
Terveim a következő 
ciklusra 

Azt a munkát, amit elkezdtem,
szeretném tovább folytatni, ezért
indulok  az  október  3-ai
választáson. Főbb célkitűzéseim:
ebben a ciklusban nem sikerült
az  idősek  napközi  otthonát
létrehozni,  ezt  az  adóságot
szeretném  törleszteni.  Az
önkormányzat pénzügyi stabilitá-
sát  tovább  kell  erősíteni,  a
megkezdett  projekteket  be  kell
fejezni. Az árvízvédelmet újjá kell

szervezni.  A  külterületi  felszíni
vízelvezetés problémáit meg kell
oldani.  Fontos  feladataim  közé
sorolom a munkahelyteremtést.
Az  Iskola  utat  és  a  Mogyorósi
átkötőt  fel  kell  újítanunk.
Nagyobb  támogatásban  kell
részesíteni a polgárőrséget és a
sportegyesületet.  Ki  kell  hasz-
nálni  a  pályázat  adta  lehető-
ségeinket. 

Lehoczki
Szabolcs

    polgármester

Még tart a gyűjtés

Sajnos, az elmúlt évben a Delikát
8  tasakgyűjtéssel  nem  sikerült
játszóteret  nyerni  a  községnek.
Voltak települések, amelyek több

tasakot  gyűjtöttek  össze.  A
reményt  nem  szabad  feladni,
annál  inkább  sem,  mert  a
verseny tovább folytatódik. 

A Delikát  8 üzletben kapható,
forgalomban  lévő  valamennyi
tasakja  részt  vesz  a  játékban.
Ezeket  a  postásnál  vagy  a
polgármesteri  hivatalban  lehet
leadni. Arra kérjük a lakosságot:
fogjunk  össze,  gyűjtsünk
szorgalmasan  tasakokat,  lehet,
hogy  az  idén  mi  kerülünk  ki
győztesen. 





Négyévi számvetés

Négy évi számvetés

A négy év értékelésénél először
arról  szeretnék  szólni,  amit
személy  szerint  én  is  fontosnak
tartok,  hogy  kialakult  az
emberek  körében  egy  jó
kapcsolat:  összefogás,  az
egymásért, a községért való tenni
akarás,  jellemző  az  itt  élőkre  –
kezdte  a  ciklus  értékelését
Lehoczki  Szabolcs  polgármester.
Nyugodt szívvel  állíthatom, hogy
Piliny  már  nem  csak  község,
hanem  egy  jó  közösség.  Azt
mondhatom, jó pilinyi polgárnak
lenni,  s  hozzáteszem,  jó  Piliny
polgármesterének lenni. 

Felújításainkat, fejlesztéseinket
főleg  pályázati  pénzből  tudtuk
megvalósítani.  A  pályázatokról
annyit:  figyelembe  vettük  az
önerő  arányát,  a  megvalósítás
fontosságát.  Nem  elég  egy  jó
pályázatot  elkészíteni,  azt
menedzselni  is  kell.  Pályázati
pénzből  és  önerőből  felújítottuk
az útjaink nagy részét. Elkészült
a Tarjáni út, a Dózsa György út,
a  Béke  út,  a  Szécsényi  út,  a
Losonci út és a Mogyorósi út egy
része.  A  temetőhöz  vezető,  régi
földes  út  helyén  már  aszfalt-
burkolatú út  van.  Négy év alatt
folyamatosan  azon  dolgoztunk,
hogy  a  felszíni  vízelvezető
árkokat, a községen átfolyó patak
medrét karbantartsuk, hogy az a
vizet minél gyorsabban levezesse.
A megelőzéseknek köszönhetjük,
hogy az idei nagy áradások idején
a  víz  nem  öntött  el  ingatlant.
Igaz, hogy pár hidat elvitt az ár,
de  sokkal  nagyobb  baj  is
történhetett  volna,  ha  nincs  a
megelőzés.  Pályázati  pénzből  és
önerőből  új,  9  személyes
mikrobuszt  vásároltunk,  ami
nagyon  jó  szolgálatot  tesz  a
falugondnokságon.  Felújítottuk
az  óvodánkat,  annak  konyháját
és  annak  kerítését.  Ugyancsak

pályázati  pénzből  kívülről  -
belülről  megújult  a  községháza,
új  bútorokat  vásároltunk,  az
ügyintézők  munkáját  korszerű
számítógépek segítik. Elkészült a
községháza kertjének a kerítése.
Örülök,  hogy 2008.május 23-án
sikerült  megnyitnunk  az  új

könyvtárat,  amelyet  a  Balassi
Bálint  Megyei  Könyvtár  mozgó-
könyvtárként  működtet.   Ez  év
májusában  a  közösségi  ház
parkjában  egy  szép,  korszerű
játszótér  épült.  Megszépült  a
faluház  udvara,  a  temető  előtt
kialakítottunk  egy  parkolót.  A
volt tűzoltó szertárt átalakítottuk
a polgárőrség részére pihenőnek.
Két településőr, Balogh Barnabás
és Gyetvai József foglalkoztatásá-
ra  nyílt  lehetőségünk.  Büszke
vagyok  arra,  hogy  Piliny  az
ország  egyik  legbiztonságosabb
települése  lett.  Működik  köz-
ségünkben a segélyhívó rendszer,
az  idősek  nappali  ellátása.
Korszerűsítettük  intézményeink-
ben  és  a  községben  a  köz-
világítást. 

Litke  községgel  2007-től  kör-
jegyzőségben  vagyunk,  ahol  mi
vagyunk a központ. 

Évente  több  szórakoztató,  a
közösségi  életet  erősítő  rendez-
vényt  tartunk.  A  legnagyobb  a
falunap.  Szép,  meghitt,  benső-
séges  a  falu  karácsonya,  amit
karácsony  előtt  a  falu  főterén
felállított  karácsonyfánál  az
egyházközséggel  közösen  szer-
vezünk. Nem feledkezünk meg a
nyugdíjasainkról  sem.  Őket  az
idősek  napján  köszöntjük,  és
vendégeljük  meg.  Megtartjuk  a
gyermeknapot. 

