


Szeretnék egy új lehetőséget kínálni az embereknek a jobb és biztonságosabb 
megélhetésükhöz, egy olyan csapat tagjaként, akik elkötelezettek, elhivatottak 
ahhoz, hogy céljaikat megvalósítsák. 

Életem során sok jót kaptam ettől a várostól, amit szeretnék most én is viszonozni. 
Kérem, tartsanaK velem, építsünK egy olyan Kisvárost, a mi 
mezővárosunkból, balmazújvárosból, melyre még az unoká-
ink, dédunokáink is büszkék lesznek.

  Tisztelettel:
  Ferenczi mária 
  önkormányzati képviselőjelölt

néhány hónapja Hegedüs Péter polgármester úr bemutatta a jövőre vonatkozó 
terveit, melyre hamarosan azt mondtam, hogy képviselőként én is részt akarok venni 
azok megvalósításában. sok lakótelepi lakos, közös képviselőként már bizalmat 
szavazott nekem. az Önök támogatásával szeretnék része lenni annak a képviselő- 
testületnek, amelyik párthovatartozás nélkül képes összefogni és a város első számú 
vezetőjével, a polgármesterrel együtt balmazújváros teljes lakosságának érdekében 
együtt dolgozni. együtt egy olyan fenntartható, környezettudatos, természettudatos, 
energiatudatos és biztos gazdasági alapon működő várost alakíthatunk ki, melyért 
még a jövő generációja is hálás lesz nekünk. 

TiszTelT 
Választópolgárok! 
Ferenczi Mária vagyok, 61 éves és vállalkozó. Az 1-es számú 
választókerület önkormányzati képviselőjelöltje. Balmazújvá-
roson élek születésem óta családommal, gyerekeimmel, unoká-
immal, férjemmel együtt és a hátralevő életemet is itt tervezem 
leélni. 1999 és 2008 között - önkormányzati képviselőként, egy 
ciklusban pedig alpolgármesterként - már volt lehetőségem a 
köz szolgálatában állni. Az elmúlt 22 év során építettem fel 
vállalkozásomat, mely könyveléssel, adótanácsadással, és 
társasházkezeléssel foglalkozik.

Hegedűs Péter, Balmazújváros polgármesterének ajánlása

Városunkban egyre többen érzik úgy, hogy szeretnék saját kezük-
be venni a sorsukat. Ha Ön is változtatni szeretne, jöjjön velünk 
ezen az úton! Ön is sokat tehet mindezek érdekében, ha válasz-
tópolgárként az október 13-i helyhatósági választáson rám és a 
CÉLBAKISÉR Civil Szövetség képviselő jelöltjére szavaz.
bÍzzon bennünk! készen állunk a FeladaTra.   
szavazzon ránk, mosT Ön dÖnTHeT a kÖzÖs jÖvőnkről!





Munkám során az elmúlt 18 év alatt sok nehéz döntést kellett meghoznom. Olykor 
emberi sorsok és életek múltak ezeken a döntéseken. Ezt a munkámból fakadó 
felelősséget szeretném képviselőként is kamatoztatni, hogy a körzetemben élő 
embereket támogassam, segítsem.

Én bízom jelenlegi polgármesterünkben, megtapasztaltam hihetetlen munkabírását. 
Dolgozzunk tovább együtt egy jó csapatban a város lakosaiért, a város kiemelkedő 
fejlődéséért! kérem ÖnÖkeT, Hogy Támogassanak, TarTsanak velünk a 
kÖveTkező években! éPÍTsünk egy olyan városT, aHol jó gyereknek, 
FiaTalnak, szülőnek, nagyszülőnek és jó balmazújvárosinak lenni!

  Tisztelettel:
  Hüse jános
  önkormányzati képviselőjelölt

gyermekeimet kezemben tartva minduntalan az motoszkált bennem, tudok-e olyan 
jó szülő lenni, mint amilyen szüleim nekem vannak? szerencsésnek mondhatom 
magam, hogy szüleimtől és a nagyszülőktől minden percben értéket és tanítást 
kaptam! ezekből az értékekből merítek, mikor dolgozom, mikor a családommal 
vagyok és akkor is, amikor elkezdtem a város fejlődése érdekében munkálkodni!

