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VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
A Magyar Köztársaság Elnöke az önkormányzati képviselõk 2010.
évi választását

1. sz. szavazókör – Törtel, Dózsa György út 2. (Luzsányi Iskola)
Tagjai: Kecskés Imréné, Czeróczki Józsefné, Farkas Veronika.

2010. október 3-ra (vasárnap) tûzte ki.

2. sz. szavazókör – Törtel, Dózsa Gy. út 19. (Mûvelõdési Ház)
Tagjai: Tóth Dénesné, Õrsi Ferencné, Dudás Sándor.

A Helyi Választási Bizottság a cigány kisebbségi önkormányzati
képviselõk választását Törtel községben szintén

2010. október 3-ra (vasárnap) tûzte ki.
Az alábbiakban a szavazással kapcsolatos fontosabb tudnivalókról
kívánjuk Önöket tájékoztatni a Helyi Választási Iroda részérõl.
A választásra jelöltként bejelentkezni 2010. szeptember 3-ig lehetett. A jelöléshez a polgármesteri tisztség esetében Törtel községben 105, a képviselõi tisztség tekintetében 35 választópolgár érvényes ajánlása volt szükséges. A kisebbségi képviselõjelöltek ajánlószelvényt nem gyûjtöttek, az õ személyükre civil szervezetek tettek
javaslatot.
Törtel községben a jelenleg érvényes jogszabályok szerint a polgármester mellett hat fõs testület fog mûködni, míg a kisebbségi
önkormányzat négy fõbõl fog állni.
Polgármesterjelöltként településünkön három fõ, képviselõjelöltként huszonnégy fõ, cigány kisebbségi képviselõjelöltként
hat fõ méretteti meg magát. Bemutatkozásukra ezen újság hasábjain lehetõséget biztosítottunk. Azon jelölteknek, akik ezzel a
lehetõséggel nem kívántak élni, kizárólag a nevük került feltüntetésre, valamint az, hogy milyen minõségben indulnak (független
vagy párt jelöltje).
A választási kampány 2010. október 2-án 24 óráig tart, ezt követõen a választások eredményének közzétételéig kampánycsend van.
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Törtel Község Helyi Választási Irodájának címe: 2747 Törtel, Szent
István tér 1. Elérhetõsége: 06-53-576-010; hivatal@tortel.hu
A Helyi Választási Iroda vezetõje: dr. Kecskeméti Gabriella jegyzõ.
Elérhetõsége: 06-53-576-013; 06-30-773-8008; jegyzo@tortel.hu
A Helyi Választási Iroda vezetõ helyettese: Búcsús Tamás
igazgatási csoportvezetõ. Elérhetõsége: 06-53-576-010; 06-30-6338466; bucsus.tamas@tortel.hu
Törtel Község Helyi Választási Bizottság címe: 2747 Törtel, Szent
István tér 1. Elérhetõsége: 06-53-576-010; hivatal@tortel.hu
A Helyi Választási Bizottság tagjai:
Radicsné Sáfrán Erika – elnök, Antalné Tóth Szilvia – elnökhelyettes, Megyesi Ferencné – tag, Surinné Kovács Julianna – póttag,
Horváth Zsolt – póttag, Makai Roland – póttag.
Szavazatszámláló bizottságok
Törtel községben négy szavazókörben zajlik a szavazás. A szavazókörök címei, valamint a szavazatszámláló bizottságok választott
tagjai a következõk:

3. sz. szavazókör – Törtel, Kossuth L. út 3-5. (Óvoda)
Tagjai: Bakos Imréné, Bakos Jánosné, Csajbók Imréné.
4. sz. szavazókör – Törtel, Szent István tér 2. (Általános Iskola)
Tagjai: Halász György, Dudás Tamás, Détáriné Túri Irén.
Póttagok: Búcsúsné Vágó Anna Éva, Sebõk Mihályné.
Kisebbségi szavazókör – Törtel, Kossuth L. u. 8. (Egészségház)
Tagjai: Pap Ilona, Király Istvánné, Mihály Mária, Szõke Istvánné,
Somodi Mónika. A kisebbségi szavazókörben a kisebbségi önkormányzat képviselõjelöltjeire voksolhatnak azok, akik felvételüket
kérték a kisebbségi választói jegyzékre, és ezen kérelmüket a Helyi
Választási Iroda vezetõje határozatban jóváhagyta.
A helyi választási bizottságba, és a szavazatszámláló bizottságokba
– a kisebbségi szavazatszámláló bizottságot kivéve – a független
polgármester-, illetve képviselõjelöltek, valamint a választókerületben jelöltet, listát állító jelölõ szervezet a választásokat megelõzõ
16. napig tagot delegálhat.
A SZAVAZÁS MÓDJA
Szavazni reggel 6.00 órától este 19.00 óráig lehet. A szavazatszámláló bizottságok csak azon választópolgároknak engedélyezik
a szavazást, akik az alábbi érvényes igazolványok valamelyikével
hitelt érdemlõen igazolni tudják személyazonosságukat:
– lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány („régi”, könyvecske formátumú);
– személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), vagy útlevél,
vagy 2001. január 1-jét követõen kiállított vezetõi engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).
Tisztelettel kérjük, hogy a választójogukkal élni kívánó állampolgárok
– a kellemetlenségek elkerülése érdekében – okmányaik érvényességét ellenõrizni, és azokat a szavazásra magukkal hozni szíveskedjenek, mert a szavazatszámláló bizottságok (mérlegelés nélkül) kötelesek a lejárt igazolvánnyal, vagy igazolvány nélkül szavazni
kívánókat visszautasítani!
A választópolgárnak a szavazáshoz szavazófülke áll rendelkezésre,
azonban ennek használata nem kötelezõ. A szavazólap kitöltésének
idején csak a szavazó tartózkodhat a szavazófülkében. Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, vagy akit testi fogyatékossága, vagy
Folytatása a 4. oldalon.
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2. oldal

Polgármesterjelöltek
Czeróczki Ferencné
független polgármesterjelölt
Tiszta lélek, hit, becsületes munka,
virágoztassuk fel falunkat összefogva!
Tisztelt Választópolgárok! A családoknak
eljuttatott szórólapomon az önéletrajzomról, terveimrõl már tájékoztatást adtam.
A részletes programomat szintén ilyen
formában fogom Önökhöz eljuttatni,
mivel a helyi újság nem tudott erre lehetõséget adni. Tisztelettel meghívom a törteli lakosokat 2010.
szeptember 27-én délután 18.00 órára, a Déryné Mûvelõdési
Házban tartandó választási programomat ismertetõ beszélgetésre.
Ez alkalommal szeretném elmondani terveimet, elképzeléseimet és
kikérni az Önök véleményét is a falunkat érintõ kérdésekben. Bõvebb információ még a weblapomon: http://czeroczkine.fw.hu
Tisztelettel és szeretettel köszönöm a sok-sok ajánlószelvényt és
bízom abban, hogy a választáson is megtisztelnek bizalmukkal.
Tisztelettel: Czeróczki Ferencné, független polgármesterjelölt.

Képviselõjelöltek
Dr. Akócsi Zoltán Dániel
független képviselõjelölt
Dr. Akócsi Zoltán Dániel 67 éves általános
orvostan szakorvos, nyugdíjas háziorvos
vagyok. 1968 óta dolgoztam Törtelen – rövid megszakítással – körzeti-, majd háziorvosként közalkalmazotti munkaviszonyban
2010. május 31-ig. Soha nem voltam és
most sem vagyok egyetlen pártnak sem a
tagja. A rendszerváltás óta minden ciklusban független képviselõ voltam alpolgármesteri, bizottsági elnöki, illetve tagi beosztásban. Munkám során
véleményemet mindig elmondtam, ha kellett, vitatkoztam. Ismételt
megválasztásom esetén, feladatomat továbbra is fenti módon
végezném.