A  programomban  szerepelt  a
sportegyesület újjáélesztése, amit
a fiatalok az idén megalakítottak,
s labdarúgó csapatunk részt vesz
a megye III. osztályában. 

A  ciklus  során  testvér
települési  kapcsolatot  létesítet-
tünk  a  szlovákiai  Kiszellő,
Nagycsalomja  és  az  erdélyi
Szörcse  községekkel.  A  negyed-
évenként  megjelenő Piliny  Lapja

újságunkban  tájékoztatjuk  a
lakosságot  az  önkormányzat
munkájáról,  rendeleteinkről,  a
falu  életéről.  A  tollforgató
pilinyiek írásai is megjelennek az
újságban.

Úgy  gondoltam  négy  évvel
ezelőtt,  hogy  ismereteimet,

kapcsolataimat  kihasználva  a
munkahelyteremtés  területén
előbbre  tudunk lépni,  sajnos  ez
nem  sikerült,  ami  a  gazdasági
válsággal magyarázható.

Részt  vettünk  a  közmunka-
programban, s ezzel évente 40 -
50  embernek,  ha  nem  is  egész
esztendőre,  tudtunk  munkale-
hetőséget  biztosítani.  Itt
szeretném  megemlíteni  Tőzsér
Attila, falugondnokunk nevét, aki
a  közmunkások  munkáját
koordinálja, ellenőrzi. 

Végezetül szeretnék köszönetet
mondani a képviselő-testületnek,
amely egy tettre kész, alkotó kis
csapat;  a  hivatal  dolgozóinak  a
lelkiismeretes,  odaadó munkájá-
ért, az intézmények dolgozóinak,
hogy  a  vállalt  és  rájuk  bízott
feladatokat jól ellátták.





Átadták a felújított utat

Szeptember 24-én, pénteken a
községben  ünnepélyes  keretek
között átadták a települést, a 22-
es  közlekedési  úttal  összekötő
Tarjáni  utat  és  a  község  északi
részén  lévő  Losonci  utat.  Az
útfelújítás  uniós  támogatással
valósult  meg,  az  ÉMOP  3.1.3
pályázat  keretében.  A  projekt
EU-s  támogatása  64963322

forint, az elszámolási költségnek
a  90%-ka.   Az  ünnepségen
megjelent Dr. Nagy Andor ország-
gyűlési  képviselő,  Borenszki
Ervin  az  előző  ciklus  ország-
gyűlési  képviselője,  a  NORDA
részéről  Deczky  Lajos,  műszaki
ellenőr,  a  kivitelező  részéről
Csufor  Sándor.  Kapás  Attila  a
község lelkipásztora, Bagó József
körjegyző.  Lehoczki  Szabolcs
polgármester  kiemelte,  hogy  a
két  út  felújítása  milyen  fontos
szerepet  tölt  be  az  ott  lakók
életében. Megköszönte Borenszki
Ervinnek  a  lobbizó  munkáját.
Borenszki  Ervin  gratulált  a
polgármesternek,  ahhoz,  hogy
amit négy évvel ezelőtt kigondolt,
közöttük  az  utak  felújítását,
megvalósította a községben.   Dr.
Nagy Andor azt mondta: gyakran
megfordul a községben, s mindig

valami új fejlesztést, felújítást lát,
ami  minden  bizonnyal  a
menedzser típusú, lelkes polgár-
mester munkájának köszönhető.
Mindezért elismerését fejezte ki a
falu  első  emberének,  majd
hozzátette:  „jó  gazdája  vagy  a
községnek.”  Ígéretet  tett  arra,
hogy  most  már,  mint  kormány-
párti  országgyűlési  képviselő
segíteni fogja a községet.

Újszülött érkezése

A legutóbbi megjelenésünk óta
egy családnál volt gyermekáldás. 

Augusztus  17-én  megszületett
Csonka  Krisztián.  Édesapja
Csonka  Krisztián,  édesanyja
Balázs  Anna.  Az  ifjú  állam-
polgárnak jó egészséget, hosszú,
boldog életet kívánunk.

II. Romanap Pilinyben

Piliny. Szeptember 4-én, a helyi
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
II.  alkalommal  rendezte  meg  a
roma  napot,  melynek  fő
programja,  a  roma  hagyomány-
őrző kulturális  csoportok bemu-
tatója  volt.  A  vendégeket
Lehoczki  Szabolcs,  a  község
polgármestere,  Csikós  Árpád  a
Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi
Önkormányzat  elnöke,  Oláh
Ferencné szervező, a helyi Cigány
Kisebbségi  Önkormányzat  veze-
tője  köszöntötték.  A  színpadon
fellépett a helyi, az endrefalvai, a
szécsényfelfalusi,  a  ludány-
halászi, a karancssági, a pataki,
az etesi, a karancslapujtői roma
hagyományőrző  csoportjai,  szó-

listái.  A  gyermekek  részére
vetélkedőt  szerveztek.  Volt
bodaksütő verseny, Oláh Ferenc
a kosárfonás „titkaiba” avatta be
érdeklődőket. Aki kíváncsi volt a
jövőjére,  az  meglátogathatta  a
jósnőt.   Kígyórétest  készítettek,
amelyet  meglehetett  vásárolni,  a
bevételt  az  iskola  és  az  óvoda
szülői munkaközösségének aján-
lották fel, hogy azt a gyermekek
javára fordítsák.

Oláh Ferencné,  lapunknak azt
mondta: Céljuk a közös szórako-
zás,  a  roma  kultúra  hagyomá-
nyainak ápolása, bemutatása.

Csikós  Árpád,  rövid  interjút
adott  a  Nógrádnak.  –  Örülök,
hogy  a  cigányok,  és  a  nem
cigányok  együtt  szórakoznak.
Sajnos kevés olyan alkalom van,
ahol a cigányság és a társadalom

többségi  tagjai  együtt  tudnak
szórakozni,  kikapcsolódni.   A
közös munkahelyek megszűntek,
ezzel  az  érintkezési  pontok  is.
Nincs  más  alkalom  a  közös
találkozásokra,  az  együtt  szóra-
kozásra,  mint  az  ilyen  rendez-
vények.  Jó a hangulat,  remekül
érzem  magam,  s  külön  örülök,
hogy  a  rendezvényt  a  község
polgármestere nyitotta meg. 



