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VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
a 2014. évi helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek
választásával kapcsolatos tudnivalókról
Dr. Áder János köztársasági elnök úr a 270/2014. (VII.23.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek
2014. évi általános választásának idõpontját 2014. október 12.
napjára tûzte ki.
A választási rendszerben az egyik legfontosabb változás, hogy a helyi
önkormányzati képviselõket és polgármestereket az idei évtõl kezdve
a korábbi négy év helyett már öt évre választjuk.
Választójog:
– Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy a
helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásán választó és választható legyen.
– Az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkezõ nagykorú állampolgárának joga van, hogy a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásán
választó és választható legyen.
– Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert minden
nagykorú személynek joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati
képviselõk és polgármesterek választásán választó legyen.
– Nem rendelkezik választójoggal az, akit bûncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság
a választójogból kizárt. Nem választható az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkezõ állampolgára, ha az
állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági
döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából. (Magyarország Alaptörvénye XXIII. cikk (1)-(6) bek.)
A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásán
– a választópolgár lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén
választhat,
– a választópolgár bármely választókerületben választható,
– nem választható, aki jogerõs ítélet alapján szabadságvesztés
büntetését vagy büntetõeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti. (A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény (Övjt.) 1. § (2)-(3) bek.)
Községünkben 6 egyéni képviselõi mandátum szerezhetõ meg.
(Övjt. 5. § (1)-(3) bek.)
A Törteli Helyi Választási Iroda vezetõjének a megválasztható képviselõk számának megállapítása tárgyában hozott 1/2014. határozata
a www.tortel.hu (Helyi Önkormányzati választások menüpont alatt)
honlapon megtekinthetõ.
Azt a választópolgárt, aki legkésõbb 2014. augusztus 15-én a
szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda
értesítõ megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe
vételérõl. Az értesítõt a választópolgár értesítési címére, ennek
hiányában lakcímére 2014. augusztus 25-ig kellett megküldeni.

A választási kampányidõszak 2014. augusztus 23-tól 2014.
október 12-én 19.00 óráig tart.
A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség
megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2014.
október 12-én nem folytatható.
2014. október 12-én választási gyûlés nem tartható.
2014. október 12-én politikai reklámot nem lehet közzétenni.
A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték,
2014. november 11-én 16.00 óráig köteles
eltávolítani.
A helyi választási bizottság három tagját
és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselõ-testülete legkésõbb 2014.
augusztus 31-én 16.00 óráig választotta meg.
Tag: 1) Radicsné Sáfrán Erika, elnök
2) Bekõ Erzsébet, alelnök
3) Megyesi Ferencné Perlaki Ilona
Póttag: 1) Surinné Kovács Julianna
2) Makai Roland
3) Horváth Zsolt
A választási bizottság megbízott tagjait legkésõbb 2014. szeptember 26-án 16.00 óráig lehetett bejelenteni (delegált állítás).
Kik szavazhatnak átjelentkezéssel (szavazóköri névjegyzéket érintõ
kérelem):
– Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja
be, akinek a választás kitûzését megelõzõen legalább harminc nappal
(legkésõbb 2014. június 23-ig) létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2014. október 12-éig tart.
– Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek, valamint az átjelentkezésre
irányuló kérelem visszavonásának a választás kitûzését követõen,
legkésõbb a szavazást megelõzõ második napon kell megérkeznie a
helyi választási irodához.
– Az átjelentkezési kérelemnek a Ve. 92. § (1) bek. a) pontjában
foglalt (választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja
neve, személyi azonosítója) adatokon túl tartalmaznia kell a választópolgár tartózkodási helyének címét.
– A helyi választási iroda vezetõje a kérelem alapján a választópolgárt törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébõl, egyidejûleg felveszi a tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe.
– A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör
névjegyzékébe, ha – legkésõbb a szavazást megelõzõ második napon
– tartózkodási helyét megszüntette. (Ve. 2013. évi XXXVI. törvény
(Ve.) 307/A. § – 307/B. §)
Határidõ: a kérelemnek legkésõbb 2014. október 10-én 16.00 óráig
meg kell érkeznie a helyi választási irodához.
Folytatása a 2. oldalon

2. oldal
Folytatás az 1. oldalról

Mozgóurna iránti kérelem (szavazóköri névjegyzéket érintõ kérelem):
–A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplõ,
mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt
választópolgár nyújthatja be.
– A mozgóurna iránti kérelemnek a választás kitûzését követõen, de
legkésõbb a szavazást megelõzõ második napon kell megérkeznie
ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy a szavazás napján, legkésõbb 15 óráig kell
megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.
– A mozgóurna iránti kérelemnek a Ve. 92. § (1) bek. a) pontjában
foglalt (választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja
neve, személyi azonosítója) adatokon túl tartalmaznia kell a szavazókör területén lévõ tartózkodási helyét, ahova a mozgóurna kivitelét
kéri, ha az a magyarországi lakcímétõl eltér, valamint a mozgóurnaigénylés okát. (Ve. 103. § (1)-(3) bek.)
Határidõ: a kérelemnek
– legkésõbb 2014. október 10-én 16.00 óráig meg kell érkeznie a
helyi választási irodához,
– 2014. október 12-én 15.00 óráig meg kell érkeznie az illetékes
szavazatszámláló bizottsághoz.
Fogyatékossággal élõ választópolgárok segítése (központi névjegyzéket érintõ kérelem):
A fogyatékossággal élõ választópolgár a következõ segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:
a) Braille-írással készült értesítõ megküldése,
b) könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
c) Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,
d) akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása – az akadálymentes
szavazókörök felsorolását külön jegyzék tartalmazza. (Ve. 88. §)
Azt a választópolgárt, aki a Ve. 88. § d) pontja szerint kérte, hogy
akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, és akinek a lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes, a helyi választási iroda a lakcíme szerinti szavazóhelyiséggel azonos településen és választókerületben lévõ, akadálymentes szavazóhelyiséggel
rendelkezõ szavazókör névjegyzékébe teszi át. (Ve. 102. § (3) bek.)
Szavazóköri, valamint központi névjegyzéket érintõ kérelem a
Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu hivatalos honlapján
on-line benyújtható, vagy postai úton történõ benyújtáshoz a
formanyomtatvány pdf-formában a honlapról letölthetõ.
Felhívjuk a választópolgárok figyelmét, hogy a fent leírtak alapján
a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásán,
az országgyûlési és az európai parlamenti választásoktól eltérõen:
– csak magyarországi lakóhellyel rendelkezõ választópolgárok
szavazhatnak,
– átjelentkezés iránti kérelmet az a választópolgár nyújthat be,
akinek a választás kitûzését megelõzõen legalább harminc nappal
létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás
napjáig tart,
– az elfogadott átjelentkezési kérelem alapján a választópolgár
tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe kerül
felvételre. (Átjelentkezõk számára nincs kijelölt szavazókör.)
– mozgóurna kérelem lakóhelyre, – átjelentkezést igénylõ –
tartózkodási helyre, illetve a lakóhely, vagy tartózkodási hely

