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Képviselõjelöltek bemutatkozása

TÖKÖL 01. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
Borsos Zoltán vagyok. Nõs vagyok, egy gyermek édesapja. A FIDESZ-KDNP színeiben
indulok a helyi önkormányzati képviselõválasztáson, az 1. sz. választókerületben. A
Pénzügyi Bizottság tagjaként 8 éve hozzájárultam a Mátyás K. utca egy szakaszának és a
Duna utca teljes hosszának aszfaltozásához, a
Kisfaludy u. közvilágításának kiépítéséhez, az uszoda megépítéséhez. Megvalósításra váró feladatok: kerékpárút építése, köztéri hulladékgyûjtõk, új utcatáblák kihelyezése, fekvõrendõrök
építése, játszótér újbóli kialakítása pályázat útján, kivágott fák
újratelepítése, futballpálya, park, szabadtéri strand építése.
Kérem támogassanak szavazatukkal!

Választási melléklet

TÖKÖL 01. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
Ecsedi Beáta vagyok, 4 kisgyermek édesanyja. Úgy érzem, 10 év alatt Tökölön megismertem annyira a helyi viszonyokat, hogy
bátran belenézzek a városvezetés életébe. Az
önkormányzati munkában jobbító szándékkal kontrollszerepre készülök, mindig és
mindenhol a tököli emberek érdekét szem
elõtt tartva. Szívügyem a gyermekek és fiatalok életének megbecsülése, a családok életének megkönnyítése,
elsõsorban a lakótelepen élõk egyedi helyzetének figyelembevételével. Ki szeretném terjeszetni a képviselõk munkáját azzal,
hogy személyes és on-line fogadóórákat tartsanak, így minden
körzetükben lakó ember a problémájával bizalommal fordulhat
választott képviselõje felé.
Szebb jövõt!

TÖKÖL 01. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
Rácz Károly (Terry Black)
Képviselõjelölt 1. vk.
Színmûvészeti fõiskolát végzett Münchenben, jelenleg elõadómûvészként dolgozik.
Egyedülálló kétgyermekes családapa, és az
Önök jóvoltából, a tököli ismerõsök biztatására vállalta fel a lakótelepiek képviseletét, s
bízik benne, hogy képviselõként több figyelmet kapnak a lakótelepen élõk. Kiemelten fontosnak tartja: az
iskolabusz kialakítását, szociális bolthálózat létesítését, mely
azok számára is biztosítja azokat az élelmiszereket, melyeket
máshol nem tud megfizeti. Fiataloknak szórakozási lehetõséget,
idõs polgárainknak otthoni szociális hálózatot.
Elérhetõség: mszptokol@gmail.com

TÖKÖL 02. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
Buzsáki Andrea
Független jelölt, a lakótelep érdekeiért!
ÉN NEM TÖKÖLÖN SZÜLETTEM, DE
TÖKÖLÉRT DOLGOZOM… Buzsáki Andrea vagyok, lakótelepi lakó és itt dolgozó társasházi közös képviselõ.
Ha Ön úgy gondolja, hogy a munkámból eredõen a lakótelepet is képviselni tudnám, akkor kérem támogasson szavazatával.
Támogatásában bízva, tisztelettel: Buzsáki Andrea

TÖKÖL 02. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
Pataki Gábor vagyok. Feleségemmel és
gyermekeimmel Tökölön élek és saját vállalkozásomban dolgozom.
Nem készültem politikai szerepre, de a
Jobbik az a mozgalom, melynek irányvonalai megegyeznek gondolataimmal, és melyet
minden erõmmel támogatok.
Önkormányzati képviselõként segíteni kívánom a város infrastrukturális fejlõdését, a fiatalok egészséges életmódját és a
rászorultak felzárkóztatását.
Szebb jövõt!

TÖKÖL 01. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
Vejmola Tamás vagyok, 33 éves, 30 éve lakom Tökölön, itt nõttem fel és sportolóként
öregbítettem szeretett városom hírnevét.
Most képviselõként szeretnék tenni a városért és az itt lakókért. Az 1-es számú egyéni választókörzet képviselõjelöltje, és az Együtt Fiatalosan a Városért Egyesület tagja.

