Választási

különszám
Tököli Tükör melléklete IV.

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!
Október 1-jén polgármestert, önkormányzati képviselõket,
kisebbségi önkormányzati képviselõket és megyei közgyûlési
tagokat választunk! Hogy megkönnyítsük választójoguk gyakorlását, a leggyakrabban feltett kérdésekbõl válogatva állítottuk össze az alábbi tájékoztatót. Amennyiben további információra lenne szüksége, kérjük azt hivatali idõben az 520-910-es
telefonszámon jelezze.

MIKOR SZAVAZHATUNK?
Az önkormányzati választás egyfordulós. A szavazás 2006.
október 1-jén (vasárnap) 6 órától 19 óráig tart.

KI SZAVAZHAT?
A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkezõ minden nagykorú magyar állampolgár és az Európai Unió más
tagállamának nagykorú állampolgára, amennyiben a választás
napján a Magyar Köztársaság területén tartózkodik választó és
választható. Polgármesterré és fõpolgármesterré csak magyar
állampolgár választható. A Magyar Köztársaságban minden
menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert
nagykorú személyt megilleti az a jog, hogy a helyi önkormányzati képviselõk és a polgármesterek választásán választó legyen, amennyiben a választás napján a Magyar Köztársaság területén tartózkodik. Akadályoztatva van szavazati joga gyakorlásában az a magyar állampolgár és bevándorolt, aki – noha
választójogosult – a szavazás napján külföldön tartózkodik.
Ha Ön személyazonosságát és lakcímét igazolja, és a névjegyzékben szerepel, szavazhat. Szavazni csak személyesen, a
kijelölt szavazóhelyiségekben, kizárólag a következõ érvényes
okmányok felmutatásával lehet:
a) lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy
b) érvényes lakcímigazolvánnyal ÉS
– érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy
– érvényes útlevéllel, vagy

– érvényes kártya formátumú (2001. január 1. után
kiállított) vezetõi engedéllyel, vagy
– érvényes útlevéllel és EGT tartózkodási engedéllyel
(EU-s állampolgár esetén).
Ha Ön a felsorolt igazolványok egyikével sem rendelkezik és
új személyazonosító igazolványt igényelt, de az még nem készült el, az okmányirodától kapott irattal igazolhatja személyazonosságát. A személyazonosság igazolására alkalmas az ideiglenes személyazonosító igazolvány is, a lakcímet pedig tanúsítja a lakcímigazolvány igénylésének átvételérõl szóló elismervény.
Lehetõség van arra is, hogy a választás kitûzését megelõzõen bejelentett tartózkodási helyén szavazhasson. Erre vonatkozó igazolást ajánlott levélben 2006. szeptember 26-ig, személyesen
vagy meghatalmazott útján 2006. szeptember 29-én 16,00
óráig kérhet a jegyzõtõl.
Kérem, ellenõrizzék, hogy fenti igazolványaik érvényeseke, ha nem, keressék fel haladéktalanul az Okmányirodát,
mert érvénytelen igazolvány bemutatása nem fogadható el!

MIVEL SZAVAZHATUNK?
Ön 3 darab szavazólapot kap majd kézhez, a szavazólapokat
a hivatalos bélyegzõvel bélyegzi le a szavazatszámláló bizottság
egyik tagja, és a hozzá tartozó borítékkal nyújtja át, az átvételt
Ön a névjegyzék aláírásával igazolja.
A szavazólapot tollal kell kitölteni. A kitöltéshez a fülkében
talál tollat.

MIRÕL SZAVAZHATUNK?
1. POLGÁRMESTER
Az elsõ szavazólapon a polgármesterre adhatja le szavazatát. A szavazáskor a szavazólapon mindkét polgármesterjelölt
neve ábécésorrendben szerepel. Ezen a szavazólapon csak egy
jelöltre lehet szavazni. Tököl polgármestere az a jelölt lesz, aki
a legtöbb szavazatot kapta.
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2. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕK
A második szavazólapon az önkormányzati képviselõkre
adhatja le szavazatát. Az önkormányzati képviselõket településünk választópolgárai ún. kislistán választják meg, azaz a szavazáskor a szavazólapon mind a 29 jelölt neve ábécésorrendben szerepel. Közülük Ön Tökölön legfeljebb 13 jelöltre szavazhat, de szavazata akkor is érvényes, ha ennél kevesebb jelöltre szavaz. Megválasztott képviselõk azok a jelöltek lesznek,
akik a legtöbb szavazatot kapták.

3. MEGYEI KÖZGYÛLÉS
A harmadik szavazólapon a megyei közgyûlés tagjaira adhatja le szavazatát. A megyei közgyûlés tagjainak megválasztása a pártok, társadalmi szervezetek által összeállított listák
alapján történik. A szavazólapon a listák (8 db) a sorsolás sorrendjében szerepelnek. Ön csak egy listára szavazhat. Az
egyes listák a kapott szavazatok arányában jutnak mandátumhoz.

4. KISEBBSÉG
A kisebbségi önkormányzati képviselõkre azok a választópolgárok adhatják le szavazatukat, akik 2006. július 15-ig kérték felvételüket a kisebbségi névjegyzékekbe. A választás kiírásának a feltétele az volt, hogy minimum 30 választópolgár szerepeljen az adott kisebbség névjegyzékében. Tökölön három
– a horvát, a német és a szerb – kisebbség esetében írta ki a
Helyi Választási Bizottság a választást.
A szavazólapon a jelöltek a sorsolás szerinti sorrendben szerepelnek. Ön legfeljebb 5 jelöltre adhatja le szavazatát. A szavazata akkor is érvényes, ha Ön 5-nél kevesebb jelöltre szavaz.
Megválasztott kisebbségi önkormányzati képviselõk azok a jelöltek lesznek, akik a legtöbb szavazatot kapták. Szavazatát a
Polgármesteri Hivatal Házasságkötõ Termében (Tököl, Fõ u.
117.) adhatja le az a választópolgár, aki szerepel az adott kisebbség névjegyzékében!