TÖRTELI HÍRADÓ
szerinti szavazókör területéhez tartozó címre igényelhetõ.
(Egészségügyi intézményben történõ szavazásra nincs lehetõség.),
– Magyarország külképviseletein nem lehet szavazni.
2014. október 12-én, az önkormányzati választások napján lesz a
nemzetiségi önkormányzati képviselõk választása is. Ezt a
választást a Nemzeti Választási Bizottság tûzte ki, kizárólag azokon
a településeken, ahol a 2011-es népszámlálás adatai szerint legalább
25-en az adott nemzetiséghez tartozónak vallották magukat.
A nemzetiségi választások újdonsága, hogy egyszerre lesz a helyi,
a területi és az országos nemzetiségi választás. Ezek korábban
egymásra épültek, és idõben eltolva kerültek megtartásra.
A területi és az országos nemzetiségi listákra azok a nemzetiségként
regisztrált választópolgárok is szavazhatnak, akik olyan településen
élnek, ahol települési választást nem lehet kiírni.
A törteli szavazóköröket az alábbiakban ismertetem (2/2014. HVI
határozat a honlapon megtalálható):
01. Dózsa György út. 20-22. (Malom)
02. Dózsa György út 19. (Régi Mûvelõdési Ház)
03. Kossuth Lajos út 3. (Óvoda)
04. Szent István tér 2. (Emeletes iskola)
Nemzetiségi szavazókör:
800. Kossuth Lajos út 8. (Egészségház)
A roma nemzetiségi önkormányzati választásra külön kijelölt 800.
számú szavazókörben csak a nemzetiségként regisztrált választópolgárok szavazhatnak.
Hogyan választjuk az önkormányzati képviselõket?
Községünkben a helyi önkormányzati képviselõket a település választópolgárai egyéni listás választási rendszerben választják meg, ahol
a település egy választókerületet alkot. A képviselõ-testület tagjainak száma 6 fõ, a település lakosságszámától függõen.
A választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, amennyi a
megválasztható képviselõk száma. Az egyéni listán képviselõk azok
a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselõk száma szerint
a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlõség esetén
sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlõ számú szavazatot
elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.
Egyéni listás képviselõjelölt a korábbi választásokhoz hasonlóan
az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább
1 százaléka (35 fõ) jelöltnek ajánlott.
Polgármesterjelölt az, akit a település választópolgárainak legalább
3 százaléka (104 fõ) jelöltnek ajánlott.
Szavazni két, egymást metszõ vonallal lehet (pl. X vagy +).
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A választópolgárnak
igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító
igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetõi engedéllyel), valamint a lakcímét
vagy személyi azonosítóját. A választópolgár a fentiek után megkapja
a lebélyegzett szavazólapokat, az átvételt aláírással igazolja.
Dr. Majtényi Erzsébet sk.
Helyi Választási Iroda Vezetõje

A Helyi Választási Bizottság 26 képviselõjelöltet és 3 polgármesterjelöltet vett határozatával nyilvántartásba.
A 3 polgármesterjelölt (a szavazólapon szereplõ sorrend szerint):

A következõ oldalakon a fent vázolt bontásban, abc-sorrendben
ismertetjük a jelöltek rövid bemutatkozását.

1. Godó János (FIDESZ)
2. Búcsús Ferenc (JOBBIK)
3. Godó Tibor (Független)

A roma nemzetiségi önkormányzati választásra 6 képviselõjelölt került
nyilvántartásba vételre. A 8. oldalon ismertetjük bemutatkozásukat
a szavazólapon szereplõ sorrend szerint:
1. Völgyi Rudolf (Lásó Drom), 2. Határ László (Lásó Drom), 3.
Mészáros Sándor (Lungó Drom), 4. Burai Miklós (Lungó Drom), 5.
Völgyi György (Lásó Drom), 6. Burai János (Lungó Drom).

A 26 képviselõjelölt közül 6 a Fidesz–Magyar Polgári Szövetség, 4
a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelöltjeként, 16 jelölt pedig
függetlenként indul a választáson.

VÁLASZTÁSI

3. oldal

KÜLÖNSZÁM

A FIDESZ–MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG KÉPVISELÕJELÖLTJEI
ANTALNÉ TÓTH SZILVIA
Antalné Tóth Szilvia 39 éves törteli
lakos vagyok, férjemmel 19 éve boldog házasságban élek, két gyermekem
van, a fiam 18, a lányom 17 éves.
2007-ben bíztak meg a Törteli Óvoda
vezetésével, amely pozíció betöltésével 2012-ben ismét megtisztelt a
képviselõ-testület bizalmuk jeleként.
Igyekszem munkámban a hitelességet,
igazságosságot, emberséget képviselni. A tisztelet, becsületesség és
alázat a mindennapi életem során ma
is eligazodást nyújt a zavaros világban.
Vezetõi munkám során arra is törekedtem, hogy az óvoda tárgyi
feltételei a lehetõ legjobban szolgálják a gyermekek nevelését, fejlesztését. Sikerült valamennyi csoportszobában az összes bútorzatot,
padlóburkolatot, a világítótesteket lecserélni. Szeptembertõl használatba vehetjük a tornaszobát, a kisudvar a gumitégla burkolat kialakítása által használhatóbb, biztonságosabb lett a gyermekek
számára. Az intézmény felszereltsége nagymértékben bõvült. Az
elmúlt négy esztendõben külsõs képviselõként az önkormányzat
képviselõ-testületének Mûvelõdési Bizottságában dolgoztam, ezáltal
részt vehettem az elõrelépést megalapozó nehéz munkában. Képviselõként szeretném településünk fejlõdését elõsegíteni. Kérem, tiszteljenek meg szavazatukkal!