TÖKÖL 02. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
Csurcsia István vagyok, 47 éves, családi vállalkozásomat vezetem. A FIDESZ-KDNP színeiben indulok a helyi önkormányzati képviselõválasztáson, lakótelepünk 2. számú választókerületében. Ismerem a lakótelep problémáit, s mindent el fogok követni a közterületek gondozásáért, a lakótelepi gyerekek játszóhelyeinek kulturált kialakításáért, az uszoda melletti területen városi szabadtéri
strand létesítéséért. Képviselõi munkámat az Önök igényeinek,
javaslatainak érvényesítésével Tököl további sikereiért dolgozva
kívánom elérni.

Választási melléklet

Képviselõjelöltek bemutatkozása
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TÖKÖL 03. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
Gergics Illés vagyok, 1947-ben születtem
Tökölön. A 3. számú választókerületben élek,
s ebben a választókerületben, a FIDESZKDNP színeiben indulok a választáson. Négy
választási ciklusban nyertem el a lakosság bizalmát. Továbbra is felkészültségemet, tapasztalatomat ajánlom fel Önöknek, s városunknak. Még ebben az évben aszfaltút készül a Rakéta s a Vásártér utcában, valamint
a Cseresznyés utcai gátlehajtónál. Tovább szépül a két templom
és a Piac téri központ. Játszóterek, parkolók épülnek. Megoldjuk a csapadékvíz-elvezetési gondokat. A Fõ utcai, Mester utcai
és Pozsonyi utcai közlekedési problémákat kezelni fogjuk. Új játszótereket építünk. Kérem támogassanak, hogy a munkám folytatásával segíthessem közös feladataink megvalósulását!

Lerner János vagyok, több évtizede dolgozom a lakóhelyemért. Azt gondolom, hogy
az eddig fizetett, a helyi lakosság által
delegált testületi és bizottsági tagok végezzék
a munkájukat térítésmentesen.
Ez nem ördögtõl való gondolat, hiszen kb.
30 évvel ezelõtt a település társadalmi vezetõi
fizetség nélkül végezték ezt a fajta munkát.
Mivel a településsel kapcsolatosan közel 30 éve a közvetlen,
közvetett irányításban részt vettem, ezért azt gondolom, hogy az
erkölcsi és szakmai tudásom felhasználható a település
érdekében.
Szebb jövõt!

TÖKÖL 03. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
Nagy Béla vagyok, 1979. október 2-án születtem Budapesten. Születésem óta családommal élek Tökölön.
2003-ban szereztem jogi diplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, ezt követõen ügyvédi irodában helyezkedtem el, ahol
hetedik éve, immáron ügyvédként dolgozom.
2010. nyarán több társammal együtt alapítottuk meg az Együtt Fiatalosan A Városért
Közhasznú Egyesületet, melynek tagjaival együtt indulunk az
idei önkormányzati választáson független jelöltként.
Célkitûzéseinket, terveinket szórólapokon és az egyesület
honlapján találhatják meg.
Kérem Önöket, hogy amennyiben célkitûzéseimmel egyetértenek, szavazataikkal támogassanak!

TÖKÖL 03. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
Pesuth Antal /független képviselõjelölt/
Tökölön születtem 1951-ben, a családomon kívül munkám is Tökölhöz köt, vadõrként és mezõõrként itt dolgozom, itt élem az
ünnepeket és a hétköznapokat. Ismerem és
szeretem kis városunk kül- és belterületét, növény- és állatvilágát. Számos olyan kezdeményezésben vettem, illetve veszek részt, ami a
helyiek összefogására épül. Gazdálkodóként
én is nap mint nap megélem a tököli gazdák mindennapi problémáit, gondjait és természetesen örömeit is. Életünk fontos részének tartom a hagyományokat, büszke vagyok arra, hogy ennek a több nemzetiségû városnak a lakója vagyok. Számomra a
képviselõi munka nagy kihívás, úgy érzem, az életemnek az a szakasza következik, amikor a nagyobb közösségért tehetek valamit.
Célom a tisztességes, egyéni érdekektõl mentes politika.

