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Erzsébetvárosi  TV
minden hétköznap 17-tõl
18 óráig. Ismétlés a követ-
kezõ munkanap 11 órától.
Telefonszám adásidõ alatt:
462-0794. Üzenetrögzítõ:
462-0795.

E-mail címünk:

olvlev@

erzsebetvaros.hu

Az önkormányzat 
ingyenesen 

hívható 
telefonszáma:
06-80-204-531

99..  OOEEVVKK
Filló Pál � MSZP
Dr. Kecskés Gusztáv � FIDESZ -  KDNP
Molnár István � SZDSZ - A Magyar Liberális Párt
Simon Péter Béla � MDF
Varga Tibor � MIÉP-Jobbik
(A 9. országgyûlési választókerület jelöltjeinek
választási anyagát a 2., 3. és az 4. oldalon találják, a
jelöltek nevének ABC sorrendje szerint.)

1100..  OOEEVVKK

Dr. Fónagy János � FIDESZ-KDNP
Soós Károly � MDF
Dr. Szabó Zoltán � MSZP
Takács Gábor � SZDSZ - A Magyar Liberális Párt
(A 10. országgyûlési választókerület jelöltjeinek
választási anyagát a 6-7. oldalon találják, a jelöltek
nevének ABC sorrendje szerint.)

Helyi Választási Iroda

Országgyûlési képviselõ-választás
Elsõ forduló - 2006. április 9.
A sikeres kopogtatócédula gyûjtés
után hivatalosan is országgyûlési
képviselõjelöltté váltak

Tisztelt Erzsébetvárosi Választópolgárok!
Erzsébetváros különleges helyzetben van az országgyûlési választásokkor, hiszen ná-
lunk nem csak Erzsébetváros országgyûlési képviselõjére, hanem Erzsébetváros és Jó-
zsefváros közös választókerületének országgyûlési képviselõjére is szavaznak a válasz-
tókerületekben élõk.
A kerület lakói az elmúlt hetekben megismerkedhettek a kerületi pártok jelöltjeivel, átad-
hatták kopogtatócéduláikat a szimpatikus jelölt gyûjtõi számára, és ezzel lehetõvé tették
a 9. választókerületben 5, a 10. választókerületben 4 jelölt számára, hogy képviselõje-
löltként induljanak a 2006. évi országgyûlési választások elsõ fordulójában.
Rövid, de igazán élénk kampányidõszakot éltünk át az elmúlt hetekben. És napokon be-
lül elérkezik az a vasárnap is, amikor szavazatukkal támogathatják azt a jelöltet, akiben
megbíznak, akinek terveit támogatják, akit szívesen látnának az elkövetkezõ négy év-
ben Erzsébetváros, és Erzsébetváros-Józsefváros országgyûlési képviselõjeként a Par-
lamentben.
Ehhez szeretne önkormányzatunk segítséget nyújtani az Erzsébetváros újság különszá-
mának megjelentetésével, melyben minden jelölt szabadon, megkötések nélkül használ-
hatott fel fél-fél oldal terjedelmet. Jelöltjeink közül mindenki élt a lehetõséggel.
A döntés nem egyszerû. Megfontoltan és elõretekintõen Önnek azt kell meghatározni,
hogy a jelöltek és a programok közül kinek szavaz bizalmat az elkövetkezõ négy évre.
Ezért kérem a kerület lakóit, hogy éljenek választójogukkal, és a 2006. évi országgyûlé-
si választás elsõ - és amennyiben annak eredménye azt kívánja - második fordulójában
is keressék fel szavazókörüket.
Békés, rendkívüli eseményektõl mentes április 9-ei választást kívánok a résztvevõk-

nek, a jelölteknek, a szavazókörökben dolgozóknak és a választópolgároknak is!