Hosszú hétvége a 
nemzetközi kapcsolatok 
jegyében

A  község  önkormányzata  a
sikeres  pályázatának  köszön-
hetően,  „Határokon  átívelő
falunap”  címmel,  többnapos
programot  szervezett.  A  rendez-
vény augusztus 19-én kezdődött.
A fiatalok szellemi vetélkedőjének
témája  az  Európai  Unió  volt.  A
könyvtárban  a  szécsényi  Sz.
Végh  Erzsébet  művésztanár
alkotásaiból nyílt kiállítás. A nap
ismerkedési esttel zárult. 

Augusztus 20-án, ½ 10 órakor,
a közösségi ház parkjában Kapás
Attila atya szabadtéri szentmisét
mutatott be, amelynek keretében
megáldotta és megszentelte az új
kenyeret. A közös ebéd elfogyasz-
tása  után  Lehoczki  Szabolcs
polgármester  köszöntötte  a
vendégeket,  közöttük  dr.  Nagy
Andor  országgyűlési  képviselőt;
az  Erdélyből,  Szörcséről  Daróczi
Attila  tiszteletes  vezetésével
érkezett  küldöttséget;  Jozef
Filkust,  a  szlovákiai  Alsózellő
polgármesterét és a vele érkezett
vendégeket;  a  szlovákiai  Nagy-
csalomja  polgármesterét  Nagy
Mihályt  és  a  testvértelepülés
megjelent  tagjait;  valamint  a
környező  települések  polgár-
mestereit.  Azt mondta: -  „A mai
rendezvény  előkészületeinél

ismételten  örömmel  tapasztal-

tam, hogy a jó szándék, a tenni
akarás,  a  segítségnyújtás
újjáéledt  falunkban.  Négy  év
közösségépítő  munkája  eredmé-
nyeképpen jött létre ez a faluhoz
mérten nagyszabású falunap.” A
polgármester megköszönte mind-
azoknak  a  támogatását,  segí-
tségét,  akik  hozzájárultak  a
rendezvényükhöz.  Dr.  Nagy
Andor  ünnepi  köszöntőjében
előbb megköszönte a meghívást,
majd áttekintést adott arról, hogy
az elmúlt évszázadokban hogyan
emlékeztek  meg,  ünnepelték,
vagy  épp  elhallgatták  az  állam-
alapító  Szent  István  király
történelmi  tetteit.   Lehoczki
Szabolcs  polgármester  és  Bagó
József  körjegyző  átadták
Reznicsek  Istvánnak,  Burián
Sándornak,  Korponai  Istvánné-
nak,  Kovács  Sándornénak  és
Ocsovai  Pálnénak  az  önkor-
mányzat  által  alapított  „Piliny
Községért” emlékérmet. 

Kezdetét  vette  az  estig  tartó
szórakoztató műsor, melynek Dr.
Juhász Tamásné volt a szóvivője.
Elsőként  a  két  sztárvendégük,
Tóth  Éva és  Leblanch Győző az
operett  világába  egy  zenés
utazásra  hívták  meg  a  közön-
séget.  A  két  ismert  énekes
megadta az estig tartó műsornak
a  remek  alaphangulatát.  A
fővárosi  művészek  után  a  helyi
tehetségeké volt a színpad. Varga
Dorina  és  Visnyár  Máté,  szép
verselését  követően  a  Cinege

Tánccsoport  szórakoztatta  a

közönséget,  majd  a  Lehoczki
Ádám és Tóth Máté duó ének és
hangszeres  zenéjének  tapsolha-
tott  a  közönség.  Havasi  Dániel,
mint  mágus  kápráztatta  el  a
jelenlévőket.  A  folklórt  az
egyházasgergei, a szalmatercsi, a
dorogházi és a  szécsényfelfalusi
hagyományőrző  csoportok  szín-
vonalas műsora képviselte.

Aradszky  László  percek  alatt
belopta  magát  az  emberek
szívébe.  Lejött  a  színpadról,  a
közönség  előtt  énekelt,  s  az
ismert  slágerek  refrénjét,  kéré-
sére,  az  emberek  a  művésszel
együtt énekelték.  Az endrefalvai
két  cigány  tánccsoport,  az  ifjú
korosztályosok  és  a  Gimpsy  –
Kings,  vérpezsdítő  cigánydalok-
kal  szórakoztatta  a  publikumot.
Sebők  Eszter  hastáncos  után  a
testvértelepülések  műsorának
tapsolhattak  a  nézők.  A
tombolahúzást követően a salgó-
tarjáni  társas  táncosoké  volt  a
színpad.   Este  21  órától  Koós
János és Dékány Sarolta fokozta
az  egész  nap  remek  fesztiváli
hangulatát. 

A kísérő programok nagyon sok
szórakozási  lehetőséget  kínáltak
a  vendégeknek.  A  huszonkét
órakor  kezdődő  tűzijáték  után
kezdetét  vette  a  hajnalig  tartó
szabadtéri bál. 

Augusztus 21-e a gasztronómia
és a sportversenyek jegyében telt
el.  A  pilinyiek  és  a  testvér-

települések  csapatai  finomabb-



nál,  finomabb  ételféleségeket
készítettek.  A  labdarúgótornát
Alsózellő  csapata  nyerte.  Este
spontán  örömzenére  összeálltak
a  régi  zenészbarátok  Bartus
Gábor,  Varga  Dénes,  Szukán
Csaba, s a község polgármestere,
Lehoczki  Szabolcs.  Remek
hangulatot  varázsoltak  a  közös-
ségi  ház  parkjában,  ahol  több
százan szórakoztak.    Augusztus
22-én,  a  búcsúzás  előtt,  a
vendégek  megnézték  a  község
nevezetességeit,  a  könyvtárban
rendezett kiállítást.