TiszTelT 
NÉMETFALuSIAK! 
Kevés meghatározóbb dolog van az ember életében, mint mi-
kor a gyermekét először a kezében tarthatja! Ez nekem három-
szor is megadatott! Hüse János vagyok, 43 éves. Itt születtem 
Balmazújvároson, tanulmányaim nagy részét is itt végeztem. 
18 éve dolgozom itt mentőápolóként. Gyerekként a Nagyszík 
és a környező csatornák partjai szolgáltak játszótér gyanánt. 
Nap mint nap csípte a bőrömet a pusztai por, az izzadság, 
amit a száraz fű összekarcolt. De az élmény, a szabadság, 
ami akkor kerített hatalmába, egy életre meghatározta a 
gondolkodásomat. Ezt a fajta szilaj, fékevesztett érzést a 
mai gyerekek már ritkán érezhetik. 

Hegedűs Péter, Balmazújváros polgármesterének ajánlása

Városunkban egyre többen érzik úgy, hogy szeretnék saját kezük-
be venni a sorsukat. Ha Ön is változtatni szeretne, jöjjön velünk 
ezen az úton! Ön is sokat tehet mindezek érdekében, ha válasz-
tópolgárként az október 13-i helyhatósági választáson rám és a 
CÉLBAKISÉR Civil Szövetség képviselő jelöltjére szavaz.
bÍzzon bennünk! készen állunk a FeladaTra.   
szavazzon ránk, mosT Ön dÖnTHeT a kÖzÖs jÖvőnkről!





miT szereTnék ennek érdekében:
● folyamatos kapcsolattartás a lakosokkal, megfelelő tájékoztatás a közügyekről;
● az infrastruktúra folyamatos fejlesztése
● a környezetvédelmi szempontok szem előtt tartása, 
    megfelelő hulladékgazdálkodás, és hulladékkezelés,
● hátrányos helyzetű gyerekek részére a felzárkóztatást biztosító szolgáltatások
● a város idős, rászoruló lakói ellátásának biztosítása, az idősek otthonának bővítése 

Célom egy élHeTő város, a kÖzÖsség érdekeiT szem előTT TarTó vá-
rosvezeTés megvalósÍTása. CsodáT Tenni nem Tudok, amiT viszonT 
Ígérek, az a TiszTességes munka. bÍzzon bennem! 
Támogasson szavazaTával okTóber 13-án!

  Tisztelettel:
  dr. lajter ágnes
  önkormányzati képviselőjelölt

most úgy döntöttem, hogy ismét szerepet kell vállaljak a közéletben, mert úgy 
látom, valamennyien felelősek vagyunk azért, ami történik velünk, itt a tele-
pülésünkön. abban is biztos vagyok, hogy szükséges a szemléletbeli változás, 
máshogyan kell állni a közügyek intézéséhez. 

tisztelt VálasztóPolgárok! 
KEDVES BALMAzúJVáROSIAK!
Dr. Lajter ágnes vagyok, 54 éves, balmazújvárosi lakos, két gyer-
mek édesanyja. Balmazújvároson születtem, itt éltek szüleim, 
nagyszüleim is. általános és középiskolai tanulmányaimat is 
itt végeztem, több évig itt is dolgoztam. Ezer szállal kötődöm 
szülővárosomhoz, itt élnek a rokonaim és barátaim is. Szere-
tem a várost, szeretek itt élni, és él bennem a vágy, hogy tegyek 
érte, tegyek a közösségért. Ez motivált, amikor 1990-ben, 
a rendszerváltozás utáni első helyhatósági választáson 
elindultam, és egyéni képviselőként bekerültem az önkor-
mányzati testületbe. Szakterületem a gyermekvédelem, illet-
ve a szociális ellátások. Jelenleg egy egyházi fenntartású 
nevelőszülői hálózatnál dolgozom.

Hegedűs Péter, Balmazújváros polgármesterének ajánlása

Városunkban egyre többen érzik úgy, hogy szeretnék saját kezük-
be venni a sorsukat. Ha Ön is változtatni szeretne, jöjjön velünk 
ezen az úton! Ön is sokat tehet mindezek érdekében, ha válasz-
tópolgárként az október 13-i helyhatósági választáson rám és a 
CÉLBAKISÉR Civil Szövetség képviselő jelöltjére szavaz.
bÍzzon bennünk! készen állunk a FeladaTra.   
szavazzon ránk, mosT Ön dÖnTHeT a kÖzÖs jÖvőnkről!





A CÉLBAKISÉR Civil Szövetség jelöltjeként indulok a választáson. Egyetértek az-
zal, hogy nyíltan, átláthatóan és a törvények betartása mellett kell tovább vezetni 
városunkat, és ésszerűen gazdálkodva kell bánnunk a közösség vagyonával.