Hunvald György

polgármester

� Szavazni csak személyesen, reggel hat órától este hét óráig lehet.
�Amikor felkeresi a szavazókört, a szavazatszámláló bizottság köteles ellenõriz-
ni az Ön személyazonosságát. Ezután megkapja a jelenlétében lepecsételt szava-
zólapot, melynek átvételét a névjegyzék aláírásával kell igazolnia.
� A szavazás titkossága érdekében javasoljuk, használja a szavazófülkét.
� Érvényesen szavazni a jelölt, illetõleg a lista neve alatti, feletti vagy melletti
körbe tollal írt két, egymást metszõ vonallal lehet (+ vagy X).
� Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazat urnába dobása
elõtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapot egy alkalommal ki-
cseréli.

A Helyi Választási Iroda bõvebb tájékoztatói a 3. és az 5. oldalon.

Választási 
információk
A választás napján a
www.valasztas.hu honlapon 
azonnali információkat kap-
hat az érdeklõdõ a már fel-
dolgozott kerületi és orszá-
gos adatokról.
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Fontos tudnivalók a szavazásról

A második forduló elõtti
héten lapunk újabb kü-
lönszámmal jelentkezik.

AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ-VÁLASZTÁS 

ELSÕ FORDULÓJÁBAN, ÁPRILIS 9-ÉN,

REGGEL 6-TÓL ESTE 19 ÓRÁIG LEHET SZAVAZNI !
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Dr. Kecskés
Gusztáv, itt
született, itt él és itt
dolgozik.
Nagycsaládos
ügyvéd. A
Rottenbiller utcai
iskolából szolid
családi hátérrel
tanulmányait a jogi majd a közgazdasá-
gi egyetemen fejezte be. 
Önkormányzati képviselõként ellenzék-
bõl sikeresen javasolta az utcai
kamerák kiépítését. Egyéni körzeti
gyõzelmeit 1998-ban és 2002-ben
annak is köszönhette, hogy más pártok
szimpatizánsai is csatlakoztak ötletei-
hez. Ellenezte, hogy közvagyont a
kerületben pályázatok nélkül
értékesítenek.

Több Fidesz
Több munkahely, 
Jobb gazdaság

Több munkahely, 
több bevétel

Több bevételbõl, 
több támogatás

Sok év után, igazi képviseletet Erzsébetvárosnak!

Gondoskodás
Hozzáértés

Dr. Kecskés
Gusztáv

KDNP-Fidesz

Jól választani,
Jobban élni!
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AZ ÖNÖK TÁMOGATÁSA TETTE LEHETÕVÉ, 
HOGY KOPOGTATÓCÉDULÁIMAT ELSÕKÉNT

ÖSSZEGYÛJTVE ÉS LEADVA A KERÜLET

ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJELÖLTJE LETTEM.
KÖSZÖNÖM A BIZALMUKAT!

Molnár István

AMENNYIBEN ÁPRILIS 9-ÉN 
ERZSÉBETVÁROS KÉPVISELÕJÉVÉ VÁLASZTANAK,
KEZDEMÉNYEZEM AZ ORSZÁGGYÛLÉSBEN, HOGY

�� A FÕVÁROS TÁRSASHÁZI PÁLYÁZATÁHOZ HASONLÓAN AZ ÁLLAM

IS BIZTOSÍTSON KAMATMENTES TÁMOGATÁST AZ 50 ÉVNÉL IDÕSEBB

TÁRSASHÁZAK LEGFONTOSABB FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATAIHOZ. 

�� A TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁVAL AZ ÖNKORMÁNYZATOKNAK LEGYEN

BELESZÓLÁSUK A TERÜLETÜKÖN ILLETÉKES RENDÕRKAPITÁNYSÁ-
GOK MUNKÁJÁBA, VAGY JÖJJENEK LÉTRE AZ ÖNKORMÁNYZATI

RENDÕRSÉGEK, MELYEK A VILÁG SZÁMOS ORSZÁGÁBAN KIVÁLÓAN

MÛKÖDNEK.

�� A FÕVÁROSHOZ HASONLÓAN A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK IS KAP-
JANAK MINDEN, ÁLTALUK ÚTFELÚJÍTÁSRA FORDÍTANDÓ 1 FORINT

MELLÉ 1 FORINT ÁLLAMI TÁMOGATÁST.