HOGYAN SZAVAZHATUNK
ÉRVÉNYESEN?
NAGYON FONTOS! Érvényesen szavazni a
jelölt neve melletti körben elhelyezett „x” vagy
„+” jellel lehet! Egyéb megjelölés (pl. aláhúzás,
besatírozás vagy bekarikázás) a szavazat érvénytelenségét eredményezi!

HOGYAN ÉS KI KÉRHETI A MOZGÓURNÁVAL TÖRTÉNÕ SZAVAZÁST?
A mozgásában gátolt személyt annak érdekében, hogy gyakorolhassa választójogát – saját kérésére – lakásán, tartózkodási helyén a szavazatszámláló bizottság két tagja a mozgóurnával felkeresi. A mozgóurnára vonatkozó igényeket, a helyi lehetõségeknek megfelelõen igyekszünk teljesíteni, ezért kérjük igényeiket a szavazás napja elõtt a polgármesteri hivatalban az 520-910-es telefonon, vagy a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságnál.

A TÖKÖLI VÁLASZTÁSI SZERVEK
Tökölön egy helyi választási bizottság és tíz szavazatszámláló bizottság mûködik, ezek az alábbiak:

Helyi Választási Bizottság
(székhelye: Polgármesteri Hivatal,
Tököl Fõ u. 117.)
1. számú SZSZB
(székhelye: Pesti úti Ált. Iskola, Fõbejárat, T. Kisfaludy u. 3.)
2. számú SZSZB
(székhelye: Pesti úti Ált. Iskola, Fõbejárat, T. Kisfaludy u. 3.)
3. számú SZSZB
(székhelye: Hagyományõrzõ Óvoda, T. Fõ u. 49.)
4. számú SZSZB
(székhelye: TSZGK, T. Fõ u. 121.)
5. számú SZSZB
(székhelye: Mûvelõdési Központ, Fõbejárat, T. Kossuth
L. u. 66.)
6. számú SZSZB
(székhelye: Mûvelõdési Központ, Moziterem, T. Kossuth
L. u. 66.)
7. számú SZSZB
(székhelye: Aradi úti Ált. Iskola, Fõbejárat, T. Aradi u. 56.)
8. számú SZSZB
(székhelye: Aradi úti Ált. Iskola, Tornaterem, T. Aradi u. 56.)
9. számú SZSZB
(székhelye: Szivárvány Óvoda, Fõbejárat, T. Csépi u. 57.)
10. számú SZSZB
(székhelye: Szivárvány Óvoda, Udvari bejárat, T. Csépi u. 57.)
Kisebbségi SZSZB
(székhelye: Polgármesteri Hivatal, Házasságkötõ terem)
A választási szervek mellett mûködik a Választási Iroda
(2316 Tököl, Fõ u. 117.).
Amennyiben a választással kapcsolatosan bármilyen egyéb
kérdése merül fel, részletes tájékoztatásért forduljon a Választási Irodához, vagy keresse fel – a választási jogszabályokat is
tartalmazó – www.valasztas.hu internetes oldalt. Elérhetõségek: a Helyi Választási Bizottság és Iroda központi telefonszáma: 06 (24) 520-910, faxszáma: 06 (24) 520-920, e-mail címe:
hivatal@tokol.hu,
Kérjük éljen a választójogával!
Tököl, 2006. szeptember 11.
Helyi Választási Iroda
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A Tököli Helyi Választási Bizottság
hirdetménye a nyilvántartásba vett jelöltekrõl
Polgármesterjelöltek
(a jelöltek ABC-sorrendben szerepelnek a szavazólapon)
(csak 1 jelöltre lehet szavazni)
Hoffman Pál
Seres Csaba

FIDESZ-KDNP
független

Települési önkormányzati
képviselõjelöltek
(a jelöltek ABC-sorrendben szerepelnek a szavazólapon)
(maximum 13 jelöltre lehet szavazni)
Agócs Tibor
Ágics Antal (Gicsa)
Ifj. Ágics Péter (Áldás)
Ágics Péter (Kanyara)
Árkocsevics Simon
Balla János
Borsos Zoltán
Bosnyák Simonné
Buzsáki Andrea
Cseperkáló Péter
Csollák Mihály István
Csurcsia István (Isti)
Dragovics András (Markec)
Érsek József
Füle Zoltán
Gergics Illés János
Halász László
Dr. Halvax Károly
Dr. Hári Anita
Jámbor József
Joszkin János
Kerékgyártó Zsolt
Malaczkó István
Marics László
Dr. Monostory Péter
Sárácz Aranka
Sturcz László Simon
Szusics György (Gyoka)
Dr. Vass Lucia

MSZP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
független
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
független
FIDESZ-KDNP
MSZP
FIDESZ-KDNP
független
MSZP
független
FIDESZ-KDNP
független
független
független
MSZP
FIDESZ-KDNP
független
FIDESZ-KDNP
független
független
FIDESZ-KDNP
független
független (szerb)
FIDESZ-KDNP

Horvát kisebbségi
önkormányzati jelöltek
(a jelöltek a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek a szavazólapon)
(maximum 5 jelöltre lehet szavazni)
Halász László
Malaczkó István

Magyarországi Horvátok Szövetsége
Magyarországi Horvátok Szövetsége

Id. Ágics István
Ágics István
Agatics Hajnalka
(Zorica)
Sárácz Aranka

Magyarországi Horvátok Szövetsége
Magyarországi Horvátok Szövetsége
Magyarországi Horvátok Szövetsége
Magyarországi Horvátok Szövetsége

Német kisebbségi önkormányzati jelöltek
(a jelöltek a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek a szavazólapon)
(maximum 5 jelöltre lehet szavazni)
Bosnyák Simonné Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület
Lerner Melinda
Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület
Lerner Péter
Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület
Takácsné
Kutasi Mária
Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület
Ágics Istvánné
Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület
Rimóczi Lászlóné Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület
Hoffman József
(Dodi)
Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület
Ráckevei Károly
Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület
Lerner János
Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület
Dragovics Andrásné
(Szeltner Julianna) Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület

Szerb kisebbségi önkormányzati jelöltek
(a jelöltek a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek a szavazólapon)
(maximum 5 jelöltre lehet szavazni)
Szusics Péterné

Szentendrei Szerb Klub
Kulturális Egyesület
Zsurzsucz István
Srpski Forum
Fövényiné Vásárhelyi Hajnalka (Zorica)
Srpski Forum
Székelyné Pejovic Zora
Srpski Forum
Szusics György (Gyoka)
Srpski Forum
Csikós Sándor
Srpski Forum
Tököl, 2006. szeptember 11.
Kovácsy György s.k.
a Helyi Választási Bizottság elnöke

4

Választási melléklet

A J E L Ö LT E K

HOFFMAN PÁL

SERES CSABA

FIDESZ-KDNP
polgármesterjelölt

független
polgármesterjelölt

57 éves vagyok. Két gyermekem van. Tanári és vállalkozás-marketing szaküzemgazdász diplomát szereztem. 20
éven keresztül elsõ osztályú sportoló és sportvezetõ voltam.
1990 óta, 17 éve Tököl választott vezetõje vagyok. Sporttevékenységemet 2006-ban a Magyar Kézilabdázásért ezüstéremmel ismerték el. Közéleti munkámért a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje, Maléter Pál Emlékérem,
POFOSZ Nagykereszt, Hazáért Emlékéremmel tüntettek
ki. A legnagyobb elismerésnek a tököliek bizalmát tartom,
hiszen a négyszeri újraválasztásom országszerte ritkaságszámba megy.

Seres Csaba vagyok, ez év októberében leszek 37 éves.
Édesanyám, Szilágyi Katalin a Tököli Általános Iskola pedagógusa, tíz évig volt az igazgatója. Édesapám három éve
elhunyt. Érettségi után repülõgép-mûszerész és fényképész
szakmákat szereztem. A Magyar Testnevelési Egyetemen ejtõernyõs szakedzõi, majd testnevelõ tanári diplomát szereztem.

Folytatni szeretném azt az eredményes településfejlesztõ
munkát, mellyel Tököl kiérdemelte a városi címet, s amelynek eredményeként 1000 lakás jött létre, iskola, óvoda, orvosi rendelõ, sportcsarnok, sportklubház, gyermeküdülõ,
kábeltelevízió épült. Több 10 km utat aszfaltoztunk, intézmények egész sorát újítottuk fel. Az Önök igényeire épülõ
programunk és felkészült jelöltjeink biztosítják a sikeres városfejlesztés folytatását.
Kérem támogassák polgármesterré válásomat és az engem támogató csapat megválasztását, hogy Tököl látványos
és mindenki által elismert fejlõdéséért, Önökkel együtt tovább dolgozhassunk.

Jelenleg egy pénzügyi cégnél dolgozom, mint csoportvezetõ. 1987-tõl tíz évig ejtõernyõzéssel foglalkoztam. Az utolsó 6 évben a válogatott formaugró csapat tagja voltam,
mint légi operatõr. Ötszörös magyar bajnok és számos kupagyõzelem birtokosa vagyok. Két világbajnokságon is részt
vettem.
Fontosnak tartom a sokak által igazságtalannak tartott
kommunális adó eltörlését. Az utak, járdák, árkok építését
a négyéves ciklus alatt állandó feladatnak tekintem.
Fokozott támogatást kívánok nyújtani az ifjúságnak és a
nyugdíjasoknak.
Megválasztásom esetén munkámat a szakértelmen alapuló csapatmunka, hatékony kistérségi együttmûködés és a
köz szolgálata fogja jellemezni.

Választási melléklet
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Agócs Tibor

Ágics Antal (Gicsa)

MSZP jelölt

FIDESZ-KDNP jelölt

1963-ban születtem Borsod megyében, Mezõcsáton.
Tökölre 1993-ban költöztem
a családommal együtt. Egy kft. ügyvezetõ igazgatójaként itt helyben dolgozom.

49 éves kétgyermekes családapa vagyok. Születésem
óta Tökölön élek. Vallom,
hogy Tökölön a tervek megvalósítása mellett gondot kell fordítani az emberek
személyes problémáinak megoldására is.

A helyi szervezet egyik alapító tagjaként 2002 óta
vagyok az MSZP tagja.

1991 óta a tököli GAMESZ dolgozója vagyok, 1997
óta a vezetõje. 25 éven át a kézilabda csapat kapitányaként, jelenleg a férfi szakág vezetõjeként segítem a
csapat sikeres szereplését.

Megválasztásom esetén tenni szeretnék a lakótelepen élõk életkörülményeinek javításáért.
Azt gondolom, hogy a város minden részét egyenlõ
mértékben kell fejleszteni, hogy minden tököli lakos
kulturált és komfortos körülmények között élhessen.
Segítsük a beköltözõk integrálódását, hogy be tudjanak kapcsolódni a város jövõjének alakításába.

Munkám révén az egész település gazdájaként dolgozom, iskolák, óvodák, tököli közösségek számíthattak és számíthatnak rám.
Köszönöm, hogy ajánlószelvényeikkel megtiszteltek.
Kérem, támogassanak szavazataikkal.

Ágics Péter (Áldás)

Ágics Péter (Kanyara)

FIDESZ-KDNP jelölt

független jelölt

1967-ben születtem. Nõs
vagyok, két gyermek apukája.
Tanulmányaimat a tököli
Általános Iskolában, Bp-en a Fáy András Szakközépiskolában illetve a Gödöllõi Agrártudományi Egyetemen végeztem.
A középiskolában autóvillamossági szerelõ, az egyetemen pedig mezõgazdasági gépészmérnök, illetve felsõfokú gazdálkodási és ügyviteli menedzser végzettségekre
tettem szert.
Gyerekkorom óta foglalkozom mezõgazdasággal, és
ezt a mesterséget 14 éve, élethivatásszerûen végzem családommal, mint mezõgazdasági vállalkozó.
Tököl Város Képviselõ-testületének, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának, illetve a Mûvelõdési és
Oktatási Bizottságának négy éve vagyok a tagja.

