetik.
Ezért kérem Szavazzanak, Szavazzatok rám!

Az egyetem utolsó éve alatt dolgoztam az OTP Bank Nyrt.nél mint áruhitelezõ.
Diplomázás után elhelyezkedtem Óbudán az Urban-Lis
Stúdió Kft.-nél, mint tervezõ mérnök.
Részt vettem települések egészét, illetve kisebb egységét
érintõ tervezési munkálatokban (Fejlesztési Koncepciók,
Szerkezeti Tervek, Szabályzatok és Szabályozási Tervek
készítésében) és tárgyalási folyamatokban. Ötletpályázatok
elkészítésében is eredményesen szerepeltünk.
Célom
Célom a megszerzett szakmai szemléletmódom és kreatív
gondolkodásom kamatoztatása Dömsöd életében.
Meggyõzõdésem, hogy egy település jelenérõl és jövõjérõl
csakis komplex módon szabad és lehet gondolkodni, figyelembe véve annak összes alkotóelemét és egész területét. Az
embereket, az épített és természeti környezetet, a települést
mûködtetõ közmû- és közlekedési hálózatokat, valamint annak
kulturális örökségét.
Köszönettel:
Tarr-Sipos Zsuzsa
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Önk ormányzati képviselõjelöltek
TÓTH IMRÉNÉ
független képviselõjelölt
Tóth Imréné vagyok, vagy ahogy mindenki ismer: Tóthné Erzsike.
1957-ben születtem Szalkszentmártonban. 36 éve kezdtük el férjemmel
közös életünket Dömsödön. Két gyermekünk született, Erzsébet és Hajnalka. Mivel férjem, Imre idejekorán itt hagyott minket, sajnos hamar
megtapasztaltam, hogy milyen egyedül gondoskodni egy családról. Nem
volt könnyû feladat, de úgy hiszem, hogy erõs, önálló nõvé tett az élet.
27 éve lettem a helyi napközis konyhán konyhalány, késõbb pedig
fõnökeim javaslatára – s a megfelelõ képzés elvégzése után – szakácsnõ.
Ez idõ alatt sok iskolás nõtt fel a szemem láttára, akiknek mostanra gyermekeik is a mi fõztünket eszik, remélem, hogy szívesen.
A közösség életében mindig részt vettem valamilyen módon, s az
önkormányzati konyha szakácsnõjeként pedig hosszú évek óta teszem
hozzá a magam munkáját a községi rendezvényekhez.
Jellemembõl fakadóan mindig könnyen váltam a környezetemben
lévõ, saját problémáikat elmondani vagy megoldani nem tudó emberek
szócsövévé. Munkám kapcsán is ismerem a falu lakosságának nagy

részét, és büszkén mondhatom,
hogy sokuk megtisztelõ bizalmát
tudhatom magaménak. Egy vagyok
a szó legnemesebb értelmében vett
egyszerû falusi emberek közül, aki
látja, saját bõrén érzékeli a problémákat, és szeretne tenni valamit
azok megoldására.
A magánéletben egyedülálló
anyaként, munkámban pedig egy
kis csapat összefogó és irányító tagjaként tudom, hogy milyen másokért tenni. Most önkormányzati képviselõként is szeretném megmutatni magam, képviselõtársaimmal együtt dolgozva a közösségért, az
elõremutató változásért. Ne csak éljünk túl, merjünk fejlõdni is! Hiszem,
hogy nem minden pénz kérdése, de ha arra van szükség, meg kell találnunk a forrásokat a falu számára. Együtt gondolkodás, elszántság, tenni
akarás és õszinteség: én ezeket tudom ígérni.
Köszönöm az eddigi támogatásokat, s ha bíznak bennem, s megtisztelnek szavazatukkal is, remélem, hogy lesz módom megszolgálni azt.