��AZ ORSZÁGGYÛLÉS - SZAKÉRTÕK ÉS AZ ÉRINTETTEK BEVONÁSÁ-
VAL - A TÁRSASHÁZAK VALÓDI GONDJAINAK, PROBLÉMÁINAK FIGYE-
LEMBEVÉTELÉVEL MÓDOSÍTSA A TÁRSASHÁZI TÖRVÉNYT.

EHHEZ KÉREM AZ ÖNÖK 
TÁMOGATÓ SZAVAZATÁT

ÁPRILIS 9-ÉN.
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Választott tagok:
Csenki Gyula
elnök
Wéber Vilmos
elnök-helyettes
Varga Sándor
bizottsági tag

Pártok által delegált tagok:
Kerekes Pál
MDF
Korcsma Zsombor
SZDSZ- a Magyar Liberális Párt
Dr. Mikóházi István
Fidesz-KDNP
Dr. Szenczi Géza
MSZP

Címe:
1082 Budapest, Baross u. 65-67.
Telefon: 459-2100

Választott tagok:
dr. Küttel Sándor  elnök
Vulevity Katalin elnök-helyettes
Hegedûs Attila bizottsági tag
Sziklavári Beáta póttag
Szmodicsné Kajtár Rita póttag

Pártok által delegált tagok:
Dr. Derbák Attila Fidesz-KDNP
Dr. Gáspárdy Gergely 
SZDSZ- a Magyar Liberális Párt
Pala József MIÉP-Jobbik 
Dr. Somos Iván MSZP

(Az MDF delegáltja lapzártánkkor
még nem tett esküt.)

Címe:
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. III.
emelet 315.
Telefon: 462-32-08

A választási eljárásról szóló 1997.
évi C. törvényt módosító 2005. évi
LXXXI. törvény a korábbitól je-
lentõsen eltérõ szabályozást veze-
tett be. A változtatások érintik a
jogorvoslatok elvi alapjait, eszkö-
zeit, az eljárás lebonyolítását, vala-
mint a résztvevõk jogait és kötele-
zettségeit is.

A kifogás a választásra irány-
adó jogszabály, illetõleg a válasz-
tás és a választási eljárás alapelve-
inek megsértésére hivatkozással
benyújtható jogorvoslati eszköz,
amellyel bárki élhet. 

A fellebbezés a választási bi-
zottság elsõfokú határozata ellen
nyújtható be, azt bármely választó-
polgár, jelölt, jelölõ szervezet, ille-
tõleg az ügyben érintett jogi sze-
mély elõterjesztheti. 

Kizárt a fellebbezés a másod-
fokon eljárt választási bizottság,
valamint az Országos Választási
Bizottság határozata ellen.

A bírósági felülvizsgálat iránti
kérelem a választási bizottság má-
sodfokú határozata, továbbá az Or-
szágos Választási Bizottság hatá-
rozata ellen nyújtható be bármely

választópolgár, jelölt, jelölõ szer-
vezet, illetõleg az ügyben érintett
jogi személy által. A bíróság hatá-
rozata ellen további jogorvoslat-
nak helye nincs.

A jogorvoslati kérelmek be-
nyújtására a választási eljárásban
általában 3 napos - kivételesen 1
napos határidõ - áll az érintettek
rendelkezésére. A határidõt naptári
napokban kell számítani, mégpe-
dig a jogsértés elkövetésétõl vagy
a sérelmezett választási bizottsági
döntés meghozatalának napjától.
A határidõ jogvesztõ, melynek lé-
nyege, hogy a késedelem kimenté-
sére, illetve igazolás elõterjesztésé-
re nincs mód. Az elkésettség vizs-
gálatakor azt az idõpontot veszik
figyelembe, amikor a jogorvoslati
kérelem a választási bizottsághoz
megérkezett. Így a postai úton elõ-
terjesztett jogorvoslati kérelem
esetén a postai küldemény kése-
delmére, a feladás idõpontjára hi-
vatkozni nem lehet.