GODÓ JÁNOS
Godó János vagyok, a FIDESZ törteli
csoportjának polgármester- és képviselõjelöltje. Nyolc éve veszek részt
Törtel képviselõ-testületi munkájában,
négy éve polgármesterként a község
polgárainak jóvoltából. Feleségemmel,
családommal és a törteli FIDESZ csoport tagjaival, szimpatizánsaival Törtel
község érdekeit képviseljük régóta.
Amikor átvettem a polgármesteri
megbízatást, községünk csõdközeli
helyzetben volt. Feltártunk mindent,
ami ebbe a helyzetbe taszította a községet, és orvosoltuk e problémákat. Községünk maradék tartozását – közel 60 millió forintot – a
második FIDESZ-kormány vállalta át. 2014-es év félévi zárását
követõen költségvetésünk 54 millió forint pluszt mutat. Közben
megvalósítottuk a semmibõl azokat a fejlesztéseket, amelyeket nem
lehetett elkerülni. Az óvoda teljes világításának felújítását, az
intézmények érintés- és villámvédelmét, a településrendezési tervet,
amelyek a pályázatokhoz nélkülözhetetlenek. Törtel becsülettel talpra
állt, és mindenki a saját szemével láthatja, hogy a fejlõdés elkezdõdött. Bizonyítottuk, hogy mûködhet másként is az Önkormányzat,
mint a 2010-et megelõzõ években. Húsz éve nem volt Törtel községnek pozitív költségvetése! Köszönöm szépen mindenkinek az
eddigi támogatást, biztatást, sok jó szót! Ezt az eredményt közösen
hoztuk létre; ha Önök is úgy érzik, kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal, és támogassák a FIDESZ jelöltjeit, hogy Törtel nagyszerû
eredménye ne kerüljön veszélybe, és hogy folytatni tudjuk a megkezdett munkát.

DR. GUBIK ZOLTÁN
Dr. Gubik Zoltán vagyok. 1969-ben születtem Zentán. A Budapesti
Állatorvostudományi Egyetemen szereztem diplomát 1995-ben. Egy
évet az Állatorvostudományi Egyetem Szülészeti Klinikáján dolgoztam.

Törtelre 1997-ben költöztem feleségemmel, Gubik Zsuzsannával. Két
gyermekünk született, Bence és Boglárka. Ahhoz, hogy a munkámat jól
tudjam végezni, nélkülözhetetlen egy
odaadó család támogatása, meggyõzõdésem hogy e nélkül senki sem
lehetne sikeres. Elõször a DPMG ZRT.
szarvasmarhatelepein kezdtem el dolgozni, majd fokozatosan felépült a törteli praxis is. Az egyszemélyes praxis
nagyon nehéz feladat, állandó készenlétet és rengeteg munkát igényel. Munkám során nagyon sok törteli
emberrel találkozom, ismerem gondjaikat, problémáikat. Az önkormányzati munkában igyekszem az õ problémáikat képviselni.
Nyolc éve vagyok képviselõ, négy éve alpolgármester. Amit a 4 éves
ciklus elején célul tûztünk ki, az megvalósult: az önkormányzat ma
már talpra állt. Ma már rendelkezünk a pályázatokhoz szükséges
önerõvel. A megkezdett munkát szeretnénk folytatni, hogy Törtel
Község Önkormányzatának intézményei továbbra is biztonságosan
mûködhessenek, és a község biztonsággal fejlõdjön.

KÓNYA MIKLÓS
Kónya Miklós vagyok, nõs, 54 éves.
Két felnõtt fiam van. Törtelen születtem, itt jártam óvodába és iskolába.
Azóta is itt élek. Diplomáimat a Budapesti Mûszaki Egyetemen és a Pécsi Tudományegyetemen szereztem.
Jelenleg a Monori Szterényi József
Szakközépiskolában és Szakiskolában
dolgozom, immár 23 éve. 2007-ben
munkám elismeréseként Pest Megye
Szolgálatáért Díjat vehettem át. Fémiparral már 40 éve foglalkozom. Szabadidõmben a Törtelen megtalált hun
üst másolatával foglalkozom. Az általános iskola falában álló Máriaszobor rácsát, az óvoda falán lévõ kisfiú és kislány alakját, a
temetõkapu vasalatát készítettem el. Az óvodába járó gyermekek
érdekében 100 db csõvázas széket készítettem, ágyak felújítását
vállaltam és végeztem el. Tiszteletdíjam többszörösét fordítom ezekre
a számomra is fontos feladatokra. Ezt a tevékenységet a jövõben is
folytatni fogom. Legfontosabb célnak a tisztességes önkormányzati
tevékenység folytatását tartom. A helyi FIDESZ csoport és szimpatizánsai sokat tettek a községért. Megalapoztuk a jövõt, a fejlõdést
elkezdtük! Kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal!

OLTAI PÉTER
Tisztelt Törteliek! 39 éves vagyok, két
lányunkkal, Jankával, Verával és feleségemmel, Ildikóval 14 éve lakom
Törtelen, a Kocséri út végén. 18 éve
a Ceglédi Mentõknél dolgozom mentõszakápolóként. 2002-ben alakítottam
meg a helyi Fidesz csoportot, aminek
jelenleg is alelnöke vagyok. 2006 óta
az Önkormányzat munkáját bizottsági
tagként segítem. Nagy büszkeséggel
töltött el, hogy tavaszi országgyûlési
választásokon másodszorra is 2/3-ot
ért el a Fidesz Törtelen is! Ez azt jelenti, hogy munkánk újra eredméFolytatása a 4. oldalon

TÖRTELI HÍRADÓ
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A FIDESZ–MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG KÉPVISELÕJELÖLTJEI
Folytatás a 3. oldalról

nyes, és ezt Törtel lakossága megérti, támogatja. Kérem, hogy Önök
október 12-én ránk, a Fidesz jelöltjeire szavazzanak! Ezzel biztosítható,
hogy a tavaszi választási eredményeket helyben is érvényesíteni
tudjuk! Az elmúlt 4 évben következetes gazdálkodással sikerült az
önkormányzat pénzügyi helyzetét megnyugtatóan rendezni, s az
adósságot teljes mértékben lefaragni. Így a jövõben esély nyílik a
fejlesztésre, nem megkötött kézzel kell dolgozni. A helyi Fidesz
képviselõjelöltjei – velem együtt – csapatban és egységes elvek
mentén gondolkodnak. Szavazzanak ránk, rám, hogy Törtelért is
hasonló sikereket érjünk el Önökért, Önökkel!