Sokan megkérdezték, hogy miért csinálod? Nem elég neked, ami most is nyomja 
a válladat? Meggyőződésem, hogyha a mások válláról sikerül terheket levennünk, 
a mi életünk is könnyebb lesz. Ezt tartom a közösségi gondolkodás alapjának.

kedves baráTaim és ismerőseim! kérlek TiTekeT, Hogy segÍTseTek 
ezen az úTon szereTeTeTekkel, TámogaTásoTokkal. TiszTelT 
ismereTlen balmazújvárosi lakosok! ÖnÖkeT is megFonTolTan, 
lelkiismereTesen Fogom kéPviselni, amikor városunk egészéT 
érinTő kérdésekben kell majd dÖnTeni. HÍvom ÖnÖkeT erre 
az úTra, Tegyünk kÖzÖsen balmazújvárosérT!

  Tisztelettel:
  dobi sándorné julika
  önkormányzati képviselőjelölt

az időközi választás óta egyre többen biztattak, hogy képviseljem a körzetben élőket. 
bár váratlanul ért polgármesterünk felkérése a képviselői indulásra, a családommal 
egyetértésben igent mondtam rá. a tenni akarás vezérel. ismerem az emberek napi 
problémáit, hiszen azok az én problémáim is. most már kevésnek tartom csak 
meghallgatni az itt lakókat. eljött az az idő, amikor tehetek lakóközösségünkért. 

TiszTelT 
BALMAzúJVáROSIAK! 
Dobi Sándorné vagyok, 49 éves háromgyermekes édes-
anya, feleség, nagymama és vállalkozó. Balmazújvároson 
születtem, azóta is itt élek férjemmel. Életem meghatározó 
része ez a körzet. Itt ringatták a bölcsőmet, ideköt csalá-
dom, munkásságom, jó ismerőseim. Ismerem az emberek 
napi problémáit, hiszen azok az én problémáim is. Eljött 
az az idő, amikor tehetek lakóközösségünkért. Megol-
dást hozhatok a problémákra, vagy még több örömteli 
pillanatot szerezhetek az itt élőknek.

Hegedűs Péter, Balmazújváros polgármesterének ajánlása

Városunkban egyre többen érzik úgy, hogy szeretnék saját kezük-
be venni a sorsukat. Ha Ön is változtatni szeretne, jöjjön velünk 
ezen az úton! Ön is sokat tehet mindezek érdekében, ha válasz-
tópolgárként az október 13-i helyhatósági választáson rám és a 
CÉLBAKISÉR Civil Szövetség képviselő jelöltjére szavaz.
bÍzzon bennünk! készen állunk a FeladaTra.   
szavazzon ránk, mosT Ön dÖnTHeT a kÖzÖs jÖvőnkről!





Fontos feladatnak tartom a térség útjainak, járdáinak karbantartását és az inf-
rastruktúra folyamatos fejlesztését. Szeretném, ha több szórakozási lehetősége 
lenne az itt lakó gyerekeknek és családoknak. A kiemelt feladatok közé tartozik a 
lakosok megfelelő tájékoztatása minden közösséget érintő ügyről, valamint az itt 
élőkkel való folyamatos kapcsolattartás.

Célom, hogy a darusi és a balmazújvárosi emberek szavát és aktuális problémáit 
hallassam a városvezetésben, hogy egy élhető, gyűlölettől és gyűlöletkeltéstől 
mentes új várost építsünk és ne csak a magunk, hanem gyermekeink és unokáink 
számára is!

bÍzzon bennem! válTozTassunk kÖzÖsen! TeremTsünk ne Csak a 
darusiak, Hanem minden balmazújvárosi számára egy élHeTő, 
Fejlődő és TÖrődő városT!  

  Tisztelettel:
  molnár péter
  önkormányzati képviselőjelölt

számomra a család és gyermekeink nyugodt, békés élete a legfontosabb. értük 
kell dolgoznunk, rájuk kell alapoznunk a jövőnket, és számukra kell városunkat 
fejleszteni. az évek múltával egyre jobban úgy éreztem, hogy tennem kell a 
városomért és az itt lakókért. ezért is vállaltam el Hegedüs Péter polgármester 
úr felkérését, hogy a daruban lakó embereket képviseljem az önkormányzat 
képviselő testületében.

TiszTelT 
BALMAzúJVáROSIAK! 
Molnár Péter vagyok, 1982. augusztus 31-én születtem. 
10 éve élek boldog családi életet a feleségemmel, és a 3 
gyermekemmel, itt Balmazújvároson. Tanulmányaimat a 
darusi általános iskolában kezdtem, majd Debrecenben 
gépgyártás-technológia, számítástechnikai technikusi 
végzettséget szereztem. Jelenleg egy országos háló-
zattal rendelkező autóalkatrész-értékesítő cégnél va-
gyok telefonos ügyfélszolgálat vezetőhelyettes.