A jogorvoslatokkal kapcsolatos
további szabályokról tájékoztatást
kaphat a www.erzsebetvaros.hu

honlapon.
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A Helyi Választási Iroda címe: Erzsébetvárosi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Vezetõje: dr. Kálmán Zsuzsanna jegyzõ 
Helyettese: Medgyesi Judit aljegyzõ
Telefonszám: 462-32-08

Jogorvoslat a választások során
A Helyi Választási Iroda tájékoztatója



OOOORRRRSSSSZZZZÁÁÁÁGGGGGGGGYYYYÛÛÛÛLLLLÉÉÉÉSSSSIIII KKKK ÉÉÉÉ PPPP VVVV IIII SSSS EEEE LLLL ÕÕÕÕ----VVVVÁÁÁÁLLLLAAAASSSSZZZZTTTTÁÁÁÁSSSS EEEE LLLL SSSS ÕÕÕÕ FFFF OOOO RRRR DDDD UUUU LLLL ÓÓÓÓ ----     9999....     VVVVÁÁÁÁLLLLAAAASSSSZZZZTTTTÓÓÓÓKKKKEEEERRRRÜÜÜÜLLLLEEEETTTTIIII JJJJ EEEE LLLL ÖÖÖÖ LLLLTTTT EEEE KKKK4

TTisztelt Erzsébetvárosi Választók!isztelt Erzsébetvárosi Választók!
A Magyar Demokrata Fórum szerzõdést ajánl a nemzetnek.

Szerzõdést az igazmondásra, a valósághû tájékoztatásra, a

reális számbavételre. Akialakult  helyzet alapos okot ad az ag-

godalomra. Az a mesterségesen gerjesztett közhangulat, ami

az egy-egy pártiság felé tereli a magyar választókat, súlyos ve-

szélyeket rejt magába. Mint történelmünk során annyiszor, a

hatáskeltõ ígéretek, az érzelmek által táplált illúziók, az alapta-

lan remények az irrealitások és kudarcok világába vezethet-

nek. (A két „nagy párt” eddigi ígéretei kb. 6000 milliárd forintot

tesznek ki.) 

Az MDF nem engedheti meg, hogy e baljós tünetek láttán né-

ma maradjon. Kimondja, hogy az egy kormánypárt illetve egy

ellenzéki párt a nemzet érdekeivel

ellentétes, alig elviselhetõ politikai

harcok, vagy elvtelen kiegyezések

világát teremthetik meg. 

KÉREM HA ÖNÖK IS A MEGFON-
TOLT, KIEGYENSÚLYOZOTT, KI-
SZÁMÍTHATÓ POLITIKÁT TÁMO-
GATJÁK, ÚGY SZAVAZZANAK ÁP-
RILIS 9-ÉN AZ MDF JELÖLTJÉRE
ÉS AZ MDF TERÜLETI ÉS ORSZÁ-
GOS LISTÁJÁRA!

Simon PéterSimon Péter
9. számú választókerület

Szeretném megköszönni bizalmukat, hogy elegendõ
számú ajánlószelvény átadásával lehetõvé tették indu-
lásomat az országgyûlési választásokon.

Engedjék meg  hogy ezután néhány sorban indokoljam
hogy miért fontos hogy az MDF ismét parlamenti párt
legyen.

AZ MDF AZ EGYETLEN, 
MEGALAKULÁSÁTÓL FOGVA
HITELES KONZERVATÍV PÁRT.