Antalné Petrovics Erika
független képviselõjelölt

Borsos Vince
Godó János
polgármesterjelölt – FIDESZ-MPSZ
Godó János vagyok, a Törteli Fidesz polgármester- és képviselõjelöltje. 20 éve
dolgozom mezõgazdászként, vezetõ beosztásban. Feleségem óvodapedagógus,
két leánygyermekem van. A törteli képviselõ-testületbe 4 éve kerültem be, és
megtapasztaltam, hogy milyen nehéz
széllel szemben bármi jót is cselekedni.
4 fideszes társammal, számos esetben felemeltük a hangunkat az
igazság és a falu lakóinak érdekében. A tiszteletdíjamat mindenki
láthatja a falut járva, e fejlesztéseket és a rengeteg kulturális programot a munkaidõmön túl a falu érdekében cselekedtem. A Pest
Megyei Önkormányzat Kulturális Bizottságának kültagjaként tevékenykedtem és Törtel érdekeit képviseltem. A következõ négy
évben már képviselõje leszek a Pest Megyei Önkormányzatnak,
úgy gondolom, hatalmas lehetõségeket kap Törtel ezáltal. Az
igazság, a becsület és a munka jelent új irányt községünknek a
felemelkedéshez. Polgármesterként ez a célom, társaimmal
együttmûködve. Godó János – Fidesz, polgármesterjelölt.

független képviselõjelölt

Burai János
független képviselõjelölt
Tisztelt Választópolgárok! Burai János vagyok, születésem óta Törtelen élek. Három
gyermekem van, többszörös nagypapa vagyok. A Dózsa TSZ-ben dolgoztam gépkocsivezetõként, jelenleg településõr vagyok.
Négy évvel ezelõtt segíteni tudtam az Önkormányzatnak: a Táncsics M. út aszfaltozását céloztuk meg pályázaton, melyhez sikerült az önerõt az Országos Cigány Önkormányzattól megnyerni. A jövõben is szeretnék segíteni a település
fejlesztésében.

Czene Lászlóné
független képviselõjelölt

Czeróczki Ferencné
független képviselõjelölt

Dajka Tibor Imréné
Rátóti János
független polgármesterjelölt

független képviselõjelölt

Fehérné Sebõk Gabriella
független képviselõjelölt
Fehérné Sebõk Gabriella vagyok, 1972-ben
születtem, 3 gyermekemmel és férjemmel
élek Törtelen. Általános iskolai tanulmányaimat Törtelen végeztem, majd a szakközépiskola után Egészségügyi Fõiskolán szereztem diplomát. 1992-tõl az Országos Mentõszolgálatnál dolgozom mentõtisztként. Független jelöltként szeretnék indulni a képviselõjelölt választáson. Fontosnak tartom a településünkön lévõ orvoshiány megoldását.
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KÜLÖNSZÁM

Képviselõjelöltek
Godó János

Kónya Miklós

képviselõjelölt – FIDESZ-MPSZ

képviselõjelölt – FIDESZ-MPSZ
Kónya Miklós vagyok, nõs, 50 éves. Törtelen
születtem és azóta is itt élek. A Budapesti
Mûszaki Egyetemen szereztem diplomát.
Monoron, a Szterényi József Szakközépiskolában dolgozom gyakorlati oktatásvezetõként. 36 éve foglalkozom fémiparral.
2007-ben munkám elismeréseként Pest
Megye Szolgálatáért-Díjat vehettem át.
Ezekben a nehéz idõkben minden tudásommal és erõmmel szeretném községünk fejlõdését elõsegíteni a FIDESZ tagjaként.

Dr. Gubik Zoltán
képviselõjelölt – FIDESZ-MPSZ
Nevem dr. Gubik Zoltán. Állatorvosként dolgozom Törtelen, tizenhárom éve. Diplomát
a Budapesti Állatorvostudományi Egyetemen szereztem 1995-ben. Nõs vagyok,
két gyermek édesapja. Munkám során nap
mint nap törteli emberekkel találkozom,
ismerem problémáikat, vágyaikat. Törtel
község és a törteli emberek érdekeit szeretném képviselni és szolgálni tisztességgel
és becsületes munkával.

