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Országgyűlési Egyéni 
Választókerületi
Választási Iroda 

A választási  iroda a válasz-
tások előkészítésével,  szer-
vezésével, lebonyolításával, 
a  választópolgárok,  a  jelöl-
tek  és  a  jelölő  szervezetek 
pártsemleges  tájékoztatá-
sával,  választási  adatkeze-
léssel  és  adatszolgáltatás-
sal,  a  technikai  feltételek 
biztosításával,  a  törvényes 
feltételek  meglétének  és  a 
szakmai szabályok betartá-
sának ellenőrzésével össze-
függő állami feladatot ellátó 
szerv. 

OEVI vezetője

dr. Szabolcs Mária jegyző
Tel.: 06-23/522-358
Fax: 06-23/522-363

helyettese

Mecsériné Szilágyi  
Erzsébet

Tel.: 06-23/522-327
Fax: 06-23/365-340

az OEVI elérhetőségei

Polgármesteri Hivatal
Érd, Alsó u. 1. II. emelet 

209. szoba

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31
Telefon: 06-23/522-374, 
és 522-300/200, 201, 211 

mellék
e-mail: valinfo@erd.hu

Félfogadás:  
Hétfőtől péntekig  
8.00-tól 16.00 óráig

Pest megye  
08. sz. OEVK  

jelöltjei

(Diósd–Érd–Százhalombatta)

Dr. Aradszki András
FIDESZ–KDNP

 Klimsa Arthur
Torgyán  

Kisgazda Koalíció

 Süle-Szigeti Gábor
Jobbik

 Tóbiás József
MSZP

Választási Iroda

8. számú Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi 

Választási Bizottság

A Választási Bizottság 
tagjai

dr. Csigi Zsolt 
elnök

Mádainé dr. Kovács Judit 
elnökhelyettes

dr. Fodor Nikolett 
tag

Póttagok
Tóthné Zsohár Ildikó

dr. Pintér Pál

Delegált tagok
Antal Gábor (MSZP)

Zrinszki Mónika (Jobbik)
Eöry Örs (Fidesz–KDNP)

A Választási Bizottság 
Székhelye

Polgármesteri Hivatal, Érd, 
Alsó u. 1.

Tisztelt Választópolgár!

Az alábbiakban néhány fontos tudnivalót olvashat a sza-
vazásról.

Szavazni  csak  személyesen,  reggel  6 órától  19 óráig  lehet, 
abban  a  szavazókörben,  amely  az  értesítőn  (a  kopogtatócé-
dulán)  szerepel.  A szavazókör  címe  az  Értesítőn megtalálha-
tó,  illetve  megjelent  a  városi  honlapon  (www.erd.hu)  és  az 
újságban. Amennyiben nem tudja, hogy melyik szavazókörbe 
tartozik, kérjük érdeklődjön a Választási  Irodán, vagy tájéko-
zódjon honlapunkról.

Amikor  felkeresi a szavazókört, a szavazatszámláló bizottság 
köteles ellenőrizni az Ön személyazonosságát. 
Ezért  vigye  magával  a  szavazáskor  az  alábbi  igazolványok 
valamelyikét:

a)   lakcímet tartalmazó érvényes régi típusú 
személyi igazolvány;

b)   érvényes (kártya formátumú) személyazo-
nosító igazolvány, vagy útlevél, vagy (kártya 
formátumú) vezetői engedély és érvényes 
lakcímigazolvány.

Ha  lakóhelyétől eltérő településen  tartózkodik  a  szavazás 
napján, akkor az „Igazolás a lakóhelytől eltérő helyen történő 
szavazáshoz”  megnevezésű  nyomtatványt  is magával kell 
vinnie az igazolással történő szavazásra kijelölt szavazókör-
be.  A kijelölt  szavazókörökről  a  www.valasztas.hu  oldalon 
tájékozódhat. Városunkban igazolással a Szakorvosi Rende-
lőintézetben található 3. szavazókörben lehet szavazni.