A  négynapos  pilinyi  hétvégén
mintegy 4000-ren fordultak meg
a községben, s mindenki elisme-
rően  nyilatkozott  a  kis  község
nagy  „attrakciójáról”,  amely
megyénk kiemelt  augusztus  20-
ai rendezvénye volt. 

A falunap támogatói:

az  Észak-  Magyarországi
Regionális  Víz-művek  Zrt.
Kazincbarcika;  Amnézia  Söröző;
Anna  Mulató;  Bagó  József,
községünk  körjegyzője;  Balassa

Security  Kft.
Balassagyarmat;  Bollók
Magdolna alpolgármester; Bollók
Sándor  Piliny;  Bunder  Irén  a
pilinyi  kalandpark  tulajdonosa;
Cseres  Erdőbirtokossági
Társaság;  Deák  Ift.  Karancsalja;
Fehér  Akác  Erdőbirtokossági
Társaság;  Gergi  Háló  Kft.,
Gesztenyéskert  Vendéglő
Szécsény;  Golyán  László
tűzijátékos  Szécsény;  Gyetvai
Istvánné  Szécsény;  Hársas
Vadásztársaság;   Ipoly-Erdő
Vadásztársaság;  Ipoly  Patyolat
Kft.; Ipoly-Erdő Zrt. Józsa Zoltán
Endrefalva;  Kereszti  Zsuzsanna;
Lehoczki Biztonsági Szolgálat Kft.
Salgótarján;  Lehoczki  Jánosné  ;
Lehoczki  Zoltánné;  Ménes-völgyi
Vadásztársaság;  Ondrék  Alfréd
vállalkozó;  Palóc  COOP  Zrt.;
Pintér  István;  Red-Scorpions
Security  Kft.  Salgótarján;  Salgó
Center  COOP  Zrt.  Salgótarján;
Salgó-Party  Kft.  Karancskeszi;
Strehóné  Rádi  Erzsébet;  Süm-
Agro  Kft.  Szécsény;  Syscon
Informatikai Kft Balassagyarmat;
Hanna  Karina  Harisnya  -és
Cipőszalon  Szécsény;  Pizza
Kuckó  Endrefalva;  Szécsény
Sportjáért Egyesület; Tóth László
Varsány;  Törteli  István;  Tőzsér
Attila;  Vincze  és  fia  Bt.;  Vizi
Virágkertészet Szécsény.

Köszönet a segítőknek

Lehoczki Szabolcs polgármester
a  falunapi  ünnepségen  megkö-
szönte a segítők munkáját: 

Piliny  Község  Polgárőr
Egyesülete,  Kovács  László  mes-
terszakács,  a  helyi  főzőkonyha
dolgozói,  a  polgármesteri  hivatal
alkalma-zottai,  az önkormányzat

képviselő-testülete,  az  ifjúsági
klub  tagjai,  Bartus  Gábor,
Bodnár  Ilona,  Bodrogi  Lászlóné,
Földi  Józsefné,  Fülöp  Lászlóné,
Grőb Gyuláné, Gyetvai József és
felesége,  Havasi  Györgyné,  id.
Jakab  Ferenc,  Jakusné  Kárpáti
Annamária, Kelecsényiné Bodnár
Gabriella,  Kereszti  Richárdné,
Kiss Józsefné, Korponai István és
felesége,  Korponai  Boglárka,
Kovács Erika, Kovács Sándorné,
Kovácsné  Szabó  Mária,  Völgy-
lovas  Egyesület  Kishartyán,
Lehoczki  Barnabás,  Lehoczki
Szabolcsné,  Oláh  Ferenc  és
felesége,  Pohánka  Sándorné,
Rigó  András,  Simonyi  Ágnes,
Szabó  Istvánné,  Szabó  Lászlóné
(Ágnes), Szabó Lászlóné (Margit),
Szigeti  Katalin,  Szigetiné  Varsi
Angéla,  Tőzsér  Árpádné,  Tőzsér
Attila, Tőzsér Ferenc és felesége,
Tőzsér  Sándorné,  Tőzsérné
Oravecz Aurélia, Valach Jánosné,
Varga Dénes és felesége, Vargáné
Nagy  Ildikó,  Varga  Gyula  és
családja,  Varga  Istvánné,  Varga
Krisztina,  Varga  László,  Visnyár
Szabolcs  és  felesége,  a  község
közmunkásai.



Bollók Sándor: Elhagyott iskola

A falura a dombról szomorúan nézel,
tudja-e valaki, hogy mit érzel.
Ablakaidban nem nyílnak már virágok,
elkerülnek téged most a diákok.

Pedig nem volt a környékben párod,
nem kellesz senkinek, most belátod.
Nem érdemelted ezt meg, hogy ide jutottál,
mert te mindenkihez jó  voltál.

Nekünk sok szép emléket adtál,
tőlünk mégis rosszat kaptál.
Piliny falu nem volt hozzád hű,
udvarodat benőtte már a gaz, a fű.

Most szomorúan, üresen állsz,
mint vádlott, az ítéletre vársz.
Bizony vannak itt, kik eladnának,
vagy talán még le is bontanának.

Iskolánk most üresen áll magába,
betakarta a csend, a gyász fátyolába.
Olyan kihalt minden körülötte,
elnémult a csengő is örökre.

Mint ahol az élet kihalt,
nem hallani gyermekzsivajt.
Megszűnt a tanítás, jöttek a szomorú napok,
árván, üresen maradtak a padok.

Kis diák, ki a táskáját még alig bírja,
tábládra az ábécét  már nem írja.
Nem tanulja senki itt a betűvetést,
megkezdődött az elfeledtetés.

Nincs már több évnyitó, búcsúztatás,
nem lesz vizsga és ballagás.
Faladra nem tesznek újabb tablókat,
eltették, dugták a csapatzászlót.

Hol vannak, már azok a boldog napok,
ünnepelték a gyermekek, a pedagógus napot.
Nem látsz többé örömkönnyeket,
elvisznek mindent, vagy összetörnek.