TÖKÖL 04. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET

TÖKÖL 03. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET

TÖKÖL 04. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET

Ágics Péter 40 éves agrármérnök vagyok.
2002 óta képviselõként dolgozom. Bízom
benne, hogy javaslataimmal, véleményemmel hozzájárultam Tököl fejlõdéséhez.
Most a 4. sz. választókerületet a FIDESZKDNP színeiben képviselve szeretném az itt
élõ embereket támogatni. Céljaim: BV-társasházak területének városi kezelésbe vonása, buszvégállomás
környezetének rendezése, BV-lakótelep és a buszvégállomás
között járdaépítés, csapadékvíz-elvezetési problémák megoldása, Kun utcai játszótér korszerûsítése, új építésû társasházak
közmûkezelésének megoldása. Kérem támogassák képviselõi
munkám folytatását!

Fatalin Andrásné
Képviselõjelölt 4. vk.
62 éves, kereskedelemben dolgozik. 35
éve tököli, ezért ismeri a helyi problémákat. Egyedül neveli 15 éve örökbefogadott roma származású fiát. Szeret olvasni
és keresztrejtvényt fejteni.
Kiemelten fontosnak tartja: A hátrányos helyzetû polgárok
szociális támogatásának lehetõségét és a kisebbség helyzetének
javítását. A tököli lakosok teljeskörû tájékoztatásáért fog küzdeni a testületben.
Elérhetõség: mszptokol@gmail.com

TÖKÖL 04. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
Dr. Monostory Péter vagyok. Tökölön élek
a családommal. Az ELTE jogi karán szereztem diplomát, jelenleg jogtanácsosként dolgozom.
Az elmúlt négy évben a választók felhatalmazása alapján képviselõ voltam.
Képviselõi munkám során mindig arra törekedtem, hogy egy fejlõdõképes, gazdaságilag stabil önkormányzata legyen a városnak,
sok esetben véleményemmel egyedül maradtam.
Független képviselõként kívánok indulni az Együtt Fiatalosan
a Városért Egyesület támogatásával a 4. számú körzetben.
Célom egy közösen fejlõdõ és fejlõdni képes kisváros kialakítása, összefogva a lakossággal, a vállalkozókkal, társadalmi szervezetekkel, politikától és vállalhatatlan ígéretektõl mentesen.

TÖKÖL 04. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
Nagy Andrea vagyok. A célom elsõsorban
a gyermekekre és a nagycsaládosokra irányul, mivel nekem is szép nagy családom, 5
gyermekem van. Szeretném, ha nem is gyökereiben, de valamennyire megváltoztatni,
megkönnyíteni a gyerekek és szüleik napjait.
Sajnos Tökölön igen kevés a játszótér, az sem
éppen biztonságos, márpedig egy kisgyermek kiegyensúlyozott
életébe nagyon is beletartozik a játék. Ugyanakkor az iskolai étkeztetés is hangsúlyos probléma, amin szintén nem ártana javítani. Ha másképp nem tudom megvalósítani, de ha adnának
esélyt az önkormányzatban képviselni az embereket, a tiszteletdíjamat fordítanám ezekre a célokra.
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Képviselõjelöltek bemutatkozása
TÖKÖL 04. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET

Szabó Károly vagyok, 54 éves, nõs, rendvédelmi dolgozó.
Független jelöltként indulok a 4. sz.
körzetben. Mivel itt lakom, ellentétben jelölttársaimmal, nap mint nap szembesülök az itt
lakók problémáival.
Céljaim: az utak és járdák rendbetétele,
gyalogátkelõhelyek létesítése (buszvégállomás, templom), a körzet lakóövezetté nyilvánítása, ezzel
együtt megfékezni a száguldó autókat, a szennyvízelvezetésre
egymásra mutogatás helyett megvalósítható megoldást találni,
városunk szépítése ne érjen véget a Hõsök terénél, korszerû játszótér kialakítása elérhetõ távolságban, bölcsõdei férõhelyek
növelése stb…