Tisztelettel köszöntöm a
város választópolgárait!
Ágics Péter vagyok, a sokak
által ismert Kanyara. 25 éve
nõs, két gyermek édesapja.
Az elmúlt 4 éves ciklusban elkezdett és elért munkámat szeretném tovább folytatni, ha a bizalmat továbbra
is megkapom. Nagy hangsúlyt fektettem a temetkezési
költségek csökkenésére, átláthatóságára, a Nap és Hold
Alapítvány mûködésére s az emberek szociális problémáinak megoldására.
Elõsegítettem a testület munkáját, állandó jelenlétemmel és felkészültségemmel. Kivettem a részem a helyi
Polgárõrség létrehozásában.
A testület emberbarát koncepcióit eddig is megfontolva segítettem, támogattam, és ezután is a dolgokat mérlegelve fogom ezt tenni.
Bizalmukat megköszönöm.
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Balla János
Árkocsevics Simon

FIDESZ-KDNP jelölt

FIDESZ-KDNP jelölt

Tököli háromgyermekes
gazdálkodó, állattenyésztõ
családban születtem 1941-ben. Hosszabb ideig dolgoztam a Tököli Szövetkezet és a Büntetés Végrehajtási
Intézet állattenyésztõ telepén.

1969-ben születtem Budapesten, születésemtõl kezdve
Tökölön élek.
Végzettségem akupunktúra meridián doktor és diplomás egészségfejlesztõ.

A közügyek, társadalmi feladatok iránt mindig érdeklõdtem, ilyen megbízatásokat korábban is szívesen
felvállaltam.

A 90’-es évektõl orvoslás és egészségmegõrzés területén
tevékenykedtem magánklinikákon. Tökölön létrehoztam
a Harmónia Természetgyógyász Rendelõt és a Kínai
Kung-fu Egyesületét, amelynek alapító tagja és elnöke vagyok.

Fõleg a mezõgazdaságból élõk és idõsek gondjain
igyekszem segíteni. Az elmúlt években sokat tettem a
hagyományok megõrzéséért és a Gazdakör összetartozásáért. A kiegyensúlyozott testületi munka híve
vagyok, mert véleményem szerint Tököl fejlõdése
csakis így biztosítható.

Életcélom az embertársaim egészségének helyreállítása
a Hagyományos Kínai Orvoslás módszerével. Megválasztásom esetén célul tûztem ki a település egészséges életterének kialakítását, az egészségmegõrzés területeinek és
lehetõségeinek bemutatását, oktatását, környezetvédelmi
problémáink feltárását.

Borsos Zoltán
FIDESZ-KDNP jelölt
35 éves vagyok és 13 éve tököli lakos. A 2002-es választáson az Önök bizalmát élvezhettem, igaz, akkor ez még
nem volt elég a cél eléréséhez,
„SOKAN VOLTUNK, DE
NEM VOLTUNK ELEGEN!”. A képviselõ-testület
javaslatára a Pénzügyi Bizottság tagjai közé választottak. A négyéves munka az elõre
beígért programok teljesítésérõl, megvalósításáról szólt.
Bizottsági tagként a feladataim közé tartozott a Pesti úti
lakótelep képviselete, mivel itt dolgozom, és lakója is voltam ennek a közösségnek, mely mára már szerves része
lett Tököl városának. Hozzám fordulnak az itt lakók a javaslataikkal, kéréseikkel, problémáikkal. A bizottsági
munka során részem volt többek között a lakótelepet is
érintõ fejlesztések elõkészítésében, gondolok itt a közvilágítás bõvítésére, az aszfaltozás és az uszoda elõkészítõi
munkáira. A lakótelepen elkészülhetett a központi játszótér, rendszeressé vált a parkok rendbetétele, a Duna utca
fõbejárata is virágzó kis park benyomását kelti, és még sorolhatnám… Megkérem a tisztelt választópolgárokat, támogassanak szavazataikkal a választáson, és „HOZZON
MAGÁVAL MINDENKI MÉG EGY EMBERT”, hogy igazán képviselni tudjam Önöket, mint a városunk leendõ új
testületi képviselõje.

Bosnyák Simonné
FIDESZ-KDNP jelölt
Német Kisebbségi
Önkormányzati jelölt
51 éves óvodapedagógus vagyok. 33 éve dolgozom óvónõként és 15 éve vagyok a helyi
Napsugár Óvoda vezetõje.
Férjem, Bosnyák Simon is itt,
Tökölön él és dolgozik kõmûvesként. Két fiam, Tamás és Simon édesapjuktól tanulták
a kõmûves mesterséget és így alkotnak családi csapatot a
munkában is. Az elmúlt négy évben az Oktatási és Mûvelõdési Bizottságban igyekeztem „küzdeni” az oktatási intézmények sikerei érdekében. Örülök, hogy folytatódnak
az intézményi felújítások, az óvodásaink, iskolásaink nemsokára úszni tanulhatnak a városi uszodában. Szívesen veszek részt a város rendezvényein. Figyelemmel kísérem a
Német Asszonykórus munkáját, és ha módom van rá, rendezvényeiken igyekszem alkotó módon segíteni. Szabadidõmben közoktatási szakértõként vállalok tanácsadást
más óvodáknál. Úgy gondolom, hogy képviselõnek lenni
nagy felelõsség, és csak az vállaljon ilyen feladatot, aki
pontosan, rendszeresen részt vesz a testület munkájában, a
város, a közösségi munka sikereinek érdekében. A következõ négy évben is ennek a szellemében kívánok képviselõként és pedagógusként dolgozni, ehhez kérem a választók
bizalmát és szavazatait az október 1-jei választásokon.