Most minden gyermek Endrefalvára jár,
terólad emlék nekik nem lesz már.
Most mindent, mindent összevonnak,
ezért vajon, miért nem szólnak.

Talán a környező városnak vonzó hatása,
elragad sokakat, csábító varázsa.
Ott az életüket könnyebben élhetik,
kik itt maradtak, csak a gondokat érzik.

S most is újra meg újra,
falunkból soknak kifelé áll a rúdja.
Nincs senki, ki adna jó tanácsot,
összevontak téeszt, iskolát, tanácsot.

Mit lehetne tenni, van még remény,
talán lesz valaki, ki minket is megért.
S valóra váltja a nagy vágyat,
leveszi rólunk a gyászoló fátylat.

Talán még újra megszólal a csengő,
zászlót lenget a szellő.
Unokáinkat újra itt neveljék,
kis falunkat, iskolánkat szeressék.

/1976/





Helyhatósági választás - Piliny - 2010 október 3.

A helyi  önkormányzati  képviselők és  polgármester  2010.  október 3-a  napjára
kitűzött választásra Pilinyben nyilvántartásba vett jelöltek: 

Polgármesteri választáson induló jelölt:

Lehoczki Szabolcs Dózsa György út 14. független

Települési egyéni listás választáson induló jelöltek: 

1. Bollók Magdolna Tarjáni út 1. független

2. Borzák Albert Szécsényi út 11. független

3. Deák Dénes Béke út 7. független

4. Imre László Iskola út 11. független

5. Lehoczki Szabolcsné Dózsa György út 14. független

6. Márton Ottó Béke út 14. független

7. Oláh Ferenc Iskola út 21. független

8. Oláh Ferencné Iskola út 21. független

9. Szeles Károlyné Dózsa György út 26. független

10. Tőzsér Attila Dózsa György út 11. független

11. Tőzsér Róbert Tarjáni út 46. független

12. Varga Gyula Tarjáni út 52/a független

13. Varga Istvánné Szécsényi út 54. független

/Érvényesen szavazni legfeljebb 4 jelöltre lehet!/

A települési kisebbségi önkormányzati képviselő jelöltek:

Sorsolással megállapított területi listát állító szerveztek a 2010. évi kisebbségi képviselő választás során az
alábbi sorrendben szerepelnek:

név lakcím jelölő szervezet

1. Oláh Lajos Losonci út 22 Roma Polgári Tömörülés
Roma Polgári Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete
Cigány Szervezetek Országos Szövetsége

2. id. Oláh Ferenc Iskola út 21. Roma Polgári Tömörülés
Roma Polgári Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete
Cigány Szervezetek Országos Szövetsége

3. Baranyi Róbert Béke út 4. Roma Polgári Tömörülés
Roma Polgári Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete
Cigány Szervezetek Országos Szövetsége

4. Oláh Ferenc Iskola út 21.  Roma Polgári Tömörülés
Roma Polgári Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete
Cigány Szervezetek Országos Szövetsége

5. Oláh Ferencné Iskola út 22. Roma Polgári Tömörülés
Roma Polgári Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete
Cigány Szervezetek Országos Szövetsége

/Érvényesen szavazni legfeljebb négy jelöltre lehet!/





Tájékoztató a 
2010. október 3. 
napjára kiírt helyi
önkormányzati 
képviselők és 
polgármesterek 
választásáról

A  Magyar  Köztársaság
Elnöke  2010.  október
3.  napjára  tűzte  ki  a
helyi  önkormányzati
képviselők  és
polgármesterek
általános választását. A
helyi  kisebbségi
önkormányzati
választást  a  kisebbségi
névjegyzékbe  2010.
július  15-ig  felvett  54
választópolgár
kezdeményezésére  a
Helyi  Választási
Bizottság  (HVB)  az
általános  választások
napjára  (2010.  október
3.)  tűzte  ki.  Az
alábbiakban, ha nem is
teljes  körűen,  de  elég
részletesen  szeretnék
tájékoztatást  adni  a
választópolgárok
számára  a  helyi
választások  törvényes
lebonyolításának
kérdéseiről 

A 
választójogosults
ág

A  helyi  önkormányzati
képviselők  és
polgármesterek
választásán  az
szavazhat, aki:

- a Magyar 
Köztársaság területén 
lakóhellyel 
rendelkezik
- a szavazás napján a 
Magyar Köztársaság 
területén tartózkodik
- nagykorú és
- magyar állampolgár, 
vagy az Európai Unió 
más tagállamának 
állampolgára, vagy 
menekült, vagy 
bevándorolt, vagy 
letelepedett. 

Nem szavazhat, aki:
- jogerős ítélet alapján
cselekvőképességet 
korlátozó, vagy kizáró 
gondnokság alatt áll,
- jogerős bírósági 
ítélet alapján a 
közügyek 
gyakorlásától eltiltás 
hatálya alatt áll,
- szabadságvesztés 
büntetését tölti,
- büntetőeljárásban 
elrendelt intézeti 
kényszergyógykezelésé
t tölti.

1.1  A  választások
alapelvei  és  rend-
szere

Az  Alkotmány
rendelkezése  alapján  a
helyi  önkormányzati
képviselőket  és
polgármestereket  a
választópolgárok
általános  és  egyenlő
választójog  alapján,
közvetlen  és  titkos
szavazással választják.

1.1.1 A  helyi  önkor-
mányzati  kép-
viselők  válasz-
tása

Településünkön  a
törvényben
meghatározottak
szerint 4 képviselőt ún.
egyéni  listáról
választunk.  Az  egyéni
listás  választáson  a
választópolgár
legfeljebb annyi  jelöltre
szavazhat,  ahány  tagja
a  képviselő-testületnek
lehet. (kevesebb jelöltre
lehet, többre nem lehet
érvényesen  szavazni!)
Képviselők  azok  a
jelöltek lesznek, akik a
megválasztható
képviselők  száma
szerint  a  legtöbb
érvényes  szavazatot
kapják.

1.1.2 A polgármester
választása

A  polgármester
választása  során
minden  választópolgár
egy jelöltre szavazhat. A
polgármester az a jelölt
lesz,  aki  a  legtöbb

érvényes  szavazatot
kapja.