Hegedűs Péter, Balmazújváros polgármesterének ajánlása

Városunkban egyre többen érzik úgy, hogy szeretnék saját kezük-
be venni a sorsukat. Ha Ön is változtatni szeretne, jöjjön velünk 
ezen az úton! Ön is sokat tehet mindezek érdekében, ha válasz-
tópolgárként az október 13-i helyhatósági választáson rám és a 
CÉLBAKISÉR Civil Szövetség képviselő jelöltjére szavaz.
bÍzzon bennünk! készen állunk a FeladaTra.   
szavazzon ránk, mosT Ön dÖnTHeT a kÖzÖs jÖvőnkről!





Munkámnak és korábbi társadalmi megbízatásaimnak köszönhetően sokan is-
mernek a városban. Szeretném a tapasztalataimat és tudásomat a 6. számú vá-
lasztókörzet javára fordítani. A térség egyik részének az újtelep nevet adták vala-
mikor. Szeretném, ha ez a név most a 21. században ténylegesen egy úJ TELEP 
lenne. 

Célom, a választókörzetemet bekapcsolni a város vérkeringésébe, az ide tartozó 
bánlaki résszel együtt. az ígéretek után végre tényleg legyenek szilárd burkolattal 
ellátott utak, a gyalogosoknak rendes járda és a vízelvezetés is legyen megoldva.

mindezek érdekében Ön is sokaT TeHeT, Ha okTóber 13-án 
engem TámogaT a HelyHaTósági válaszTáson! 

  Tisztelettel:
  Drága artúr
  önkormányzati képviselőjelölt

2002-ben indultam a cigány kisebbségi önkormányzati választáson, ahol több 
ezer szavazatot kaptam és megválasztottak a Cigány kisebbségi Önkormányzat 
elnökének. elnöki tevékenységem alatt számos felzárkóztató tanfolyamot szerveztem 
olyan felnőtteknek, akik itt szerezték meg az általános iskolai bizonyítványukat, 
később sokan szakmát és különböző képesítéseket is szereztek. emellett több mint 
40 ember juthatott „b” kategóriás jogosítványhoz. a városgazdálkodási kHT-nél a 
közmunkaprogram egyik vezetője voltam. később a szakmámban helyezkedtem el, 
a mai napig is ezzel foglalkozom.

TiszTelT 
BALMAzúJVáROSIAK! 
1963. február 20-án születtem. Balmazújvároson a cigánytelep 
és az újtelep között ingázva nőttem fel. Hatodikos koromig a 
szüleimmel a cigánytelepen laktunk, majd édesanyám halála 
után az nagymamám vett magához, aki az újtelepen lakott. 
1981-ben végeztem hidegburkolóként. Az évek alatt három 
gyermekem született. Öt unoka büszke nagypapája vagyok.

Hegedűs Péter, Balmazújváros polgármesterének ajánlása

Városunkban egyre többen érzik úgy, hogy szeretnék saját kezük-
be venni a sorsukat. Ha Ön is változtatni szeretne, jöjjön velünk 
ezen az úton! Ön is sokat tehet mindezek érdekében, ha válasz-
tópolgárként az október 13-i helyhatósági választáson rám és a 
CÉLBAKISÉR Civil Szövetség képviselő jelöltjére szavaz.
bÍzzon bennünk! készen állunk a FeladaTra.   
szavazzon ránk, mosT Ön dÖnTHeT a kÖzÖs jÖvőnkről!





Célom, hogy emberközpontú és elérhető képviselő legyek a bánlaki, illetve a bal-
mazújvárosi emberek számára, mert azt vallom, hogy a helyi polgárok képviselő-
jének lenni nem cím, rang vagy poszt, hanem szolgálat.

TiszTeleTTel kérem ÖnT, Hogy okTóber 13-án Támogasson szavaza-
Tával, Hogy egy Fejlődő, ugyanakkor nyugodT városT TeremTsünk! 
kÖzÖsen balmazújvárosérT!

  Tisztelettel:
  Demeter pál
  önkormányzati képviselőjelölt

balmazújvárosi kötődésű emberként szeretném az elmúlt évtizedben szerzett 
közéleti és politikai tapasztalataimat továbbra is a szülővárosom szolgálatába 
állítani. városunk mostani helyzetét látva, gondolom, egyetértenek abban, hogy 
nem engedhetjük meg azt, hogy a pártpolitika városunk érdeke elé helyezze magát. 
emellett azonosulni tudok Hegedűs Péter polgármester úr munkájával, illetve az 
általa felállított programmal. 