Választási melléklet
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Cseperkáló Péter
FIDESZ-KDNP jelölt
Buzsáki Andrea
független jelölt
Megannyi érdek összehangolása a munkám része,
hiszen lakóközösségek képviseletét ellátva társasházkezelõként pontosan tudom, mit jelent a mindennapi
problémáktól a nagy beruházásokig felelõsségteljesen
dönteni, cselekedni.
A legtöbb emberhez hasonlóan én sem hiszek a
nagy szavakban, a sok ígéretben, sokkal inkább a tettekben. Ehhez azonban összefogásra, egymás meghallgatására, a különbözõ vélemények egyeztetésére van
szükség.
Ebben kívánok részt vállalni, ezért megválasztásom
esetén rendszeres ügyfélfogadást biztosítva képviselném az Önök érdekeit! Szavazatával kérem, támogassa
az együttmûködést.
Szavazzon Buzsáki Andrea független jelöltre!

1948-ban születtem Tökölön.
Az általános iskola után
Csepelen érettségiztem, itt
sportoltam, versenyeztem
25 évig, a Csepel SC Birkózó
Szakosztályában, ahol eljutottam a válogatottig.
Két gyermekem van, mindkét fiam informatikus.
A tanárképzõ fõiskolát Szegeden végeztem 1978ban. A tököli általános iskola dolgozója 1995 óta vagyok, testnevelést és technika tárgyat oktattam 2002ig. Jelenleg a felnõttoktatásban dolgozom.
A képviselõ-testület tagjává a 2002-es önkormányzati választásokon választottak.
Feladatom az Oktatási, Mûvelõdési Bizottság és a
Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi Bizottság
munkájának segítése.
Tisztelettel kérném a tököli választók bizalmát a
mostani választásokon is.

Csollák Mihály István
(festõmûvész)

Csurcsia István (Isti)

MSZP jelölt

FIDESZ-KDNP jelölt

1954-ben születtem Budapesten, gyermekkoromat Soroksáron éltem a Gyáli-patak
partján. 1975-tõl házasságom
révén tököli lakos vagyok, s remélem, 31 év, s az eddig elvégzett munkám után annak
is tekintenek, hisz van kihez kimennem a temetõbe is!!
Közel hét évet dolgoztam a tököli BV-ben. 2001-tõl a
Nap és Hold Alapítvány és Kht. munkatársa vagyok. Sérült, fogyatékkal élõ fiatalokkal és csökkent képességû
emberekkel együtt.
1980-tól megalapítottuk az azonos gondolkodású alkotókkal egyetemben a Tököli Alkotók Közösségét, mely
2001-ben Egyesületté alakult. TAME alkotótársaimmal
Tököl Város jó hírét az évek múlásával folyamatosan
öregbítjük.
Megválasztásom esetén a szociálisan rászorulók, kisnyugdíjasok és sérült lakosok megélhetését segítem, és
mûvészi munkámmal a vizuális kultúra terét bõvíteném.
Kistérségi feladatokban segítem az önkormányzat munkáját /LEADER, NCA, Kistérségi Civil Szövetség/.
Bizalmukat elõre is köszönve maradok tisztelettel és
mûvészi alázattal.

Csurcsia Istvánnak hívnak,
Budapesten születtem 1963.
február 20-án. Házas vagyok,
egy gyermekem van, Enikõ,
aki a helyi általános iskola 7.
osztályos tanulója.
Születésem óta élek Tökölön.
Vallásos, hagyományokat tisztelõ családból származom. Édesapám vállalkozásában dolgozom szintén helyben. Az évek alatt szívemhez nõtt a városunk léte, lakóinak élete. Aktívan segítem, szervezem a helyi közéletet,
kultúrát. A Benetton-Band helyi zenekarának, valamint
a templomi beat énekkarának vagyok tagja.
2002-ben lettem önkormányzati képviselõ, ezúton
szeretném megköszönni, hogy megtiszteltek bizalmukkal.
Próbáltam a hozzám fordulók problémáin segíteni.
Amennyiben támogatnak a szavazatukkal, úgy a négy
év tapasztalatával még hatékonyabban számíthatnak segítségemre.
Kérdéseikkel, problémáikkal az alábbi telefonszámokon érhetnek el: 30-246-8450, 24-488-805.
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Dragovics András
(Markec)
független jelölt
Bemutatkoznék: aki nem
ismerne, Dragovics András
vagyok, ismertebben „Markec”. Igazi tököli lokálpatriótának tartom magam, szeretem Tökölt, a tököli embereket, és szeretném képviselni õket.
Igaz, független jelöltként indulok a választáson,
mindenféle támogatás nélkül, jobboldali beállítottságú
vagyok, a rendszerváltáskor a Kisgazda Párt tagja voltam és ma is annak vallom magam, de sajnos az utóbbi idõben a politika nem az emberi erényekre és rátermettségre helyezi a hangsúlyt.
A „városunk” mind kül-, mind belterületének szebbé tételéért, az összefogó közösségekért és emberekért,
a vállalkozások jövõjéért szeretnék tenni megválasztásom esetén. Tudom, hogy nem teszek hangzatos ígéreteket, de a szándékom szívbõl jövõ és õszinte.

Érsek József
MSZP jelölt
Budapesten
születtem
1948-ban, Tökölre 1988ban költöztünk a családommal, az Aradi utcába.
Kapcsolatom Tököllel 1975-ben kezdõdött, amikor
a BV intézet dolgozója lettem az intézetben mûködõ
vállalat termelési osztályvezetõje beosztásban.
Legmagasabb iskolai végzettségem rendszerszervezõ üzemmérnök.
Az MSZP-nek 2004-tõl vagyok tagja, jelenleg a helyi
szervezet elnöki feladatait látom el.
Képviselõként egy békésen fejlõdõ, hatékonyabban
mûködõ, a lehetõségeket jobban kihasználó városért
szeretnék dolgozni.

Füle Zoltán

Gergics Illés János

független jelölt

FIDESZ-KDNP jelölt

Füle Zoltán vagyok, 32
éves. Születésemtõl kezdve
Tökölön élek, és a jövõmet is
itt képzelem el. Édesapámtól
öt éve vettem át építõipari
cégünk irányítását.
Versenyszerûen sportoltam a Tököli Kick-Box Egyesületben. Számos hazai és nemzetközi eredménnyel
büszkélkedhetek.
Az Egységes Tökölért csoport tagjaival együtt olyan
várost szeretnénk, amelyet mindenki magáénak érez.
Tudjuk, hogy a dinamikus fejlõdéshez a képviselõk
elhivatottságára, számonkérhetõ testületi munkára, a
civil szervezetek és a vállalkozók támogatására van szükség.
Megválasztásom esetén munkámat a lakosság véleményének és elvárásainak ismeretében fogom végezni.