PERLAKINÉ SOMODI GABRIELLA
Földmûveléssel foglalkozó szülõk harmadik, de egyetlen életben
maradt gyermekeként születtem 1964-ben, Cegléden. Az általános
iskolai tanulmányaimat a Törteli Általános Iskolában kezdtem és
fejeztem be 1978-ban. A középiskolai évek a Ceglédi Kossuth Lajos
Gimnáziumban teltek. 1982-ben az érettségi után a Zsámbéki Tanító-

képzõ Fõiskolára nyertem felvételt. 31 éve kezdtem el tanítani az
alsó tagozatos gyermekeket a Törteli Szent István Király Általános
Iskolában. 1984-ben férjhez mentem. Három leányunk született, a
két idõsebb már dolgozik, a legkisebb
középiskolás. Pár hónapja Törtel Község Önkormányzatának Mûvelõdési és
Sport Bizottságában kültagként veszek
részt a munkában. A feladatokat látva
elhatároztam, hogy képviselõjelöltként
indulok a helyi önkormányzati képviselõk választásán. Fontosnak tartom az
Önkormányzat pontos, adósságmentes gazdálkodását. Az emberek kiegyensúlyozott életéhez elengedhetetlenül szükséges a keresztény értékek megõrzése, átadása a gyerekek számára. A tanulásnak fõ helyen
kell szerepelnie életünkben, hiszen ez hozhat megélhetést, boldogulást
magyar népünk számára.

A JOBBIK KÉPVISELÕJELÖLTJEI
BÚCSÚS FERENC

szeretnék, mert van mit megoldani, ezért kérem támogatásukat, mert
együtt sikerülni fog! Bizalmukat elõre is köszönöm: ifj. Fajka János,
a Jobbik törteli képviselõjelöltje.

TISZTELT TÖRTELI LAKOSOK! Búcsús
Ferenc vagyok és a helyi választásokon indulok, mint polgármesterjelölt és
önkormányzati képviselõként is szeretném megmérettetni magam. Törtelen
születtem, 1979-ben nõsültem, azóta
Törtelen lakom. Három felnõtt gyermekem van és négy unokám. A gyerekek felnõttek és a feleségemmel ketten maradtunk. Mindig a jó ügyet
támogattam, mindenkinek segítettem,
aki hozzám fordult problémájával és ezt az utat szeretném továbbra
is járni. Mindent megteszek, hogy a település biztonságos, élhetõbb
és tisztább legyen! Amióta a Jobbik Törteli Szervezetének az elnöke
lettem, folyamatos biztatást kapok, hogy induljak a választáson, mert
megérett a település a változásra. Tudom, honnan jöttem, megvan
mindenem, de most a falunak, a törteli embereknek szeretnék segíteni, segítséget nyújtani minden területen. Amennyiben megtisztelnek
bizalmukkal, kérem, szavazzanak rám, és akkor együtt dolgozhatok
egy olyan csapattal, aki elhozza a változást, a jobbat! Bizalmukat
elõre is köszönöm: Búcsús Ferenc.

Nagy Erzsébet vagyok és az önkormányzati választáson, mint képviselõ
szeretném kérni az Önök bizalmát.
Köszönöm az ajánlásokat, a támogatásukat! Törtelen nõttem fel, Törtelen
lakom, és a helyi Szent Margit Patikában dolgozom már évek óta. Munkám
során találkozom minden korosztályt
érintõ problémával, olyannal is, amire
nem lehet gyógyszert írni. Mindenki
számíthat rám, mert mindent megteszek, hogy egészségesebb
környezetben nevelkedjenek a gyerekek, játszótér épüljön, járható
utakon közlekedjünk, biztonságban tudjuk otthonainkat és beteg
szüleinket. Minden területen van mit gyógyítani, ami sikerül, ha
nagyon akarjuk. Az Önök segítségével szeretném a települést a
változás, a fejlõdés útjára terelni. Köszönöm bizalmukat: Nagy
Erzsébet, a Jobbik törteli képviselõjelöltje

FAJKA JÁNOS

TÓTH FLÓRIÁN

A nevem Fajka János, 28 éves,
törzsgyökeres törteli vagyok, ahogyan
a szüleim és a nagyszüleim is. Törtelen
jártam iskolába, tanulmányaimat
Nagykõrösön az Arany János Református Gimnáziumban informatika
szakon végeztem. Igyekeztem magam
kipróbálni több munkaterületen is, de
végül a családi vállalkozás mellett
döntöttem, a pékségében dolgozom
már több mint 8 éve. A politikát már
gimnazista korom óta figyelemmel kísérem, és határozott álláspontom
van vele kapcsolatban. A közelmúltban nem vettem részt a helyi
közéletben, viszont most már aktív részese akarok lenni Törtel életében, és tenni is szeretnék a községért. Megélhetés, elszámoltatás,
rend; ehhez a három irányelvhez kívánom tartani magam! Változást

NAGY ERZSÉBET

Tóth Flórián vagyok, köszönöm az
ajánlásokat, mert így én is indulhatok
a helyi képviselõ választáson. Gyermekkorom nagy részét Törtelen töltöttem, jelenleg is Törtelen lakom. Már
15 éve a helyi áramszolgáltatónál dolgozom. Minden nap találkozom a település lakóival, tapasztalom az életkörülményeket, a munkanélküliséget,
a szegénységet, a falu leépülését. Szeretnék részt venni az építõ munkában, változtatni, felzárkóztatni
Törtelt a környezõ települések szintjére. Ötleteimmel, munkámmal,
tudásommal szeretném a település javát szolgálni. Amennyiben
megtisztelnek szavazataikkal, bizonyítani tudom, hogy nemcsak
kimondjuk, de meg is oldjuk a problémát! Köszönöm bizalmukat:
Tóth Flórián, a Jobbik törteli képviselõjelöltje.