TiszTelT 
BALMAzúJVáROSIAK! 
1982-ben születtem Balmazújvároson, azóta is itt élek. 
A Kalmár zoltán általános Iskola sporttagozatos tanulójaként 
a Bánlakon töltöttem a gyermekkorom jelentős részét, majd 
Debrecenben, a Brassai Sámuel Műszaki Középiskolában sze-
reztem technikusi képesítést. 2008-ban a  Debreceni Egyetem 
Műszaki Főiskolai Karán műszaki menedzserként végeztem.
Fiatal korom óta érdekel a közélet, a politika. 2010 óta Bal-
mazújváros önkormányzati képviselője vagyok, 2014 óta 
vezetem a Jobbik-frakciót a megyei közgyűlésben. A 
Jobbik parlamenti frakciójának munkáját a honvédelmi 
kabinetben dolgozva segítem.

Hegedűs Péter, Balmazújváros polgármesterének ajánlása

Városunkban egyre többen érzik úgy, hogy szeretnék saját kezük-
be venni a sorsukat. Ha Ön is változtatni szeretne, jöjjön velünk 
ezen az úton! Ön is sokat tehet mindezek érdekében, ha válasz-
tópolgárként az október 13-i helyhatósági választáson rám és a 
CÉLBAKISÉR Civil Szövetség képviselő jelöltjére szavaz.
bÍzzon bennünk! készen állunk a FeladaTra.   
szavazzon ránk, mosT Ön dÖnTHeT a kÖzÖs jÖvőnkről!





Jelenleg a legkedvesebb hobbimnak élek, nótákat énekelek szerte az országban, 
sőt azon túl is. Ilyenkor boldogan mesélek Balmazújvárosról és melengeti a szíve-
met, hogy mindenhol ismerik Soós Imrét, Veres Pétert. De az utóbbi időben nem 
a hírességeink felől érdeklődnek az emberek, sokat romlott a megítélésünk. Így, 
amikor Hegedüs Péter polgármester úr felkért, úgy döntöttem, hogy újra szolgá-
latba helyezem magam.  

ÖnÖk a szavazaTukkal Tudnak segÍTeni abban, Hogy a 8-as számú vá-
laszTókerüleT kéPviselőjekénT a szigeTkerT - és kéPviselőTársaim-
mal együTT balmazújváros - áTláTHaTó, TiszTességes műkÖdéséérT, 
jó HÍrnevéérT dolgozHassak. kérem ÖnÖkeT, Támogassanak engem 
okTóber 13-án a HelyHaTósági válaszTáson! 

  Tisztelettel:
  nádasdi lászló
  önkormányzati képviselőjelölt

nagyon fontos számomra balmazújváros megítélése, jó hírnevünk ápolása, 
visszaszerzése. Célom, hogy nyissunk egy új ablakot balmazújvárosra, amely 
tiszta, átlátható, fényes, és mikor a nagyvilág bekopogtat rajta, egy szebb és egy 
új balmazújvárost lásson, amelyre gyermekeink, és unokáink is büszkék lehetnek.

TiszTelT 
BALMAzúJVáROSIAK! 
Nádasdi László vagyok, 1966. január 8-án  születtem Bal-
mazújvároson. Itt élek feleségemmel és két gyerekemmel, a 
város szigetkerti részén. Fiam már Debrecenben dolgozik és 
ott is él, míg lányom friss diplomás, tanító. általános isko-
lámat a régi „németfalusi” iskolában végeztem. Az iskola 
befejezése után Debrecenben autószerelő bizonyítványt 
szereztem, és a helyi Vörös Csillag Tsz.-ben helyezked-
tem el, mint szerelő. Itt dolgoztam a rendszerváltásig. 
Majd 1991-ben a rendőrség hivatásos állományába ke-
rültem, és itt szolgáltam a városunk közbiztonságát.

Hegedűs Péter, Balmazújváros polgármesterének ajánlása

Városunkban egyre többen érzik úgy, hogy szeretnék saját kezük-
be venni a sorsukat. Ha Ön is változtatni szeretne, jöjjön velünk 
ezen az úton! Ön is sokat tehet mindezek érdekében, ha válasz-
tópolgárként az október 13-i helyhatósági választáson rám és a 
CÉLBAKISÉR Civil Szövetség képviselő jelöltjére szavaz.
bÍzzon bennünk! készen állunk a FeladaTra.   
szavazzon ránk, mosT Ön dÖnTHeT a kÖzÖs jÖvőnkről!