58 éves vagyok, három felnõtt gyermek és két unoka
jelenti a családomat.
Tökölön születtem, és
megtapasztalhattam a paraszti múlt, a nagycsaládos,
kiterjedt rokonságú KÖZÖSSÉGI LÉT összetartó erejét.
A rendszerváltás kezdetétõl konzervatív szellemi
örökséggel vagyok a képviselõ-testület tagja. A napi
közbeszéd zûrzavarában mirõl szóljon a bemutatkozás?
Köszönetrõl a Teremtõnek, a megértõ családnak.
A töretlen lendületû polgármesternek, a csapatmunkában egységes képviselõtársaknak.
Köszönet a választói bizalomnak, hogy szolgálhattam a közösségünk mindennapjait, alakíthattuk
jövõképét, hogy megvalósíthatjuk városunkban az életminõség folyamatos fejlõdését.

Választási melléklet
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Halász László
független jelölt
1954-ben születtem, tököli szülõk gyermekeként. Tökölön jártam óvodába, valamint általános
iskolába. Középfokú tanulmányaimat Budapesten, felsõfokú tanulmányaimat Egerben végeztem,
ahol ének-zene szakos általános iskolai tanárként diplomáztam. Nõs
vagyok, feleségem a Tököli Ált. Iskolában tanít. Egy fiúgyermekünk
van. A zene és a humán érdeklõdés gyermekkorom óta meghatározója életemnek. 1979-1984-ig ének-zenét tanítottam a Tököli Ált. Iskolában, 1984-tõl másfél év megszakítással mind a mai
napig a Tököli Mûvelõdési Központban dolgozom, 1992 óta
mint az intézmény vezetõje. Az eltelt évek alatt sok meglévõ rendezvényt tovább fejlesztettünk, illetve újakat hoztunk létre. Ezek
közül is kiemelkedik a Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál,
mely idén immár 12. éve került megrendezésre, komoly nemzetközi hírnevet szerezve Tökölnek. A mintegy 130-140 fõt számláló Tököli Délszláv Nemzetiségi Együttes mûvészeti vezetõjeként
heti rendszerességgel foglalkozom 100-110 fiatal mûvészeti oktatásával, nevelésével. Zenészként többször körbeutaztam Magyarországot és külföldön több földrész számos országában koncerteztem. A választók bizalmából 1994 óta dolgozom települési
képviselõként a közéletben. Igazi lokálpatriótának tartom magamat. Szülõhelyemhez, Tökölhöz köt mindaz, ami egy ember életében fontos, amelyek kitöltik az életét. Ismételt megválasztásom
esetén a sok egyéb mellett képviselõként is, továbbra is, a minél
kulturáltabb szórakozási, szabadidõs és oktatást segítõ tevékenységek lehetõségének megteremtésén kívánok fáradozni.

Dr. Halvax Károly
független jelölt
Dr. Halvax Károly vagyok,
jelenleg ügyvédként dolgozom.
Iskolai végzettségeim: Kilián György Repülõ-Mûszaki
Fõiskola, helikopter vezetõ szak; Rendõrtiszti Fõiskola
bûnügyi szak; József Attila Tudományegyetem jogász
szak. Egy felsõfokú és egy alapfokú nyelvvizsgával rendelkezem.
Tökölön 1993 óta élek feleségemmel és fiammal, 1997ig a Pesti úti lakótelepen laktunk. Tagja vagyok a Tököli
Gazdák Vadásztársaságának és a Barátság Horgászegyesületnek.
Megválasztásom esetén a képviselõ-testületben minden
kérdésben lelkiismeretem szerint és nem pártérdekeket
figyelembe véve fogok szavazni.
Végül szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik
ajánlószelvényeikkel jelölésemet támogatták.

Dr. Hári Anita

Jámbor József

független jelölt

MSZP jelölt

Dr. Hári Anita vagyok, 32
éves.

Tökölön születtem 1951ben, tõsgyökeres tököli
lakosként.
Itt végeztem iskoláimat, itt
élnek gyermekeim és családom.

Férjem, Csurcsia Mátyás
rendõrtiszt, a helyi kapitányság bûnügyi osztályán fõnyomozó.
Kisfiam, Mirkó másfél éves. Európajogi szakjogász
diplomával jogászként dolgozom.
A képviselõi munkámban kiemelten fontosnak tartom:
A hazai és európai uniós pályázati forrásokból adódó
lehetõségek maximális kihasználását, a közbeszerzések
hatékony és költségkímélõ lebonyolítását.
A munkaidõ után is elérhetõ egészségügyi, banki és
postai szolgáltatások biztosítását.
Gyermekeink számára biztonságos játszóterek, sportpályák, kerékpárutak építését.