Választási melléklet

TÖKÖL 04. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
Vaskó Attila vagyok, 1966-ban születtem, 3
gyermekemmel és feleségemmel már 1979
óta Tökölön lakom. Középfokú iskolai végzettséggel rendelkezem, valamint kovács
szakmával. Családi gazdálkodó és vállalkozó
vagyok; vállalkozásunk középpontjában mezõgazdasági szolgáltatás és gyerekek lovagoltatása (illetve versenyeztetése) áll.
Fõbb programom független jelöltként: buszjárat meghoszszabbítása a BV-ig, munkahely-lehetõségek bõvítése, az utak
mellett lévõ vizesárkok rendbetétele, játszóterek korszerûsítése,
a gátõrház melletti bekötõút aszfaltozása, a baleseti gócpontok
megszüntetése (belógó fák visszavágása).

TÖKÖL 05. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
TÖKÖL 05. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
Ágics Péter (Kanyara) vagyok, 2002 óta a
képviselõ-testület független tagja. Képviselõi
munkám során kezdeményezésemre 2005ben megalakult a Tököli Polgárõr Egyesület,
melynek azóta elnöke vagyok társadalmi
munkában. Hiszem, hogy az emberek javainak védelme közös ügyünk. A Szociális Bizottságban dolgozom,
ahol mindig megpróbálom az emberek érdekeit képviselni. Sokan tisztelnek meg bizalmukkal és osztják meg velem hétköznapi problémáikat. Szorgalmazom, hogy a bölcsõde bölcsõdeként
mûködjön, elõsegítve ezzel a családok boldogulását.

TÖKÖL 05. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
Kiss Gyula vagyok, 1945-ben születtem.
Egy fiam és egy lányom született, egyikük
már unokával ajándékozott meg. Édesanyám erdélyi származású, nagyszüleimet
sajnos életemben csak egyszer láttam, mert a
határmódosítás után itt rekedtünk, és nem
volt egyszerû rokonlátogatásra átjárni. Jelenleg Tökölön élek, nyugdíjas vagyok, aktívan segítem a párt
munkáját, és végre a Jobbikban megtaláltam azt a célt, ami a
saját politikai nézeteimmel egyezik. Célom a közéletben tisztának maradni, pártállástól függetlenül az önkormányzati munkában választókerületemben lakók képviselete, az érdekeik érvényesítése.

Halász László vagyok. 1954-ben születtem, tököli szülõk gyermekeként. Egerben
ének-zene szakos ált. isk.-i tanári, Budapesten mûvelõdésszervezõi diplomát szereztem.
A zene és a humán érdeklõdés gyermekkorom óta meghatározója életemnek. 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.

TÖKÖL 05. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
Malaczkó István vagyok, 1957-ben
Tökölön születtem. 1990 óta vagyok önkormányzati képviselõ. A FIDESZ-KDNP színeiben indulok a választáson az 5. sz. választókerületben. 20 éve naprakészen dokumentálom, fotózom lakóhelyem átalakulását. Kezdeményezem a járdaépítési program megindítását, új parkolóhelyek kialakítását, a problémás közlekedési
helyszínek rendezését, az Árpád köz, Akácos, Jegenye utcák aszfaltozását, a közterületek parkosítását, rendszeres kezelésének
biztosítását, újabb térfigyelõ kamerák elhelyezését, a veszélyes
utak forgalomlassításának megoldását, az állomás környezetének rendezését. Kérem támogassanak szavazatukkal!