Képviselt értékeink:
család

korszerû konzervativizmus
magántulajdon

nemzeti hagyományok
európai keresztény kultúra

alkotmányosság
fenntartható fejlõdés

A MIÉP - JOBBIK A HARMADIK ÚT JELÖLTJE ERZSÉBETVÁROSBAN 

VVARGAARGA TIBORTIBOR
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CÉLKITÛZÉSEIM

Középpontban a családok, nyugdíjasok, a munkavállalók anyagi és szociális biztonsága

Középpontban a családok, nyugdíjasok, a munkavállalók anyagi és szociális biztonsága

Minimálnyugdíj-kezdeményezés

Nyugdíjkorhatár visszaállítása

Milliárdosok vagyonadója

Szociális bérlakások építése

A hazai vállalkozók és munkavállalók elsõbbsége

Családi alapú adózás bevezetése

Igazságosabb forrásmegosztás a fõvárosban

Több pénzt az önkormányzatoknak

Vissza kell állítani a határon túli magyarság állampolgárságát

Hatékonyabb érdekképviseletet az erzsébetvárosiaknak

Kérjük a nemzeti érzelmû erzsébetvárosi lakókat, hogy az országgyûlési
képviselõ-választás elsõ fordulójában támogassák szavazatukkal 

a MIÉP-Jobbik választási szövetséget.
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A szavazás helye:
A választópolgár a lakóhelye szerint
kijelölt, az Értesítõn feltüntetett sza-
vazókörben szavazhat. Erzsébetvá-
ros területe 57 szavazókörre van fel-
osztva. A korábbi évek gyakorlata
szerint a választást megelõzõ héten
valamennyi lakóház kapuján elhe-
lyezzük a hirdetményt arról, hogy az
adott lakóházhoz tartozó szavazó-
helyiség hol található, illetve megje-
lentetjük ezt a jegyzéket a
www.erzsebetvaros.hu honlapon.

Hogyan szavazhat, ha
a szavazás 
napján a lakóhelyétõl
eltérõ településen 
tartózkodik?
Ha Magyarországon, de lakóhelyé-
tõl eltérõ településen tartózkodik, a
jegyzõtõl kapott igazolással szavaz-
hat.
Igazolás - mindkét fordulóra - sze-
mélyesen vagy meghatalmazott út-
ján legkésõbb 2006. április 7-ig kér-
hetõ. Ha ajánlott levélben kéri az
igazolást, a kérelemnek 2006. április
4-ig meg kell érkeznie a jegyzõhöz.

A Választási Iroda címe, ahol az
igazolás kérhetõ: 1073 Budapest,
Erzsébet krt. 6.

Levélben kért igazolás esetében
kérjük mindenképpen tüntesse fel: a
nevét, személyi azonosítóját, lak-
címét, annak a településnek a ne-
vét, ahol a szavazás napján tartóz-
kodik, továbbá azt, hogy az igazo-
lást az elsõ, a második vagy mind-
két fordulóra kéri.
A két választási forduló között
igazolás nem adható ki!

Mozgóurnás szavazás:
Amennyiben a választó mozgásá-
ban akadályozva van (például
egészségi állapota folytán), úgy a
szavazást megelõzõen a jegyzõtõl
levélben, meghatalmazottja útján
vagy telefonon, illetve a szavazás
napján pedig a szavazatszámláló bi-
zottságtól kérhet mozgóurnát. Eb-
ben az esetben a szavazatszámláló
bizottság két tagja fogja felkeresni a
mozgóurnával.
Telefonszám: 462-3244
Felhívjuk a figyelmet, hogy ameny-
nyiben a választás során kórházi el-
látásban részesül és emiatt nem
tudja felkeresni a szavazókört, moz-
góurnás szavazást csak akkor vehet
igénybe, ha lakcíme szerinti szava-
zókör megegyezik a kórház címe
szerinti szavazókörrel vagy igazo-
lással  rendelkezik. Javasoljuk, hogy
amennyiben elõre ismert a kórházi
ellátásának idõpontja kérjen igazo-
lást, melynek szabályait az elõzõ
pontban olvashatta.

Mit kell magunkkal 
vinni a szavazáskor?
Csak akkor jogosult szavazni, ha a
személyazonosságát és lakcímét
megfelelõen igazolja az alábbi iga-
zolványok valamelyikével:
a) lakcímet tartalmazó érvényes
személyazonosító igazolvány (azaz
a régi típusú személyi igazolvány);
b) személyazonosító igazolvány
(kártya formátumú), útlevél, 2001.
január 1-jét követõen kiállított kár-
tyaformátumú vezetõi engedély,
ezek azonban csak érvényes lak-
címigazolvánnyal együtt fogadha-
tóak el.