Helyben indítottam a víz-gáz-központifûtés-szerelõ
vállalkozásomat 1991-ben, melyet majd a fiam visz
tovább.
Az MSZP-nek 2005-tõl vagyok tagja.
Régi tököli lakosként fontosnak tartom a hagyományok tiszteletét, a múlt megbecsülését.
Képviselõként azért szeretnék dolgozni, hogy jó legyen tökölinek lenni, hogy minél többen tudjanak
helyben dolgozni. Legyen újból mozi, legyenek
szórakozási lehetõségek minden korosztálynak.
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Joszkin János
FIDESZ-KDNP jelölt
1938. 03. 11-én születtem
Tökölön. 1944–1952-ig Tökölön jártam iskolába. 1953–
1955-ig ipari tanuló voltam a
208-as Szakmunkásképzõ Intézetben. 1955-ben autószerelõként kezdtem dolgozni a
Csepel Autógyárban. 1958. novembertõl 1961. februárig
tényleges katonai szolgálatra vonultam be.
Leszerelésem után 1962-ig a Csepel Autógyárban,
majd 1962-tõl a Pestvidéki Gépgyárban dolgoztam, mint
repülõgép szerelõ. 1978-tól 1993-ig mûvezetõkét dolgoztam, majd korkedvezményes nyugdíjas lettem.
Nyugdíjba vonulás után a Tököli Sportcsarnok vezetõje voltam 6 éven keresztül. A rendszerváltás elõtt tanácstag (utcabizalmi) voltam négy esztendeig. A rendszerváltás után és azóta is minden ciklusban önkormányzati képviselõ vagyok. Három cikluson keresztül a Szociális és
Egészségügyi Bizottságot vezettem.
Semmiféle szervezetnek, szövetségnek tagja sohasem
voltam. 1995-ben költöztem a József A. utcából a Kodály
Z. utcába. Egy fiam, három unokám van. Megválasztásom
esetén továbbra is a rászorulókat és a hátrányos helyzetû
lakosokat szeretném képviselni.

Választási melléklet

Kerékgyártó Zsolt
független jelölt
1966. 10. 08-án születtem
Miskolcon. 1976-ban jártam
elõször Tökölön, 1980. január
4-én költöztünk végleg ide.
Az általános iskolát itt fejeztem be 1981-ben, a budapesti
Kossuth Lajos Gimnáziumban
érettségiztem 1985-ben. Biológia – testnevelés szakon végeztem a nyíregyházi Bessenyei
György Tanárképzõ Fõiskolán, késõbb 4 évig jártam a Testnevelési Egyetem kézilabda szakedzõ szakára, majd elvégeztem ugyanott a testnevelõ tanári szak kiegészítõ tagozatát.
1993 szeptemberétõl 3 tanéven keresztül tanítottam a Tököli Általános Iskolában, 1996 augusztusában beléptem a
Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetébe, ahol vezetõ
nevelõként dolgozom. Feleségem Csurcsia Mária, két gyermekem Eszter Emília és Zóra Zsófia. Szabadidõmben sporttal, kézilabdával foglalkozom, a nõi NB/I B-s szakosztály vezetõje, egyben edzõje vagyok. Társadalmi munkában elnöke vagyok az Általános Iskolai Sportkörnek, valamint felkértek az Alapítvány Tököl Sportjáért kuratóriuma elnökének.
A most záródó önkormányzati ciklusban elõbb az Önkormányzati Kapcsolatok Bizottságában, majd annak megszûnése után az Oktatási Bizottságban külsõ tagként tevékenykedtem. Úgy vélem, eddig megszerzett tapasztalatommal
önkormányzati képviselõként jobban tudnám képviselni a
város és a polgárok érdekeit, mint bizottsági tagként.

Malaczkó István
FIDESZ-KDNP jelölt

Marics László (Macska)
független jelölt

1957-ben születtem Tökölön. Három lánygyermekemmel és feleségemmel
hosszú ideje a horvát tánchagyományok õrzõi vagyunk.
28 évig táncoltam a Tököli
Délszláv Táncegyüttesben.
25 évet dolgoztam a Pestvidéki Gépgyárban. Jelenleg egy üvegszál optikával foglalkozó cég üzemtechnikusa vagyok. 16 éve képviselõ vagyok, és felelõsséget
vállalok a tököli emberek napi gondjainak megoldásáért.
Nyugodt természetemmel, higgadtságommal a jövõben is Tököl sikereiért kívánok dolgozni.
A várossá váló Tökölön a hagyományok megõrzését,
a nyílt, õszinte közéletet és a folyamatos fejlõdést szorgalmazom. Különösen érzékeny vagyok környezetünk
problémái iránt.
A fiatalok megtartásához építési telkek kialakítását,
kedvezményeket tartom fontosnak, de a hagyományok
erejét ugyanilyen jelentõs megtartó erõnek vélem.

47 éves vagyok, születésem
óta Tökölön lakom.
Fiatalkorom óta közel áll
hozzám a sport, 30 évig versenyszerûen kézilabdáztam.
1993 óta egyéni vállalkozóként dolgozom, mint szobafestõ, mázoló és tapétázó.
Független jelöltként indulok a helyi képviselõválasztáson. Fontosnak tartom, hogy a helyi vállalkozók részt vegyenek a városban zajló felújítási és karbantartási munkákban, elõnyt élvezhessenek az „idegen” pályázókkal
szemben. Lényegesnek tartom városunk fejlõdését és fejlesztését, a közbiztonság javítását, utóbbi miatt lettem a
helyi Polgárõrség önkéntes tagja. Szeretném, ha a gyerekek inkább sportolással és egészségesen töltenék el szabadidejüket.
Kiemelt fontosságú számomra a lakosság megfelelõ
orvosi ellátásának biztosítása és az utak aszfaltozása.
Képviselõként olyan várost szeretnék, amit virágos és
ápolt parkok díszítenek.

Választási melléklet

11

A

Dr. Monostory Péter

Sárácz Aranka

független jelölt

FIDESZ-KDNP jelölt

34 éves vagyok, születésem
óta Tökölön élek, szüleim,
nagyszüleim, feleségem és
családja is nemzedékek óta
Tökölön él.
Az Általános Iskola befejezését követõen a Kecskeméti
Piarista Gimnáziumban érettségiztem, majd az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szereztem jogász diplomát.
Az egyetem elvégzését követõen a Fiatalkorúak Bv. Intézetében helyezkedtem el, ahol jelenleg is jogtanácsosként dolgozom, illetve jogi alapismereteket oktatok egy
budapesti középiskolában.
1998 óta tagja vagyok a Tököli Víz- és Csatornamû
Üzemeltetõ Közhasznú Társaság felügyelõ bizottságának.
Az ország gazdasági helyzete az elkövetkezendõ években az Önkormányzatok mûködésében is nehézségeket
fog okozni, de úgy gondolom, hogy összefogással, a fiatalok, a társadalmi szervezetek, közösségek, vállalkozók és
polgárok bevonásával egy fejlõdõ, gazdaságilag stabil önkormányzatot tudunk mûködtetni.
Szeretném a több éves közigazgatásban szerzett tapasztalatommal az Önkormányzat, a Testület és a Város munkáját segíteni.