VÁLASZTÁSI

5. oldal

KÜLÖNSZÁM

FÜGGETLEN KÉPVISELÕJELÖLTEK
ANTALNÉ PETROVICS ERIKA
Antalné Petrovics Erika vagyok, születésem óta Törtelen élek családommal, akiknek õszinte hálával tartozok
mindenért, amit elérhettem életemben.
A tanárképzõ fõiskolát Egerben végeztem, közoktatás-vezetõi diplomámat
pedig a Mûszaki Egyetemen szereztem.
1988 óta dolgozom Jászkarajenõn, és
büszkeséggel tölt el, hogy a település
iskoláját 16 éve iskolaigazgatóként
irányíthatom. A munkám mellett szívesen részt veszek a törteli civil szervezetek életében. Örülök, hogy alapítója és aktív tagja lehetek a 10 éve
mûködõ Törteli Tanyaszínháznak. Sok községi rendezvénynek, kulturális programnak a megszervezésében és lebonyolításában is aktív
szerepet vállaltam. 2002 és 2010 között tagja voltam a képviselõtestületnek, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottságot vezettem. Azt
vallom, hogy szakmai tudás, elhivatottság és az emberek iránti
nyitottság nélkül, jó képviselõi munkát nem lehet végezni. Szeretem
a falumat, és tudom, hogy sok természeti és szellemi értéket rejt ez a
hely. A legnagyobb feladat: kiaknázni ezeket a lehetõségeket. Megköszönöm, hogy aláírásaikkal lehetõvé tették számomra a képviselõjelöltséget. Számítok bizalmukra a szavazás során is.

BAKOSNÉ FEHÉR DITTA
Kedves Törteli Lakosok! Nevem Bakosné Fehér Ditta és indulok a helyi
önkormányzati választásokon, mint
képviselõ. Itt nõttem fel, itt élek és
dolgozom fodrászként. Van egy 12
éves fiam és egy 10 éves lányom. Az
iskolában a Szülõi Munkaközösség
vezetõjeként tevékenykedem. Úgy
gondolom, hogy itt, nekünk kell megpróbálni a helyzetünkön változtatni! Ezt
csak úgy lehet elérni, ha hangot adunk
a véleményünknek és az elképzeléseinknek, bátran, félelem nélkül! Ezért kérem mindazok támogatását,
akik hisznek ebben, és általam adva hangot megpróbálnak a jövõn
változtatni! Köszönöm, tisztelettel: Bakosné Fehér Ditta.

BÚCSÚS TAMÁS
KEDVES TÖRTELIEK! Mindenek elõtt
engedjék meg, hogy nagy tisztelettel
köszönetet mondjak mindazoknak,
akik írásos ajánlásukkal, vagy személyes találkozásunk alkalmával szóban
támogatásukról biztosítottak, és lehetõvé tették, hogy ezen sorokat immár
önkormányzati képviselõjelöltként írhassam! Köszönet illeti Törtel Község
Önkormányzatát, azon lehetõség biztosításáért, hogy a település lapjában
bemutatkozhatom! Mindazonáltal a
legõszintébben remélem, hogy Ön, Felelõsen Döntõ Törteli Polgár,
nem ezen néhány sor és a bemutatkozások nagy többségében
várhatóan elõadott életrajzi adat alapján választja meg a következõ
öt évben a település fejlõdésének irányát meghatározó döntéshozó-

kat! Annál inkább bízom benne, hogy Önök közül szinte mindenki
ismer, tudják, hogy itt nõttem fel, tudják, hogy itt jártam óvodába,
általános iskolába, ismerik szüleimet, ismerték nagyszüleimet, tudják,
hogy kilenc évig az Önkormányzatnál dolgoztam, és tudják, hogy
hathatós közremûködésemmel utcák, járdák és kerékpárút épült Törtelen, valamint helyt álltam a rendkívüli belvíz idején is. Kérem, hogy
ezen tények alapján hozzák meg döntésüket a választás napján, és
amennyiben jelmondatom – „Fiatalos lendület, elhivatottság, hozzáértés, tenni akarás – Törtelért!” – találkozik elképzeléseikkel, úgy
járuljanak hozzá szavazataikkal, hogy döntési pozícióban bizonyíthassak! Ígérem, hogy problémáikkal bármikor fordulhatnak hozzám, sõt
várom ötleteiket a község élhetõbbé tételéhez, haladásához. Döntéseimmel kapcsolatban mindig készen fogok állni, és lehetõséget
fogok biztosítani az elszámoltatásra! Kérem, hogy akikhez még nem
volt szerencsém, azok tájékozódjanak a késõbbiekben minden háztartásba eljutó program-kiadványomból, illetve a tõsgyökeres törteliektõl! A képviselõi szavazólapon – elõreláthatólag – a 19. helyen
fogok szerepelni. Tisztelettel és köszönettel: Búcsús Tamás független
önkormányzati képviselõjelölt.

CZERÓCZKI FERENCNÉ
Tisztelt Törteliek! Nevem: Czeróczki
Ferencné, Minárovics Katalin. Két fiúgyermekem van. Ferenc Franciaországban dolgozik, mint könnyûipari
mérnök. Tibor a Budapesti Corvinus
Egyetem pénzügy mesterszakán végzett közgazdász, kockázati elemzõ. 32
évet tanítottam a törteli Szent István
Király Általános Iskolában, 15 évig
voltam az iskola igazgatója. Ez idõ alatt
a sok millió forint pályázati erõbõl
megújult az iskola épülete, bútorzata
és az oktatási rendszere. Elkerültem az intézménybõl, de ott van a
szívem és a kezem munkája minden négyzetméterén az iskolának.
2012-tõl Cegléden dolgozom, Pest megye egyetlen Nyitott Tanulási
Központjában, mint a felnõttképzések irányítója, szervezõje. Idegen
nyelveket, informatikát és kisebb képzéseket szervezünk EU-s
támogatásból. Törtelrõl is többen bekapcsolódtak képzéseinkbe.
Kiváló oktatási szakemberek segítik a munkámat Cegléden és Budapestrõl is. Szeretném továbbra is segíteni Törtel életét, a megszerzett
pályázati tapasztalatomat, tudásomat újra a lakóhelyem szolgálatába
állítani, minden lehetséges módon sokat tenni a gyerekekért, a fiatalokért, az idõsebb korosztályról nem is beszélve. Tisztelettel: Czeróczki
Ferencné képviselõjelölt.