A személyazonosság igazolására
alkalmas az ideiglenes személyazo-
nosító igazolvány is, a lakcímet pe-

dig tanúsítja a lakcímigazolvány
igénylésének átvételérõl szóló elis-
mervény.
Felhívjuk a figyelmet, hogy sza-
vazni csak érvényes okmányokkal
lehet, tehát kérjük, hogy valamennyi
választópolgár ellenõrizze okmányai
érvényességét még a választás
elõtt!
Segíti a szavazatszámláló bizottság
munkáját, ha elviszi magával a vá-
lasztási Értesítõjét.

Lakhelyváltoztatás két
választási forduló 
között:
Amennyiben a választópolgár két
választási forduló között lakóhe-
lyet változtat, akkor a korábbi la-
kóhelye szerinti szavazókörben
adhatja le szavazatát. A lakóhely-
változást intézõ Okmányirodában,
illetve választási irodában átad-
nak egy igazolást, amellyel a ko-
rábbi lakhelye szerinti szavazó-
körben igazolni tudja majd lak-
címét

A szavazás módja:
Szavazni csak személyesen, reggel
hat órától este hét óráig lehet.
A szavazókörbe elsõként érkezõ vá-
lasztópolgárt kéri fel a szavazat-
számláló bizottság arra, hogy ellen-
õrizze és aláírásával igazolja, hogy
a szavazókörben az urnák üresek
voltak és azokat a jelenlétében zár-
ták le.

Amikor felkeresi a szavazókört, a
szavazatszámláló bizottság köteles
ellenõrizni a személyazonosságát
és lakcímét. Ezután megkapja a je-
lenlétében lepecsételt szavazólapot,
melynek átvételét a névjegyzék alá-
írásával kell igazolnia.

Ha a szavazólap kitöltésével nehéz-
sége támad, a szavazatszámláló bi-
zottság két tagja ad tájékoztatást a
szavazólap érvényes kitöltésének
módjáról.

Az a választópolgár, aki nem tud ol-
vasni, illetõleg akit testi fogyatékos-
sága vagy egyéb ok akadályoz a
szavazásban, más választópolgár -
ennek hiányában a szavazatszámlá-
ló bizottság két tagjának együttes -
segítségét igénybe veheti.

A szavazólap kitöltéséhez szava-
zófülke áll a választópolgár rendel-
kezésére. A szavazófülke haszná-
latára a választópolgár nem köte-
lezhetõ.

Érvényesen szavazni a jelölt, illetõ-
leg a lista neve alatti, feletti vagy
melletti körbe tollal írt két, egymást
metszõ vonallal lehet (+ vagy X).

Ha elrontja a szavazólap kitöltését,
és ezt még a szavazat urnába dobá-
sa elõtt jelzi, a szavazatszámláló bi-
zottság a rontott szavazólapot egy
alkalommal kicseréli.

AAAA    hhhheeeellllyyyyiiii     vvvváááállllaaaasssszzzzttttáááássssiiii     iiii rrrrooooddddaaaa    ttttáááájjjjéééékkkkoooozzzzttttaaaattttóóóójjjjaaaa

A szavazással kapcsolatos tudnivalók

Szavazni reggel 6-tól este 19 óráig
lehet

A szavazólap kitöltéséhez szavazó-
fülke áll a választópolgár rendel-
kezésére
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SOÓS KÁROLY
ERZSÉBETVÁROS KÉPVISELÕJELÖLTJE

10. VÁLASZTÓKERÜLET

MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM

18%-ra csökkentjük az adót!
Eltöröljük az örökösödési illetéket!

Megállítjuk a korrupciót!

A normális Magyarországért, 
a normális Erzsébetvárosért!