1.1.3 A  megyei  köz-
gyűlés  tagjai-
nak  választá-
sa

A  választópolgár  egy
listára  szavazhat.  A
listák  az  Övjt-ben
meghatározott
számítási  mód alapján,
a  kapott  szavazatok
arányában  kapnak
mandátumot.

2.  A
szavazatszámláló
bizottság  létrejötte,
jogállása, működése
Az  SZSZB  feladata
többek  között  a
szavazás  levezetése,
törvényes lebonyolítása,
a  szavazás  folyamán
felmerült  vitás
kérdésekben  való
döntés,  a  szavazatok
megszámlálása  és  a
szavazóköri
végeredmény
megállapítása,  a
pártatlanság
érvényesítése,  illetve
szükség  esetén  a
választás  törvényes
rendjének
helyreállítása.

2.1  A
szavazatszámláló
bizottság összetétele
Az  egy  szavazókörrel
rendelkező
településeken (így jelen
esetben  is)  nem
választanak
szavazatszámláló
bizottságot,  annak
feladatát  a  Helyi
Választási  Bizottság
látja el. A HVB 5 tagját
és  szükséges  számban
a póttagjait a települési
önkormányzat
képviselő-testülete
választotta meg. A HVB
további egy-egy tagját a
jelöltet,  listát  állító
jelölő szervezet, illetőleg
a  független  jelölt
bízhatja meg. 

2.2  A
szavazatszámláló
bizottság jogállása

Az SZSZB választott és
delegált  tagjai
munkájuk megkezdését
megelőzően  a
polgármester  előtt
esküt  tesznek,  a
bizottság  munkájában
csak  az  eskü  letételét
követően vehet részt. A
választott  és  delegált
tagok  jogaik  és
kötelességeik
tekintetében  egyenlők,
azonban  a  megbízott
tagok  részére  nem  jár
az  állami
költségvetésből
tiszteletdíj.  Az  SZSZB
működésének  tartama
alatt hatóságnak, tagjai
pedig  hivatalos
személynek
minősülnek.

2.3  A
szavazatszámláló
bizottság
működésének
fontosabb szabályai
Az  SZSZB  testületként
működik,
határozatainak
érvényességéhez  tagjai
többségének  jelenléte
és  a  jelenlévő  tagok
többségének
egybehangzó  szavazata
szükséges.  A  bizottság
választott  és  delegált
tagjait egy-egy szavazat
illeti  meg.  Szavazni
csak  igennel  vagy
nemmel  lehet.  Az
SZSZB-t  az  elnök
képviseli,  az  elnök
akadályoztatása  esetén
az  elnök  feladatait  az
elnökhelyettes látja el.
Az  SZSZB  a  szavazás
napján  a
szavazóhelyiség
megnyitásától  a
választási  iratoknak  a
választási  irodához
történő beszállításáig és
ellenőrzéséig
folyamatosan működik,
azaz  a
határozatképességhez
szükséges  tagoknak
folyamatosan  együtt
kell lenni. 

2.4  A
jegyzőkönyvvezető



Minden
szavazatszámláló
bizottság mellett a helyi
választási  iroda  egy
tagja
jegyzőkönyvvezetőként
dolgozik.  A
jegyzőkönyvvezető  nem
tagja az SZSZB-nek, így
szavazati  joggal  nem
rendelkezik.
A  jegyzőkönyvvezető
kettős  feladatot  lát  el:
egyrészt  segítséget
nyújt  az  SZSZB
munkájához,  másrészt
önálló  felelősséggel
végez  bizonyos
feladatokat.

3.1  Tudnivalók  a
választásnapi
feladatokról,  a
választásról
Az  SZSZB  munkája
már  a  választás
megkezdését
megelőzően  elkezdődik.
Így  a  Helyi  Választási
Iroda vezetőjétől átveszi
a  szállítódobozba  zárt
választási  iratokat,
majd  kiviszi  a
szavazókörbe,  5.30-ig
elfoglalja  helyét  a
szavazóhelyiségben,
előkészíti  a
szavazólapokat,
nyomtatványokat  és
ellenőrzi, hogy az egyéb
feltételek  a  szavazás
törvényes
lebonyolításához
rendelkezésre állnak-e. 

3.1.1   A  szavazás
megkezdése,  az
ellenőrzőlap
Az  SZSZB 6.00  órakor
kinyitja  a
szavazóhelyiséget.  A
bizottság  az  elsőként
szavazó  választópolgár
(aki  nem  lehet  az
SZSZB  tagja)
jelenlétében
megvizsgálja,  hogy  az
urnák  üresek-e,  majd
az  urnákat  lezárja  és
lepecsételi,  az  urnák
lezárását  követően  a
kitöltött  és
szabályszerűen  aláírt
ellenőrzőlapokat be kell
dobni valamennyi lezárt
és  hitelesített  urnába,

így  a  mozgóurnába  is.
Az  ellenőrzőlap  hiánya
a  szavazás
érvényességét
kérdőjelezheti meg.

3.1.2  A  szavazás
lebonyolítása
Az  SZSZB  munkáját
úgy  kell  megszervezni,
hogy  az  esetleges
távollétek  –étkezés,
mozgóurna-szállítás,
stb.- ne akadályozzák a
szavazás
zökkenőmentes
lebonyolítását,
folyamatosan biztosított
legyen  a  bizottság
határozatképessége.  A
szavazóhelyiségben  a
választópolgárok csak a
szavazáshoz  szükséges
ideig  tartózkodhatnak.
A  választók  érkezési
sorrendben  szavaznak
és  szavazatuk  leadását
követően  el  kell
hagyniuk a helyiséget.
Az SZSZB elnöke felelős
a  szavazás  napján  a
szavazóhelyiségben  és
környékén  a  rend
fenntartásáért.  Ennek
érdekében  hozott
intézkedése mindenkire
kötelező.  Esetleges
jogsértés  esetén  a
törvényes  rend
helyreállítása  nem
minden  esetben  az
SZSZB  feladata.  Így
különösen nem feladata
a  szavazóhelyiség
közvetlen  közelében  a
kampánycsendet  sértő
tevékenység
megakadályozása.
Rendkívüli eseménynek
kell  tekinteni  minden
olyan történést, amely a
szavazás  rendjének
megzavarására  irányul,
gátolja  a  szavazás
zökkenőmentes
lebonyolítását,  illetve
amely  nem  tartozik  a
szavazás  normális
menetéhez.  A
rendkívüli  események
tényét  jegyzőkönyvben
kell  rögzíteni.  Súlyuk
szerint  ezek  az
események  két
csoportba  sorolhatók,
egyrészt  amelyek  az