CSAJBÓK ZSUZSANNA
Csajbók Zsuzsanna vagyok, 1981.06.
07-én születtem, születésem óta Törtelen élek. A következõ idõszakban a
képviselõ-testületben szeretném erõsíteni a falu vezetõségét. Véleményem
szerint kellenek a fiatalok, az új ötletek
a községnek! Fontosnak tartanám például egy õrzött kerékpártároló megvalósítását, hogy megkönnyítsük a
szomszéd városokba nap mint nap
járók helyzetét. Régóta gondot okoz,
Folytatása a 6. oldalon
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FÜGGETLEN KÉPVISELÕJELÖLTEK
Folytatás az 5. oldalról

hogy nincs a faluban nyilvános illemhely, ami szintén megoldásra
szoruló probléma. Falunkban még mindig rengeteg utca nincs
lekövezve, ahol esõs idõben problémát okoz akár egy babakocsi
kitolása is. Úgy gondolom, nagyobb gondot kellene fordítani a helyi
kulturális életre, szabadidõs tevékenységre. Sok pályázati lehetõség
vár kihasználásra, aminek megvalósításához minden erõmmel hozzájárulok. Szerintem összefogással, erõs vezetéssel csodálatos kis
faluvá lehetne alakítani Törtelt. Köszönettel: Csajbók Zsuzsanna.

DIRNER LÁSZLÓ
Nevem Dirner László, 46 éves vagyok,
három gyermek apja. Törteliként nevelkedtem, hosszú évekig éltem itt
szüleimmel. Általános iskola után Budapesten folytattam a tanulmányaimat. Munkámból adódóan Ceglédre
költöztem, ahol családot alapítottam.
A Biztonsági és Testõr Akadémián
„Testõr” képesítést, a BME Mérnöktovábbképzõ Intézet szervezésében
pedig felsõfokú biztonságszervezõ képesítést szereztem. Negyedszázada
személy- és vagyonvédelemmel foglalkozom. Húsz évet alkalmazottként dolgoztam, majd saját céget
alapítottam. Jelenleg közel 100 fõ foglalkoztatásáról gondoskodok
biztonsági és épülettakarítási területen. Emellett az IBSSA Kábítószerellenes osztályán dolgozom. A futball révén mindig is törtelinek vallottam magam. Itt fociztam, majd az aktív idõszakot követõen tíz
éve a Törteli KSK labdarúgó szakosztály vezetõjeként és edzõjeként
tevékenykedek. Célom, az egészséges életmódra nevelés, továbbá a
településen élõk szabadidõs és sportolási lehetõségének biztosítása.

GODÓ TIBOR
Godó Tibor vagyok, 49 éves, és születésem óta Törtelen élek. Az önkormányzati választáson az Önök segítségével és támogatásával független polgármester- és képviselõjelöltként indulok. A rendõrség hivatásos állományú tagjaként, 1998-ban diplomáztam
a Rendõrtiszti Fõiskola Közrendvédelmi
Szakán. Vezetõ beosztásban 14 évig
dolgoztam. Megválasztásom esetén az
egyik fõ törekvésem, hogy a Törteli
Önkormányzat szakmai munkája gördülékeny és jól szervezett legyen. A
munkavégzésem során, a lakosság véleményét meghallgatom, a
segítséget pedig elfogadom.
Néhány elképzelés az elkövetkezendõ 5 évre. Munkahelyteremtés,
a vállalkozások támogatása, az önkormányzati közmunkaprogram
folytatása megszervezett irányítással és ellenõrzéssel, az úthálózat
kiépítése, az útpadkák folyamatos tisztítása, a csapadékvíz akadálymentes lefolyásának biztosítása, az önkormányzat tulajdonában lévõ
ingatlanok cél szerinti hasznosítása, a lakosság biztonságérzetének
javítása, a térfigyelõ kamera-hálózat kiépítése, a fürdõ megvalósítása,
a tanyán élõk segítése, játszótér megépítése, idõsek otthonának a
megvalósítása, továbbá színvonalasabb közösségi terek létrehozása.
A megvalósítások érdekében, a pályázati források maximális igény-

bevételére is szükséges lesz, az önkormányzati költségvetésben a
fejlesztésekre meghatározott pénzügyi keret célirányos felhasználása
mellett.

GYÕR MIKLÓS
Tisztelt Törteli Polgárok! Gyõr Miklós
vagyok. Az Önök ajánlásával, a Törteli
Ipartestület megbízásából és támogatásával indulok a Törteli Helyhatósági Választáson, mint egyéni képviselõjelölt. 1955-ben születtem Jászkiséren. 1967. óta élek Törtelen, itt fejeztem be az általános iskolát. Középiskolai végzettségemet a Váci Lõwy
Sándor Gépipari Technikumban szereztem 1973-ban. A sorkatonai szolgálat
után az EVIG Ceglédi gyárában dolgoztam gépbeállítóként, majd a Törteli
Dózsa Termelõszövetkezet Sertéshústermelõ és Takarmánykeverõ
Üzemében voltam TMK-vezetõ. 1983-ban kötöttem házasságot, 1984ben született meg gyermekem. Házasságomat követõen tésztagyártóként családi vállalkozásba fogtam Jászkarajenõn. Tekintettel arra,
hogy Törtelen szeretek élni, vállalkozásunkat áthelyeztem Törtelre
és attól kezdve megszakítás nélkül itt élek. A korlátozott megjelenési
lehetõségekre tekintettel, településünk irányításával kapcsolatos
elképzeléseimet a késõbbiekben szórólapon, illetve facebook-oldalamon (https://www.facebook.com/miklos.gyor.9) teszem közzé.