Horvát Kisebbségi
Önkormányzati jelölt
1971. január 9-én születtem
Baján.
Bácsbokodon nõttem fel,
ahol nemcsak az iskolában,
hanem a családban is fontosnak tartották a nemzetiségi nyelv, a bunyevác hagyományok átörökítését.
A tanítói diplomámat szerb-horvát nemzetiségi szakon
szereztem Baján.
1992-ben költöztem Tökölre, itt kaptam munkát az iskolában, osztálytanítóként és nyelvtanárként dolgoztam,
míg meg nem születtek 2000-ben gyermekeim, Gorán és
Tijáná.
Nyolc éve vagyok a Horvát Kisebbségi Önkormányzat
tagja, 4 éve az Oktatási, Mûvelõdési Bizottság munkájában is részt veszek.
Eközben az ELTE TTK-n elvégeztem a felsõfokú kulturális manager szakot.
Örülök, hogy 14 éve olyan helyre hozott a sors, mint
Tököl. Szeretek itt élni, és szeretnék minél többet tenni
azért, hogy ez a szép kis város úgy váljék „európaivá”,
hogy eközben nemzetiségi hagyományait megõrizze.
Ebben kérem az Önök támogatását.

Sturcz László Simon

Szusics György (Gyoka)

független jelölt

független (szerb)

Sturcz László Simon
vagyok, 36 éves. Kisfiam,
Marcell tíz hónapos. Feleségem, Buliczka Judit közgazdász.
Édesanyám (Turpó Kató) sajnos már özvegy.
Az Államigazgatási Fõiskolán szerzett diplomával a
Budapest Belváros-Lipótváros Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztályán dolgozom.
Megválasztásom esetén azért fogok dolgozni, hogy
Tökölön egészséges és egységes lokálpatrióta szemlélet alakuljon ki. Társaimmal Tököl kulturális
értékeinek és hagyományainak megbecsülésére és
támogatására fogok törekedni.
Hiszek abban, hogy sok munkával, összefogással, a
meglévõ ellentétek feloldásával sikeres jövõ elé
nézünk.

Szusics György vagyok,
bár a helyi tradíciót követve
inkább a becenevemen,
Gyokaként ismer a környezetem.
Azt hiszem, bízvást mondhatom, ahogy családom
elõzõ generációi, én is büszke tököliként élem a mindennapjaimat. 37 éves vagyok, a tököli általános iskola után a budapesti Szerbhorvát Gimnáziumban tanultam, majd felsõfokú idegenforgalmi szakmenedzseri képesítést szereztem.
Ezután vállalkozóként próbáltam helytállni. A vállalkozói lét viszontagságai után immáron közel másfél
éve egy budapesti cég alkalmazottja vagyok.
A családi hagyományt követve a négy évvel korábbi
választásokon megmérettettem mint képviselõ, és hála
az Önök bizalmának, az elmúlt négy évben mint az
Önök képviselõje dolgozhattam a településünkért.
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Dr. Vass Lucia

Ágics István

FIDESZ-KDNP jelölt

Horvát kisebbségi jelölt

Okleveles
közgazdásztanár, jogász végzettségû
fiatal gazdasági szakember
vagyok.

1969. október 2-án születtem Tökölön.

Az elmúlt négy évben
Tököl alpolgármestereként, az azt megelõzõ négy
évben pedig a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elnökeként bizonyítottam
rátermettségemet.
Szakmámból fakadóan az arányos közteherviselést,
a vállalkozásélénkítést, a városfejlesztést és az önkormányzati gazdálkodás biztonságát tartom fontosnak.
Olyan Tökölt szeretnék, ahol az idõseket megbecsülik, a fiatalok esélyt kapnak, s ahol mindenki jól érzi
magát.
A városfejlesztés összehangolt, tervszerû, folyamatos
folytatását akarom.
Kérem, támogassanak szavazatukkal, hogy Tököl
fejlõdéséért dolgozhassak.

Általános iskolai tanulmányaimat Tökölön végeztem,
majd a dunaharaszti Baktay
Ervin Gimnáziumban érettségiztem.
1993-ban állattenyésztõ üzemmérnöki diplomát
szereztem a Hódmezõvásárhelyi Állattenyésztési
Fõiskolán. 1999-ben másoddiplomáztam a Gödöllõi
Agrártudományi Egyetemen mint Vadgazdálkodási
Szakmérnök.
14 éve élethivatásszerûen foglalkozom mezõgazdasággal, mint mezõgazdasági vállalkozó.
Gyerekkorom óta harmonikázok, a Prekovác hagyományõrzõ együttes egyik alapítója és vezetõje vagyok.
Zenekarunkkal célunk, hogy a magyarországi és azon
belül a tököli horvátok népzenéjét, népszokásait
megõrizzük, és továbbadjuk a következõ generáció
számára.

Takácsné Kutasi Mária
Német kisebbségi jelölt

Kiadja:
Tököl Város Polgármesteri Hivatala

Takácsné Kutasi Mária vagyok. 1958-ban születtem.
Két gyermekem van, László és Veronika. Hosszú
évekig tanítottam a tököli Általános Iskolában.

Szerkesztõségvezetõ:
Lerner Gábor

Jelenleg a Sapientia Hittudományi Fõiskola Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tanácsadó szakán másodéves
hallgató vagyok. Családi kft.-nkben ügyintézõként dolgozom.

Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft.

Kiskunlacháza Gábor Á. 2/a

A német nyelvvel, a német kultúrával már kisgyermekként megismerkedtem.
Nagyszüleim otthon németül beszéltek, s nekünk
unokáknak mondókákkal, dalokkal kedveskedtek.
1991-ben német nyelvbõl középfokú nyelvvizsgát
tettem, s az általános iskolában is tanítottam a nyelvet.
Szeretném az ifjúság és az idõsebb korosztály
érdekeit képviselni a közösségen belül.