Választási melléklet

Képviselõjelöltek bemutatkozása
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TÖKÖL 06. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
Dorogi Judit
Képviselõjelölt 6. vk.
21 éves, marketing és reklámügyintézõ. Jövõbeni céljai között van az igazgatásszervezési fõiskola elvégzése.
Jelenleg Szigetszentmiklóson él, de a szíve az mindig tököli volt, hiszen dédnagyapja Pesuth Ambrus, a mai napig ismert személye a tököli közéletnek.
Kiemelten fontosnak tartja: az ifjúság problémáinak a megoldását, cselekvõ közösségek kialakítását, környezettudatos életre
való felhívást, illetve a közbiztonság javítását.
Elérhetõség: mszptokol@gmail.com
TÖKÖL 06. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
Kluvich Ferenc vagyok, régi német családból származom, 20 éve Tökölön élek. Ez idáig nem politizáltam, de most úgy érzem, itt
van az ideje, mert nagyon nincsenek rendben a dolgok! Csupán egy dolog vezérel, ami
a Tökölön és a hozzánk tartozó üdülõövezetben élõk jobb, színvonalasabb életkörülményeinek elõsegítését szolgálja, azt segíteni, támogatni szeretném. De ami nem az itt élõkért történik, homályos és átláthatatlan, legyen az bármi, azt meg szeretném akadályozni, és teljes erõmbõl ellenezni fogom! Köszönöm mind a magam, mind
az itt élõ emberek nevében a támogatását!
Szebb jövõt!

TÖKÖL 07. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
Ágics Antal vagyok, 53 éves kétgyermekes
családapa. Tökölön születtem, azóta itt élek.
A FIDESZ-KDNP támogatásával indulok a
választáson a 7. számú választókerületben. A
tököli GAMESZ vezetõje vagyok. Jelenlegi
képviselõként ismerem városunk lehetõségeit. Még ebben az évben megvalósul a Csokonai út aszfaltozása, késõbbiekben a Határ út
aszfaltozása. Terveim: a sportpálya korszerûsítésének folytatása,
a búcsú kulturált körülmények közé helyezése, a Csépi úti óvoda bõvítése, korszerûsítése, Csépi úton belvíz-, esõvízproblémák
megoldása, illegális hulladéklerakás megakadályozása, a kialakult gócok megszüntetése. Kérem támogassanak a képviselõi
munka folytatásában!
TÖKÖL 07. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
Kalácska Pál
Képviselõjelölt 7. vk.
Rendõrként dolgozott egész életében, jelenleg a nyugdíjas éveit éli. 4 gyermek édesapja és 6 csodálatos unoka boldog nagypapája. 41 éve boldog házasságban él.
Édesanyja, Herr Erzsébet tõsgyökeres tököli. Aktív részese a szépkorúak társadalmának. Énekegyüttesben énekel és a Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub
tagja.
Kiemelten fontosnak tartja: közbiztonság, közrend megvalósítása. A fiatal és a nyugdíjas társadalom összefogását célozza
meg, ezért vállalta a jelöltséget.
Elérhetõség: mszptokol@gmail.com

TÖKÖL 06. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
Gere László vagyok. 1971. 08. 27-én,
Budapesten születtem.
Születésem óta Tökölön élek, általános iskolai tanulmányaimat is itt végeztem. Szakközépiskolai végzettségem óta dolgozom.
A 6. számú egyéni választókerületben, független jelöltként indulok, összefogva a tököli fiatalokkal, a város jövõjéért kívánok
körzetemben dolgozni.

TÖKÖL 06. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
Dr. Vass Lucia jogi szakokleveles közgazdász doktor vagyok. 1998 óta vagyok önkormányzati képviselõ, 2002 óta alpolgármester.
A FIDESZ-KDNP támogatásával indulok a
választáson a 6. számú választókerületben.
Szakmámból kifolyólag fontosnak tartom az
arányos közteherviselést, a vállalkozások élénkítését, munkanélküliség csökkentését. Céljaim: Madách u. aszfaltozása, a járdaépítési program kiszélesítése, parkok, játszóterek korszerûsítése,
zöldterületek növelése, csapadékvíz-elvezetés, P+R parkolók
kialakítása, Kolozsvári utca – Csépi utcai csatlakozás, a temetõ,
a volt Egészségház és környezetének a rendbetétele.