Káldiné Megyeri Éva
képviselõjelölt – FIDESZ-MPSZ
Káldiné Megyeri Éva vagyok. A szorgalmas
embereknek köszönhetõ minden; õket védeni, az elesetteket segíteni kell. Fontos feladatnak tartom a belvízelvezetés, valamint
az egészségügyi ellátás végleges megoldását, a természet adta lehetõségek hasznosítását és a helyi szakértelem megbecsülését. Takarékossággal, ésszerû sorrenddel,
jó hátszéllel újra elindítható a fejlõdés.
Tanárként az ifjúság érdekeit hivatásom szerint képviselem.

Dr. Kocsis Csaba
független képviselõjelölt
38 éves vagyok, 2 fiúgyermek édesapjaként végzem gyógyszerészi hivatásomat
Törtelen. Hiszem, hogy felelõs, átgondolt
vezetéssel falunk kimozdítható jelenlegi
állapotából. Kiemelt feladatnak tartom a
megüresedett háziorvosi praxis mielõbbi
betöltését, európai és hazai pályázati lehetõségek felhasználásával forrás biztosítását az út- és járdaépítésekhez. Továbbra
is legjobb tudásom szerint kívánom szolgálni községünket, ehhez
kérem megtisztelõ támogatásukat.

Koncz Margit Piroska
független képviselõjelölt
AZ A FONTOS, AMI ÖSSZETARTJA A LAKOSSÁGOT – ÉS NEM AZ, AMI SZÉTVÁLASZTJA! Legyünk büszkék otthonunkra,
vigyázzunk kulturális örökségeinkre. Fõ feladatomként – ha megtisztelnek bizalmukkal – szakmai elhivatottságomból adódóan
a közmûvelõdés területén vállalom azokat
a feladatokat, amik Törtel kulturális fejlõdését elõresegítik és biztosítják minden korosztály számára a mûvelõdés utáni igényt.

Kovács Kálmán Zoltán
képviselõjelölt – MSZP

Lócska Ferencné
független képviselõjelölt
Lócska Ferencné vagyok. Törtelen születtem és tanulmányaimat kivéve itt élek családommal együtt. 21 éve látom el Törtel
Posta vezetését. Képviselõként szeretnék a
községben élõk helyzetén javítani. Elképzeléseimrõl bõvebben külön kiadványban tájékoztatom Önöket. Kérem, tiszteljenek meg
szavazatukkal.

Mihály Zoltán
független képviselõjelölt
Nevem Mihály Zoltán. Biológia- testnevelés
szakon egyetemet végeztem. Édesanyám
Szó Erzsébet, édesapám Mihály Balázs.
Egyszerû emberként jól ismerem a község
és a közügy érdekeit, ezeket szeretném
képviselni. Minõségi és mennyiségi változást szeretnék elérni, mind a sportban, mind
pedig a falunk fejlõdésében. „Hajrá Törtel!”

Oltai Péter
képviselõjelölt – FIDESZ-MPSZ
35 éves vagyok, két lányunk van feleségemmel, Ildikóval. 10 éve lakom Törtelen,
a Kocséri úton. 15 éve a ceglédi mentõknél
dolgozom mentõszakápolóként és mentésirányítóként, valamint az orvosi ügyeleteken. A képviselõ-testületben külsõ bizottsági tagként dolgoztam. 2002-ben alakítottam meg a helyi Fidesz csoportot, aminek jelenleg is alelnöke vagyok! Bõvebben
olvashat rólam és a helyi Fideszrõl: www.tortelifidesz.gportal.hu
lapon!

Perényi Attila László
képviselõjelölt – JOBBIK

Rátóti János
független képviselõjelölt
Folytatása a 4. oldalon.
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Képviselõjelöltek
Képviselõjelöltek bemutatkozása... Folytatás a 3. oldalról.

Dr. Revuczky Béla
független képviselõjelölt
Dr. Revuczky Béla Cegléden, 1944. március
19-én születtem. 1975. március óta Törtelen
élek tisztelt feleségemmel. Állatorvos doktor, nyugdíjas, gazdálkodó vállalkozó vagyok. Másokról rosszat, magadról jót soha
ne mondj! A rosszindulatú acsarkodás,
sárdobálás és bizalmatlanság nem az én
mûfajom! Megválasztásom esetén – e gondolatok betartásával – szeretném a Tisztelt Választók és Törtel
község érdekeit önzetlenül képviselni.