Kérjük, hogy az Értesítőt a szavazatszámláló bizottság munká-
jának megkönnyítése érdekében a szavazásra vigye magával.

Miután  személyazonosságát  és  választási  jogosultságát  iga-
zolta, megkapja az Ön jelenlétében lepecsételt egyéni válasz-
tókerületi és a területi listás szavazólapot, melyek átvételét a 
névjegyzék aláírásával kell igazolnia.
A  szavazás  titkossága érdekében  javasoljuk, használja  a  sza-
vazófülkét.

Érvényesen szavazni  a  jelölt,  illetőleg  a  lista  neve melletti, 
alatti vagy feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal 
lehet (+) vagy (×).

Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazólap 
urnába dobása előtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a ron-
tott szavazólapot egy alkalommal kicseréli.

A szavazóhelyiségben Ön csak szavazata leadásának időtarta-
ma alatt tartózkodhat.

Előfordulhat,  hogy  a  szavazóhelyiségből  kifelé menet  közvé-
lemény-kutatók állítják meg, kérdéseikre a válaszadás önkén-
tességen alapul.

Választási Iroda

információk

Cápakaland, Népszuper és a mis
kolci kocsnyában pislogó béka. Ezt 
kínálja a Világszám utazási maga
zin műsorvezető-szerkesztője, dr. 
Kiss Róbert Richard. Ezúttal Ma
gyarország északi területeit járta 
be a stáb, így bizonyítva, hogy 
nem kell külföldre utazni ahhoz, 
hogy valódi csodákat lássunk.

A Palócföld északi csücskében 
fekvő Ipolytarnóc a Föld történeté-
nek ősrégi emlékeit őrzi. Az ember 
még sehol sem volt, amikor gyapjas 
orrszarvúk, lomha dinoszauruszok 
és más, történelem előtti lények sé-
tafikáltak egy folyó iszapos partján. 
Lábnyomaik megkövesedtek, s ma, a 
XXI. században hátborzongató hite-
lességgel idézik fel a Kárpát-medence 
őstörténetét. A múzeum egyik legfőbb 
látványossága csak az elmúlt évek-
ben került ide: egy lignitbányában a 
fejtés során ősi, megkövesedett óriás-
fák tönkjeire és törzseire bukkantak, 
melyek évmilliókon át álltak a kőzetbe 
ágyazva. A lábnyomok és az ősi erdő 
feledhetetlen kalandot ígérnek!

Ha már Észak-Magyarországon 
járunk, akkor beugrunk a Lézerpont 

Látványtárba. Meghökkentő világba 
csöppenünk. Van itt minden, mint 
egy jó padláson. A mi tetszésünket 
a szocializmus sírnivalóan vicces 
használati tárgyai nyerték el. Ugye 
emlékeznek még arra a lendkerekes 
kisautóra, amelynek a sofőr fejét 
kellett megnyomni a haladáshoz. 
Esetleg elfelejtették, hogy nézett 
ki egy úttörő talpig egyenruhában? 
Nálunk láthatják. Ha a szemüknek 
sem hisznek, akkor meghallgathatják, 
hogy miképpen szólt az 50-es évek 
rádiója, a Népszuper.

Végezetül pedig valódi gaszt-
ronómiai kalandra invitálja nézőit a 
műsorvezető, amikor felidézi a Mis-
kolci Kocsonyafesztivál emlékezetes 
pillanatait. Ez az évről  évre – rend-
szerint csikorgó hidegben – sora 
kerülőrendezvény a borsodi me-
gyeszékhely egyik legjelentősebb 
idegenforgalmi rendezvénye. A bel-
város utcáin szakácsok, cukrászok 
és persze az elmaradhatatlan pálinka-
főzők kínálják finomságaikat, és 
ha jól figyelnek, arra is fény derül, 
 hogyan talált új otthonra a pislogó 
béka a miskolci kocsonyában.