JANCSOVICS PÁL
Tisztelt Törteli Választópolgárok! Engedjék meg hogy pár mondatban bemutatkozzam és megosszam Önökkel,
miért is kívánok indulni képviselõjelöltként a 2014. évi önkormányzati választáson. Jancsovics Pál vagyok, 42 éves
egyéni vállalkozó, feleségemmel és két
gyermekemmel születésem óta Törtelen élek, és vállalkozásom továbbra is
ideköt. Tanulmányaimat a törteli általános iskola elvégzése után Cegléden
kezdtem autófényezõként, egy régivágású kisiparosnál, akinél a szakmai tudás megszerzése mellett
legalább annyira fontos volt az életben való becsületes, tisztelettudó
és õszinte helytállás elsajátítása. Ezután eladói, késõbb boltvezetõi
végzettséget szereztem. 1994 óta egyéni vállalkozóként Törtelen
többféle kereskedelmi egységet üzemeltettem, ahol volt idõm megszokni, hogy az emberek mindig csak egyet szeretnének, elégedettnek lenni a munkámmal. A hét minden napján törteli emberekkel
találkozom a munkám során, ezáltal ismerem a problémáikat,
javaslataikat, ötleteiket, amiket megosztanak velem. Szabadidõmben
is Törtel közbiztonságát segítem. Független képviselõjelöltként
indulok, ami tükrözi, hogy teljesen politikamentes vagyok, soha nem
voltam és nem is szándékozom egyetlen pártnak sem a tagja lenni.
Megválasztásom esetén szeretném a törteli emberek érdekeit ezen
szemlélet szerint képviselni a legjobb tudásomhoz és a lehetõségekhez mérten. Köszönettel: Jancsovics Pál független képviselõjelölt.

VÁLASZTÁSI

7. oldal

KÜLÖNSZÁM

FÜGGETLEN KÉPVISELÕJELÖLTEK
KÁDÁR JÓZSEF
Tisztelt Választópolgárok! Kádár József vagyok, független jelöltként indulok a 2014. október 12-i önkormányzati választáson. 1955-ben születtem,
itt Törtelen. Szüleim is itt élték le életüket. 1971-2002-ig a ceglédi „EVIG”ben dolgoztam, mint gépi forgácsoló
szakmunkás. 2002-tõl feleségem vállalkozásában segítek. Õ üzemelteti a
Vitafort Táp-termény boltot már 25
éve. A Törteli KSK vezetõségi tagjaként tevékenykedem 12 éve. Sok emberrel találkozom nap mint nap. Elmondják, milyen problémák foglalkoztatják õket, mit szeretnének,
hogy élhetõbb legyen a község, az utca, ahol élnek. Azért jelöltettem
magam képviselõnek, hogy ezekre „jelölt társaimmal” minél elõbb
megoldást találjunk. Bõvebb programomról a megjelenõ közös
szórólapon tájékoztatom Önöket! Tisztelettel várom szavazataikat!
Kádár József.

KÁLDINÉ MEGYERI ÉVA
Tisztelt Választópolgárok! Fejlesztési
lehetõségek elõtt állunk. Több ciklusban volt alkalmam részt venni a képviselõi munkában, s látom, hogy most
visszatért a kezdeti áldásos helyzet,
mikor községünk pályázatokban, beruházásokban gondolkodhat. Az elmúlt
négy év az anyagi egyensúly visszanyerésérõl és a pénzügyi gyarapodásról szólt, melynek köszönhetõen
Törtel új erõre kapott. Jó döntésekkel
szép eredményeket érhetünk el a következõ önkormányzati ciklusban. Meglévõ értékeinkkel és ki nem
használt lehetõségeinkkel jól gazdálkodva polgármester és a képviselõ-testület a jövõben olyan terveket valósíthat meg, melyekre régóta várunk. Az Önök felhatalmazásával ebben a munkában szeretnék
részt venni: minden jót támogatni, emellett óvni a község vagyonát,
hogy fejlõdésünk töretlen maradjon. Tisztelettel: Káldiné Megyeri Éva,
a Törteli Szent István Király Általános Iskola pedagógusa.

DR. KOCSIS CSABA
Tisztelt Választópolgárok! Dr. Kocsis
Csabának hívnak. 42 éves vagyok,
feleségemmel boldog házasságban
neveljük két fiú gyermekünket. Községünkben lakom és dolgozom.
Gyógyszerészi hivatásom során, amit
közel 20 éve folytatok Törtelen, folyamatosan találkozom az itt élõk gondjaival, jobbító szándékú elképzeléseivel. Költségvetésünk (sok-sok év
után talán elõször!) pozitív eredménye
szilárd alapot jelenthet az ésszerû, átgondolt fejlesztések végrehajtásához.
Gondolok itt úthálózatunk jobbá tételére, az iskolaudvar rendbehozatalára, az ígéretek alapján hamarosan megépülõ M8-as autópálya
adta elõnyök maximális kiaknázására. Fontos feladatnak tartom a

pályázati források felkutatását, minél jobb kihasználását. Továbbra
is legjobb tudásom szerint, felelõsen kívánom szolgálni községünket,
ehhez kérem megtisztelõ bizalmukat!

KONCZ MARGIT
ÜDVÖZLÖM TÖRTEL LAKOSSÁGÁT!
Ígéretekkel nem halmoznám Önöket,
mivel egy testület tagjaként szeretném
segíteni településünk fejlõdését, szebb
és jobb jövõjét. A helyi önkormányzati
választáson FÜGGETLEN KÉPVISELÕJELÖLTKÉNT indulok az Önök képviseletében. Fõ célom hivatásomnál fogva,
hogy képviselõként (a kulturális bizottság tagjaként) a kulturális programokat az Önök igényének megfelelõen
szervezzem, támogassam, összefogva
a lakossággal, intézményekkel, civil szervezetekkel. Fontosnak tartom,
hogy egy képviselõ döntése tükrözze a lakosság véleményét. Ezért
mindig Önöket meghallgatva kívánom végezni képviselõi-testületi
munkámat, ha október 12-én megtisztelnek bizalmukkal, eljönnek
szavazni és szavaznak rám. SZERETNÉM ELÉRNI, HOGY A TELEPÜLÉSÜNKÖN ÉLÕ EMBEREK BÜSZKÉK LEGYENEK ARRA, HOGY TÖRTELIEK! Tisztelettel: Koncz Margit független képviselõjelölt.