A választókerületben születtem, itt is nevelkedtem. Édesanyám évtizedeken keresztül a
térségben dolgozott, baleseti sérülteket gyógyítva. Nyolc éve vagyok országgyûlési képvi-
selõ, két évig az Orbán-kormány minisztere voltam. 
Büszke vagyok családomra: feleségemre, lányomra és két
unokámra. Szabadidõmben szívesen olvasok, szenvedé-
lyem a bélyeggyûjtés, de nagy öröm számomra az is, ami-
kor a családommal együtt kenutúrára megyünk.
Gyermekkoromtól jó ismerem a VII. kerületet. Látom a
városrész jelenlegi - szegénységgel, munkanélküliséggel,
romló lakásállományával - összefüggõ problémáit. 
Eljött az idõ a változásra, hogy az itt élõk valódi otthonuk-
nak érezzék e gyönyörû városrészt. 
Feladatomnak tekintem a VII. kerület felújításának, kor-
szerûsítésének gyorsítását, a családi vállalkozások mûkö-
dési feltételeinek megteremtését és a nyugdíjasok szociális
megsegítését.

A változás megteremtéséhez
kérem bizalmukat 
és szavazatukat!

Tisztelettel:

DR. FÓNAGY JÁNOS
A FIDESZ 

országgyûlési képviselõjelöltje
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ERZSÉBETVÁROS
a VII. kerületi önkormányzat ingyenes lapja

Fõszerkesztõ: Sári Judit 
Szerkesztõ: Matus Adrien      Fotó: Kissimon István

Cím: 1076 Budapest, Garay utca 5.
Telefon: 06-1-462-34-11 Fax: 462-34-18

E-mail: ujsag@erzsebetvaros.hu
Kiadja: Erzsébetváros Önkormányzata

Megjelenik 41 ezer példányban

Telefonon.: 06/40/200-717 (telefon + üzenetrögzítõ)  06/1/266-1200

Faxon: (06/1) 332-63-37

Levélben:

1450 Budapest, Pf. 81.

Személyesen:

1051 Budapest, Zrínyi u. 5.

E-mail: visz@mail.ahiv.hu

Nyitvatartás:

H-CS: 8:30-16:00

P: 8:30-13:30 

Az Országos Választási Iroda Választási
Információs Szolgálata (VISZ) elérhetõségei
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Erzsébetvárosi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Vezetõje: dr. Kálmán Zsuzsanna jegyzõ
Helyettese: Medgyesi Judit aljegyzõ

Telefonszám: 462-32-08

Az 2006. évi Országgyûlési képviselõ-választás elsõ fordulója
eredményei függvényében 2006. április 23-án sor kerülhet kerü-
leti második fordulóra is. Az Erzsébetváros újság szerkesztõsé-
ge kéri a 2006. évi Országgyûlési képviselõ-választás második
fordulójában résztvevõ  jelölteket, hogy a 2006/2. lapszámban
közölt tájékoztatóban foglaltaknak, és a február hónapban kö-
zösen egyeztetett megállapodásnak megfelelõen, idõben küld-
jék át bemutatkozó anyagaikat a különszámhoz.

LEADÁSI HATÁRIDÕ: ÁPRILIS 11. 11 ÓRA.
Mindemellett április 10-én 14 óráig várjuk az Erzsébetváros új-
ság következõ lapszámához a választáson a VII. kerületben je-
löltet indított pártok, megállapodás szerinti, 500 karakteres
(szóközökkel együtt) rövid tájékoztatóját a továbbjutott jelöl-
tekrõl, a párt irodájának elérhetõségeirõl.
FIGYELEM! A TÁJÉKOZTATÓBAN FOGLALT HATÁRIDÕKTÕL 

NINCS MÓDUNK ELTÉRNI!
- a szerk. -
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Erzsébetvárosi Választási 
Információs Szolgálat

Budapest VII. ker. 1073 Erzsébet krt. 6.
Polgár Endréné 

1/462-3197 1/318-0916 