VARSÁNYI ANTAL
független képviselõjelölt
Mit keres ez az ember a képviselõjelöltek között? Kérdezheti
aki a Hírnök augusztusi számában olvasta a beszámolómat. Ott
azt írtam, hogy nem kívánok indulni a következõ választásokon.
Azt akkor komolyan gondoltam. Azóta történt néhány dolog.
Többen megállítottak és biztattak arra, hogy ismét legyek jelölt.
A döntõ fordulatot az adta, hogy Bencze István polgármester úr
külön felkért az indulásra. Úgy döntöttem, hogy ismét rendelkezésre állok, és megújult erõvel szolgálom a községet, ha a tisztelt
választók is úgy gondolják.
Az új szavazóknak bemutatkoznék: Dömsödön születtem
1955-ben. Végzettségem szerint gépész üzemmérnök, mûszaki
tanár vagyok. 23 évi tanítás után 5. éve vezetem az önkormányzat karbantartó csoportját. 2002 óta vagyok tagja a képviselõtestületnek. 1994 óta veszek részt külsõ bizottsági tagként az önkormányzat munkájában. 2006-tól alpolgármesterséggel bízott
meg a testület. Ideológiában a mérsékelt konzervatív, keresztény
szociális politika áll hozzám közel.
A következõ ciklusban fontosnak tartanám (a teljesség igénye
nélkül):
– A község csapadékvíz-elvezetésének felújítását.
– Az utak további aszfaltozását.
– A pályázatokkal el kell érni a dabi óvoda fejlesztését.
– Az OMK épülete teljes felújítására lenne szükség.
– Annak ellenére, hogy az iskolák jelenlegi fenntartója a Magyar Állam a Klebelsberg Központokon keresztül, közös
munkával fel kellene újítani az iskolaépületeket.
– További térkövezéssel szépíteni lehet községünk közterületeit.

A mértékegységgel nem mérhetõ dolgok közül tovább kell
fejleszteni a testvértelepülési kapcsolatokat, továbbra is támogatást kell nyújtani a fiatalok sportolásához. Létre kellene hozni
egy amatõr zenekart. A mûvészeti iskolából kikerülõ gyerekeknek további szereplési lehetõséget kell biztosítani.
Minden lehetõséget meg kell ragadni munkahelyek létrehozásának elõsegítésére. Ez természetesen csak a gazdasági szereplõkkel közösen lehet.
Nem csak a fejlõdés, hanem a meglévõ értékeink megtartása,
az intézményeink színvonalas fenntartása is fontos feladat,
amelyekre legalább akkora figyelmet kell fordítani mint a fejlõdésre.
Ezen feladatokat tartom elérhetõnek és megvalósítandónak,
azonban a képviselõ önálló programja nem eredményes, ha nem
találkozik a polgármester és a képviselõ-testület többségének
egyetértésével.
Köszönöm a biztató támogatásukat. Kérem okt. 12-én minél
többen menjenek el választani.
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Roma kisebbségi önkormányzati képviselõjelöltek
KUN ILONA
Lungo Drom jelölt

KUN JÁNOS
KUNNÉ KÁLLÓ MARGIT
KANIZSAI ILDIKÓ
MCF jelöltek

MCF
A Magyarországi Cigányok Fóruma
Kun János
szül. 1978. 02. 20. Budapest
Kunné Kálló Margit szül. 1978. 01. 31. Miskolc
Kanizsai Ildikó

Tisztelt Választók!

Kun Ilona vagyok, 32 éves, 4 gyerek
édesanyja. Születésem óta Dömsödön
élek. Élettársi kapcsolatban vagyok
gyermekeim édesapjával.
Szívemen viselem a faluban élõ emberek sorsát, ezért is
indulok képviselõjelöltként
a Cigány Kisebbségi
Önkormányzati választáson.
Tisztelettel: Kun Ilona

KUN KRISZTOFER
Lungo Drom jelölt
Kun Krisztofernek hívnak 20 éves
vagyok, Dömsödön élek születésem óta.
Jelenleg nincs munkahelyem.
Azért jelöltettem magam, mert szeretném,
hogy Dömsödön a romáknak elérhetõbb legyen a
jobb életszínvonaluk.
Tisztelettel: Kun Krisztofer

Lehetõségeinkhez mérten szeretném támogatni a többszörösen
hátrányos helyzetû, de ugyanakkor tehetséges roma gyerekeket.
Szociálisan rossz helyzetben lévõ roma családok támogatása az
adott lehetõségekhez mérten, pl. pályázatokkal. Roma családoknak
mindenféle hivatalos ügyekben való segítségnyújtás, pl. jogi, szociális
támogatása.