SZSZB  elnökének
döntése  nyomán
gyorsan
megszüntethetők,
másrészt  vannak olyan
rendkívüli,
elháríthatatlan
események,  amelyek
miatt  a  szavazás
lehetetlenné válik, így a
szavazás  lehetetlenné
válik.  Ilyenek  többek
között:  ha  az  SZSZB
tagjainak  száma  a
határozatképességhez
szükséges  létszám  alá
csökken,  ha  haláleset
történik,  ha
bombariadó  van.
Ezekben az esetekben a
szavazást  fel  kell
függeszteni, az urnákat
és  az  iratokat  zárolni
kell  és  a  HVI  vezetőjét
haladéktalanul
tájékoztatni kell.

3.2.1 A névjegyzékben
szereplő állampolgár
Kizárólag  a
névjegyzékben  lévő
választópolgár
szavazhat,  és  csakis
személyesen. Az SZSZB
nem  vehet  fel
választópolgárt  a
névjegyzékbe,  kivéve  a
szavazókör illetékességi
területén  tartózkodási
hellyel,  valamint
igazolással  rendelkező
választópolgárokat.

3.2.2  A
személyazonosság  és
a  lakcím
megállapítása
A választópolgárnak  az
SZSZB  előtt
személyazonosságát  és
lakcímét  igazolnia  kell.
Erre  a  következő
érvényes  igazolványok
alkalmasak:
-  a  lakcímet  is
tartalmazó
személyazonosító
igazolvány, vagy
-  lakcímigazolvány  és
személyazonosító
igazolvány (vagy útlevél,
vagy 2001. január 1-jét
követően  a  magyar
hatóság  által  kiállított
vezetői engedély)

-  uniós  állampolgárok
részére  más  uniós
tagállam hatósága által
kiállított  útlervél,  vagy
személyi igazolvány.

3.2.3  Szavazás
igazolással
Az a választópolgár, aki
bejelentett  tartózkodási
helyén  kíván  szavazni,
a  lakcíme  szerint
illetékes helyi választási
iroda vezetőjétől  kapott
igazolással szavazhat. 
Az  igazolással
rendelkező
választópolgár  a
szavazás  napján  az
SZSZB-től  kérheti
névjegyzékbe vételét.
Az  SZSZB  egy
segédlistát  kap  a  HVI
vezetőjétől,  amely
tartalmazza  azon
választópolgárok
adatait,  akik  az  adott
szavazókörbe  szóló
igazolással
rendelkeznek. Felhívom
a  figyelmet  arra,  hogy
az igazolás bemutatása
kötelező, hiába szerepel
valaki a segédlistán, az
igazolás  bemutatása
nélkül nem szavazhat!

3.2.4  Ki  nem
szavazhat? 
Az  SZSZB
visszautasítja  azt  a
polgárt,  aki  nem tudja
személyazonosságát  és
lakcímét  megfelelően
igazolni,  vagy  nem
szerepel a névjegyzéken
és  igazolást  nem  tud
bemutatni,  vagy  a
segédlista szerint nincs
választójoga.
Ha  a  választópolgár  a
szavazáshoz  szükséges
dokumentumok
valamelyikét  otthon
felejtette,  vagy
személyazonosításra
alkalmas  okmányának
érvényességi ideje lejárt
tájékoztatni  kell  arról,
hogy  amennyiben  a
hiányosságokat  pótolni
tudja, újból felkeresheti
a szavazóhelyiséget.

3.2.5  A  szavazás
menete



Ha  választópolgár  a
személyazonosságát  és
a  lakcímét  igazolta,  és
szerepel  a
névjegyzéken, az SZSZB
a  szavazólapokat  a
hivatalos bélyegzővel, a
szavazópolgár
jelenlétében  lebélyegzi
és  a  borítékkal  együtt
átnyújtja  a
választópolgárnak.  A
bélyegző  hiánya  a
szavazat
érvénytelenségét
eredményezi,  ezért  azt
kérem, a választópolgár
is  ellenőrizze.  A
választópolgár  a
névjegyzék  aláírásával
igazolja,  hogy  a
szavazólapokat átvette.
A  választópolgár
figyelmét  fel  kell  hívni,
hogy  érvényesen
szavazni  csak  a
hivatalos  szavazólapon
lehet.
 az  egyik  polgár-

mesterjelölt  neve
melletti,

 az egyik megyei lis-
ta neve feletti,

 az  egyéni  listás
képviselő-választás
szavazólapján  a
szavazólapon  fel-
tüntetett 4 képvise-
lőjelölt neve mellet-
ti

körbe  írt,  egymást
metsző két vonallal:  +
vagy X.
Szavazni  csak  a
szavazóhelyiségben
lehet, és a szavazólapot
tollal  kell  kitölteni.  A
ceruzával  kitöltött
szavazólap érvénytelen!
Kitöltés  után  a
választópolgár  a
szavazólapokat  a
borítékba  teszi  és  az
urnába helyezi.

3.2.6  Rontott
szavazólap cseréje
Ha az urnába helyezés
előtt  a  választópolgár
jelzi,  hogy  a
szavazólapon  hibát
ejtett,  annak  kitöltését
elrontotta,  kérésére  a
bizottság  a  rontott

szavazólap  helyett  újat
ad.  A  cserére  egy
választópolgár esetében
csak  egy  alkalommal,
és  csak  a  szavazólap
urnába  helyezése  előtt
van lehetőség.