Cigány kisebbségi
önkormányzati
képviselõjelöltek
Burai János
képviselõjelölt – LUNGO DROM

Határ László
képviselõjelölt – LUNGO DROM

Lukács Aladárné
képviselõjelölt – MCF

Tóth Dénes Attila
képviselõjelölt – JOBBIK

Seres Aladár
képviselõjelölt – LUNGO DROM

Vágó Sándor
képviselõjelölt – FIDESZ-MPSZ
Vágó Sándor vagyok, 38 éves és tõsgyökeres törteli. Négy gyermek édesapja. A
ceglédi gimnázium tanáraként dolgozom.
Elõször indulok választásokon. Ez idáig is
segítettem, amivel csak tudtam, szeretett
szülõfalumat (ünnepségeknél, cikkek írásával és Törtel ’56-os történetének megírásával). Most fideszes képviselõként szeretnék javítani településünk sorsán, és segíteni
az embereknek, az ésszerûség és az õszinteség jegyében dolgozva.

Völgyi György

Vincze Imre

Külön szavazólap szolgál a polgármesterjelöltre, a képviselõjelöltre,
és külön szavazólap a megyei listára történõ szavazásra.
Törtel községben érvényesen szavazni EGY polgármesterjelöltre, HAT képviselõjelöltre, EGY megyei
listára, valamint a kisebbségi szavazókörben NÉGY
kisebbségi képviselõjelöltre lehet, a jelölt, illetve
a lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal két, egymást
metszõ vonallal lehet (X vagy +).

független képviselõjelölt
Tisztelt Választópolgárok! A Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem közgazdász szakán, számvitel szakirányon szereztem diplomámat. 2008 óta a Törtel-Mix Kft. törteli
üzemének vezetõje vagyok. Településünk
adottsága számtalan lehetõséget kínál a
jelentõs önhibáján kívül álláskeresõ községi
lakosok számára, természetesen a meglevõ
vállalkozások mûködését nem sértve. Képviselõként a számtalan terveim mellett a fenti
célok megvalósítására törekszem. Eddigi és további megtisztelõ
bizalmukat, ajánlószelvényeiket köszönve maradok tisztelettel:
Vincze Imre, független képviselõjelölt.

Törteli Híradó – Választási különszám
A Törteli Önkormányzat tájékoztatója
Megjelenik 1600 példányban. A kiadvány ingyenes.
Szerkesztõség címe: Törtel, Szent István tér 1.
Szerkesztõ: dr. Kecskeméti Gabriella jegyzõ, HVI vezetõ
Felelõs kiadó: Apáti Bt., Cegléd, Kazinczy u. 44.
Nyomdai elõkészítés: Pásztor Zoltán
Nyomdai munka:

képviselõjelölt – MCF

Völgyi Rudolf György
képviselõjelölt – MCF

VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY... Folytatás az 1. oldalról.
egyéb ok akadályoz a szavazásban, más választópolgár – ennek
hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának – segítségét
igénybe veheti.

A választópolgár a szavazást követõen a szavazólapot borítékba
teszi, és a szavazatszámláló bizottság elõtt az urnába helyezi (a
szavazat érvényességének nem feltétele a boríték használata).
Ha a választópolgár a szavazat urnába helyezése elõtt jelzi, hogy
a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság egyszer kicseréli.
A mozgásukban korlátozott választópolgárok mozgóurnával szavazhatnak. Felhívjuk figyelmüket, hogy mozgóurnát csak maga a mozgásában gátolt személy, csak írásban kérhet, a szavazás napját
megelõzõen a Helyi Választási Irodánál, a szavazás napján pedig
a szavazatszámláló bizottságnál. A technikai lebonyolítást segítendõ
kérjük, hogy csak valóban indokolt esetben válasszák ezt a szavazási módot, és amennyiben elõre látható, hogy élni kívánnak ezzel
a lehetõséggel, kérelmüket mielõbb nyújtsák be.
A szavazással kapcsolatos egyéb információk a Helyi Választási
Irodától kérhetõk, valamint a www.valasztas.hu honlapon elérhetõk.
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