MOLNÁR JÁNOS
TISZTELT TÖRTELI LAKOSOK! Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Molnár
János vagyok, 1974-ben születtem.
Végzettségemet tekintve autószerelõ
és eredetiségvizsgáló bizonyítványokkal rendelkezem. Munkám során rengeteg emberrel kerülök kapcsolatba,
ez inspirált arra, hogy elinduljak a
2014. évi önkormányzati választáson,
mint független képviselõjelölt. Úgy
vélem, hogy a képviselõ-testület feladata a helyi problémák megoldása,
orvoslása, nem pedig a pártviták és
érdekkülönbségek ütköztetése. Mint fentebb említettem, napi szinten
van alkalmam a falu lakosságával személyesen beszélgetni, információt gyûjteni településünk és az itt élõ emberek mindennapi problémájáról. Elmondhatjuk, hogy zárt közösségben élünk, szívünkön
kell, kellene viselni településünk és az itt lakó emberek sorsát.
Tisztelettel: Molnár János független képviselõjelölt.

TÖRTELI HÍRADÓ

8. oldal

FÜGGETLEN KÉPVISELÕJELÖLTEK
ÕRSY ANETT

TÓTH TAMÁS

A nevem Õrsy Anett. 1975-ben születtem, azóta Törtelen élek, s immár
húsz éve itt is dolgozom. Hat évig a
Déryné Mûvelõdési Központban láttam
el könyvtárosi és mûvelõdésszervezõi
feladatokat. Jelenlegi munkahelyemen, a Szent István Király Általános
Iskolában a 15. tanévemet kezdtem,
mint angol tanító. Munkával töltött
éveimet jóval megelõzve, diákkorom
óta szereplõje voltam a községi ünnepségeknek, megemlékezéseknek, jeles
családi eseményeknek. Az általam
szervezett programokról, tanítványaimmal elért sikereimrõl 1996 óta
folyamatosan tájékoztatom Önöket a Törteli Híradó hasábjain. Az
életem a gyerekekrõl és a tanításról szól, s ezt a munkát felelõsséggel,
teljes odaadással és nagy munkabírással végzem. Ötleteim megvalósításán kitartóan dolgozom, s ezt a munkát az igényesség, az állandó
megújulás, a körülményekhez való rugalmas alkalmazkodás és a
közösség igényeinek szem elõtt tartása jellemzi. Férjemmel itt tervezzük leélni az életünket, s készen állok arra, hogy az Önök bizalmából,
az Önök gyermekeiért képviselõként a település fejlõdésén dolgozzam.
Tisztelettel: Õrsy Anett.

Tisztelt Törteli Lakosok! Köszönöm,
hogy lehetõvé tették aláírásukkal,
hogy 2014. október 12-én megmérettethetem magam a helyi választásokon, mint független képviselõjelölt.
Tóth Tamás vagyok. 1983. szeptember
25-én születtem, és azóta itt élek Törtelen. Gépipari Számítástechnikai
technikumot végeztem. A tanulmányaim befejezése után 2004 óta a
Bau-Trans 2000 Kft.-nél helyezkedtem
el, ahol jelenleg is dolgozom. Úgy gondoltam, hogy látva településünkön az
elégedetlenséget, az egyre inkább gyengülõ életminõséget, megpróbálok tenni azért, hogy Törtel elinduljon a fejlõdés útján. Fiatal lévén,
friss ötletekkel szeretném segíteni a tapasztalt, esetleg már ebben
jártas képviselõtársaimat. Munkámból adódóan látom a környezõ
települések fejlesztéseit és szeretnék tenni valamit azért, hogy a mi
községünk is elinduljon a fejlõdés útján. Megköszönve bizalmukat,
számítok a szavazatukra és Önökkel együtt szeretnék dolgozni Törtel
jövõjéért.

NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕJELÖLTEK
VÖLGYI RUDOLF (Lásó Drom)

gíti a munkanélküliek számának csökkenését.

HATÁR LÁSZLÓ (Lásó Drom)

VÖLGYI GYÖRGY (Lásó Drom)

MÉSZÁROS SÁNDOR (Lungó Drom)

BURAI JÁNOS (Lungó Drom)

Mészáros Sándor, 43 éves, helyi lakos
vagyok. Feleségemmel, három gyermek boldog szülei vagyunk. Egyik lányom az idei évben sikeresen lediplomázott, szeretném, ha minél több hátrányos helyzetû gyermeknek sikerülne
ezt megvalósítania. A Lungó Drom,
Országos Cigány Érdekvédelmi és
Polgári Szövetség tagjaként, Burai Jánossal és Burai Miklóssal, reméljük,
minél több gyermeket sikerül felzárkóztatnunk az elkövetkezõ években, ezzel is elõsegítve, hogy békében
tudjanak élni romák és nem romák.

BURAI MIKLÓS (Lungó Drom)
Burai Miklós, 39 éves, helyi lakos
vagyok, nõs, egy gyermek édesapja.
Elõször indulok a választásokon, mivel
szeretném a helyi kisebbség életszínvonalának növekedését elõsegíteni. A
Lungó Drom, Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség tagjaként, Burai Jánossal és Mészáros
Sándorral célunk olyan pályázatok elérése, melyben a helyi romák helyzetét nagyban tudjuk javítani, ami elõse-

Burai János, 55 éves, helyi lakos vagyok. Kiegyensúlyozott, boldog házasságban élek, három felnõtt gyermekem mellett, jelenleg fõállású nevelõszülõként tevékenykedem. 1994-tõl a
Kisebbségi Önkormányzat elnökeként
segítek a hátrányos helyzetû gyermekek felzárkóztatásában, ezt a továbbiakban is szeretném folytatni. A Lungó
Drom, Országos Cigány Érdekvédelmi
és Polgári Szövetség helyi vezetõjeként, Burai Miklóssal és Mészáros Sándorral emellett legfontosabb
célunk egy helyi szövetkezet létrehozása, ahol együtt tudnának romák
és nem romák dolgozni, így csökkentve a munkanélküliséget.
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