TÖKÖL 07. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
Nevem Juhász Tibor, 49 éves vagyok, kétgyermekes családapa. 1998 óta élünk családommal Tökölön. Az elmúlt 12 évben érzésem szerint sikerült beilleszkednünk a tököli
közösségbe. Az elmúlt idõszakban megismertem a választókerületem mindennapos
gondjait.
– A Határ út menti terület környezetszenynyezésének felszámolása
– A körzetben lévõ összes utca szilárd burkolattal legyen ellátva
– Kisvárosi jelleg megõrzése
– Közbiztonság erõsítése
– A kulturált szórakozási lehetõségek kiszélesítése
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TÖKÖL 08. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
Bosnyák Simonné, Teri vagyok, 55 éves
óvodapedagógus. A FIDESZ-KDNP ajánlásával és támogatásával a 8. sz. választókerületben szeretném ismét, immáron harmadszor megmérettetni magam. Szavazatommal
segítettem az uszoda megépülését, óvodák
nyílászáróinak cseréjét, a mûvészeti iskola sikeres mûködését, a városközpont felújítását.
E választókerületben élek 37 éve, jól tudom,
hogy az itt élõ embereknek, kisgyermekes szülõknek mi a fontos. Még az idén megvalósul a Ledina u., Kapisztrán u. és
Széchenyi u. aszfaltozása és a Vida, valamint a Bem u. útalap
hiányzó részének elkészítése. Megvalósításra váró terveim: új
játszótér létrehozása, járdaépítési program beindítása, parkerdei kis utcák aszfaltozása, gyermektábor felújítása, tököli civil
közösségek (kórusok, klubok, sportkörök) támogatása.
TÖKÖL 08. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
Joszkin János vagyok, 1967-ben születtem
Tökölön, itt jártam óvodába, általános iskolába. 1985-ben érettségiztem a Kossuth Lajos
Szakközépiskolában. Az Apor Vilmos Katolikus Fõiskolán 2008-ban szociálpedagógus
diplomát szereztem. Elsõ munkahelyem a
Hadkiegészítõ Parancsnokság volt, 2001-ig
itt dolgoztam. Ezután a Fiatalkorúak Bv. Intézetében helyezkedtem el, itt nevelõként,
majd biztonsági osztályvezetõ-helyettesként tevékenykedtem.
Jelenleg az Intézet mellett mûködõ Duna-Papír Kft.-nél vagyok
munkáltatási osztályvezetõ. Nõs vagyok, három gyermek édesapja. Hobbim a zene, a tököli Prekovac horvát hagyományõrzõ
együttessel próbáljuk megõrizni hagyományainkat, öregbíteni
Tököl hírnevét.

Választási melléklet

TÖKÖL 08. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
Burzuk László vagyok. Feleségemmel és 3
gyermekemmel Tökölön élek, nagy harmóniában, boldogságban. A helyi emberekkel
hamar megtalálom a hangnemet, ez közvetlenségemnek köszönhetõ. A múltról, a jelenrõl és a jövõrõl alkotott véleményem határozottan felvállalom, ennek nyíltan hangot is adok.
Céljaim: a tököli emberek életkörülményeinek javítása, a város infrastruktúrájának fejlesztése, az önkormányzatban a tököli lakosok érdekeinek képviselete.
Szebb jövõt!

TÖKÖL 08. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
Vejmola István vagyok, 35 éves, 30 éve
lakom Tökölön, ez idõ alatt aktívan részt vettem a városunk sport- és kulturális életében.
Az Együtt Fiatalosan a Városért Egyesület tagjaként a 8-as
választókörzet képviselõjelöltje vagyok.

Választási melléklet

Kisebbségi képviselõjelöltek bemutatkozásaA
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Horvát kisebbségi képviselõjelöltek
HORVÁT KISEBBSÉGI KÉPVISELÕJELÖLTEK

HORVÁT KISEBBSÉGI KÉPVISELÕJELÖLTEK

Agatics Zorica. Családommal 1975 óta
élek Tökölön. Jelenleg már nyugdíjas vagyok. Az elsõ kisebbségi választások (1994)
óta minden ciklusban megválasztottak a
Horvát Kisebbségi Önkormányzat tagjává, és minden ciklusban én voltam és vagyok a Horvát Kisebbségi Önkormányzat
elnöke.