3.2.6  Mozgóurnával
történő szavazás
A  mozgásában  gátolt
személyt  –írásbeli
kérésére-  a  szavazókör
illetékességi  területén
az  SZSZB legalább  két
tagja  a  mozgóurnával
felkeresi.  A
szavazóhelyiségben
történő  szavazást  a
mozgóurna kivitele nem
akadályozhatja,  a
szavazásnak
folyamatosnak  kell
lennie.  A  mozgóurnás
szavazás  csak  azok
számára  biztosított,
akiket a helyi választási
iroda  vezetője  vagy  az
SZSZB  a  mozgóurnát
kérők  nyilvántartásába
felvett.  A  mozgóurnás
szavazást  lebonyolítók
a  szavazás  helyszínén
újabb  szavazási
igényeket  nem
fogadhatnak el.

3.3  A  szavazás
lezárása
Az SZSZB elnöke 19.00
órakora
szavazóhelyiséget
bezárja.  Azok  a
választópolgárok,  akik
a  szavazóhelyiségben
vagy  annak  előterében
tartózkodnak, illetőleg a
sorban  állnak,  még
szavazhatnak, a később
érkezők  azonban  már
nem! Ezután az SZSZB
a szavazást lezárja.

A települési 
kisebbségi 
önkormányzati 
választással 
kapcsolatos 
tudnivalók

A  kisebbségi
önkormányzati
választás  eljárási

szabályai  nagyrészt
megegyeznek  a  helyi
önkormányzati
képviselők  és
polgármesterek
választásának
szabályaival,  így  ebben
a részben csak az eltérő
szabályozásokra
kívánom  felhívni  a
figyelmet. 

1.1A választójog a te-
lepülési  kisebbsé-
gi választáson

Az  alábbi  feltételek
együttes  megléte
szükséges  ahhoz,  hogy
a  választópolgár  a
kisebbségi  választáson
választó  és  választható
legyen:

- a nemzeti és et-
nikai  kisebbsé-
gek jogairól szó-
ló  törvényben
meghatározott
13  kisebbség
egyikéhez  tarto-
zik,  ezt  vállalja
és kinyilvánítja,

- magyar  állam-
polgár,

- a  helyi  önkor-
mányzati  képvi-
selők és  polgár-
mesterek válasz-
tásán  választó-
joggal  rendelke-
zik,

- a kisebbségi vá-
lasztói  névjegy-
zékben szerepel.

A  választópolgár  a
szavazás jogát kizárólag
a  lakóhelye  szerinti
településen
gyakorolhatja,
lakóhelyétől  eltérő
településen  való
szavazásra, így igazolás
kiadására nincs mód! 

1.2A  kisebbségi  vá-
lasztói névjegyzék

A  választópolgárok
kisebbségi névjegyzékbe
történő  felvételüket
2010.  július  15-ig
kérhették  a  Helyi
Választási  Iroda
vezetőjétől. 2010. július
15.  után  –jogorvoslat
kivételével- a kisebbségi
választói  névjegyzékbe
nem  vehető  fel,  illetve

nem  is  lett  felvéve
választópolgár.  A
névjegyzékből  e
határnap  után  csak  a
törvényben
meghatározottak
szerinti  törlésre  és
adatmódosításra  van
lehetőség.

1.3A  szavazás  mene-
te

A  kisebbségi
névjegyzékben  szereplő
választópolgárok  a
kisebbségek  számára
kialakított  külön
szavazókörben
adhatják  le
szavazatukat.  A
kisebbségi
szavazólapon  a  jelöltek
a  Helyi  Választási
Bizottság által kisorsolt
sorrendben szerepelnek
(eltérően  az
önkormányzati
képviselő-jelöltek
szavazólapjától,  ahol
ABC  sorrend  van).  A
szavazólapon  adott
esetben  két  nyelven
(magyarul  és  a
kisebbség  nyelvén)
kerül  feltüntetésre
minden. 
A  választópolgár
legfeljebb  4  jelöltre
szavazhat.  A  szavazás
lebonyolítása  az
általános  szabályok
szerint történik.

1.4Az eredmény meg-
állapítása

Az SZSZB jegyzőkönyve
alapján a HVB állapítja
meg  a  választás
eredményét,  és  azt
jegyzőkönyvbe foglalja.
A  négy  legtöbb
szavazatot  kapott  jelölt
szerez  mandátumot.
Szavazategyenlőség
esetén  sorsolással  kell
megállapítani,  hogy  az
egyenlő  számú
szavazatot elért jelöltek



közül  melyik  szerez
mandátumot.
Szavazatot  nem  szerző
jelölt  nem  nyer
mandátumot! 

Zárszó

A  teljesség  igénye
nélkül  a  legfontosabb,
és elsősorban az eddigi
tapasztalataim  alapján,
a választópolgárok által
leginkább  felvetett
kérdésekre helyeztem a
hangsúlyt. 
Amit  még  fontos
elmondani,  hogy  a
választási  bizottságok
munkája  a  szavazás
lezárását követően még
nem ér véget,  hiszen a
szavazatok
megszámlálásának  és
az  eredmény
megállapításának  a
felelőssége  még  rájuk
hárul.  A  végeredmény
megállapítását
követően a HVI azonnal
közzéteszi a választások
eredményét  tartalmazó
tájékoztatót, amelyet az
önkormányzat  ajtajára
helyezünk  el,  így
mindenki  számára
hozzáférhetővé válik.
Nem  kell  külön
hangsúlyoznom, hogy a
helyi közösség számára
ez  a  választás  talán
nagyobb  jelentőséggel
bír,  mint  az
országgyűlési
képviselők,  vagy  az
európai  parlamenti
képviselők  választása
vagy  más  országos
népszavazás.  Minden
választópolgárt  arra
biztatok,  hogy  éljen
alkotmányos  jogával.
Szavazatával  erősítse
meg azokat a jelölteket,
akikben  bízik,  akik
véleménye  szerint  a
települést  az
elkövetkező  4  évben
megfelelően  tudják
irányítani,  képviselve  a
választói akaratot. 

Bagó József
HVI vezető
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