NAGY ERZSÉBET
Lungo Drom jelölt
Tisztelt Választópolgárok!
Ezúton szeretnék bemutatkozni, Nagy
Erzsébet vagyok, 11 éve dömsödi lakos.
Élettársammal és két kislányommal
élek a faluban.

KOVÁCS KRISZTIÁN
Lungo Drom jelölt
Kovács Krisztiánnak hívnak, 27 éves tõsgyökeres dömsödi
vagyok.
Családot még nem alapítottam, nõtlen vagyok.
Immár negyedik éve logisztikai
központban dolgozom.
Azért indulok a választásokon, mert
segíteni szeretnék a rászorulókon.

Tisztelettel:

Kovács Krisztián

A Cigány Kisebbségi Önkormányzati
választáson a Lungo Drom színeiben indulok, mint képviselõjelölt.
Azzal a céllal, hogy a faluban lakó gyerekeket, idõseket, akik lehetnek romák és nem romák, valamint a rászorulókat lehetõségeim szerint
segítsem.
Remélem, megtisztelnek bizalmukkal a választáson!

Üdvözlettel, köszönettel:
Nagy Erzsébet
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Roma kisebbségi önkormányzati képviselõjelöltek
LAKATOS MÁTYÁS
Lungo Drom jelölt
Lakatos Mátyás vagyok, 56 éves, nõs (36 éve feleségemmel
élek), 5 gyermekes édesapa, valamint 13 unoka büszke nagyapja. Rokkantnyugdíjas vagyok már közel 22 éve.
2014. október 12-én indulok a Roma Kisebbségi Önkormányzat választásán, mint képviselõjelölt.
Tisztelt Választópolgárok! Ideje volna, hogy valamit tegyünk önmagunkért, legfõképp gyermekeinkért!
Célkitûzéseink:
• Gyermekek oktatását, tanítását, továbbképzését szilárd alapokra helyezni.
• Roma nyelvoktatás, kultúra, hagyomány: fenntartani a roma
örökséget.
• Felvenni és folytatni minden olyan szervezettel kapcsolatot,
aki segíti a roma önkormányzat mûködését – mert anélkül a
Roma Önkormányzat nem tud mûködni.
• Továbbá élelmiszerláncokkal, ruhaüzemekkel felvenni a kapcsolatot, és segítséget kérni a dömsödi rászorultaknak, lehet
roma vagy nem roma.

• Kirándulásokat szeretnénk szervezni pályázatokból.
• Kisherceg Gyerekházzal közös
együttmûködés.
• Idõsek és betegek, óvodás, iskolás gyermekek segítése.
• Pályázni élelmiszerutalványokra
a rászorulók részére.
Külön megkérem a 2014-ben
megválasztott Polgármestert, hogy a
roma együttmûködését támogassák.
Azért indulok a választáson, hogy
amit leírtam megpróbáljam megvalósítani.
Külön megköszönöm a nem roma
választópolgároknak, hogy voltak
olyan bátrak, hogy regisztráltatták
magukat választásán, reméljük, bizalmukat adják a választáson is.
Nagy tisztelet a cigányság számára.
Köszönöm: Lakatos Mátyás

A szavazókörök helye:
Felelõs szerkesztõ: Vass Ilona Györgyi
Felelõs kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán körjegyzõ
Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820

001. számú szavazókör:
Dezsõ Lajos AMI (Zeneiskola),
Kossuth L. u. 58.

003. számú és 008. számú szavazókör:
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
Dömsöd, Petõfi tér 5.

Fotók: dr. Czerny Károly

Az újság Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat támogatásával jelenik meg.

Az induló jelöltek bemutatkozóit
törekedtünk ABC-sorrendben közölni a
választási különszámban. Az egyes
bemutatkozók változó terjedelme miatt
azonban a szoros ABC-sorrend
helyenként felborul.
Emiatt szíves megértésüket kérjük!
Készült 800 példányban.

002. számú és 005. számú szavazókör:
Petõfi Sándor OMK Dömsöd, Béke tér 2.

004. számú szavazókör: Nagyközségi Óvoda (Dabi Óvoda) Dömsöd, Szabadság út 92.

Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,
Gábor Áron u. 2/a
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