Ágics-Farkas Katalin, 36 éves tököli lakos
vagyok. Szüleim révén mindkét oldalról tököli
horvát õsökkel büszkélkedhetek. Apukám
Ágics-Farkas Pál, anyukám Neidek Magdolna.
A horvát hagyományok tisztelete végigkíséri a
családom életét. Bár nem jártam horvát iskolába, nagypapámmal mai napig igyekszem horvátul beszélgetni. A Budapesti Horvát Hagyományõrzõ Tánccsoportban táncolok. Kisfiam
14 éves, 3 éve tamburázni tanul, természetesen a Tököli Általános
Iskola horvát tagozatos tanulója. Mivel a horvát kisebbség fennmaradása és a horvát kultúra ápolása is szívügyem, amennyiben megnyerem a tisztelt szavazók bizalmát és bekerülök a horvát kisebbség
tagjai közé, minden erõmmel igyekezni fogok, hogy segítsem a horvát kisebbség életét. Kérem, tiszteljenek meg azzal, hogy szavazataikkal támogatják bekerülésemet! Köszönettel: Ágics-Farkas Katalin

HORVÁT KISEBBSÉGI KÉPVISELÕJELÖLTEK

HORVÁT KISEBBSÉGI KÉPVISELÕJELÖLTEK

Gólya Márta vagyok, családommal
Tökölön élek. Középiskolai tanulmányaimat
a budapesti Horvát Tanítási Nyelvû Gimnáziumban végeztem, majd ezt követõen horvát nyelvû idegenvezetõi képesítést szereztem. Jelenleg óvónõként dolgozom
Dunaharasztin és végzõs hallgató vagyok a Kecskeméti
Fõiskolán óvodapedagógus szakon.

Halász László vagyok, 1954-ben születtem
tököli szülõk gyermekeként. Egerben énekzene szakos ált. iskolai tanári, Budapesten
mûvelõdésszervezõi diplomát szereztem. A
zene és a humán érdeklõdés gyermekkorom
óta meghatározója életemnek. A választók
bizalmából 1994 óta dolgozom települési
képviselõként, valamint a Horvát Kisebbségi Önkormányzatnak is alakulása óta tagja vagyok. Hosszú évek óta, mintegy 40
éve vagyok a Tököli Délszláv Hagyományõrzõ Egyesület tagja,
jelenleg mûvészeti vezetõje. Ismételt megválasztásom esetén
továbbra is a hagyományõrzés, a kultúra ápolása, fenntartása és
annak továbbvitele a célom.

HORVÁT KISEBBSÉGI KÉPVISELÕJELÖLTEK

HORVÁT KISEBBSÉGI KÉPVISELÕJELÖLTEK

Malaczkó István vagyok, Tökölön születtem. Mind anyai, mind apai ágon horvát
gyökerekkel rendelkezem. 1994 óta vagyok a
HKÖ képviselõje. 28 évig táncoltam a tököli
együttesben, mely hagyományt a lányaim továbbvittek.
Megválasztásom esetén célom a hagyományok megõrzése és
annak továbbvitele.

Marics Zsuzsanna:
Tõsgyökeres tököliként, rácul beszélõ
nagyszüleim iránti tiszteletbõl indulok a kisebbségi választáson – kellõ horvát nyelvtudással és a kisebbségi életre való rálátással. A
Horvát Gimnáziumban érettségiztem, diplomámat az ELTE horvát nyelv és irodalom
szakán szereztem. A tököli horvát nyelvtanfolyamokon többször
is taníthattam. 13 évig, kislányom születéséig voltam táncosa a
budapesti Fáklya Horvát Mûvészegyüttesnek. Egy horvát cég
magyar irodájában dolgozom, mint az ügyvezetõ igazgató aszszisztense.
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Választási melléklet

Német kisebbségi képviselõjelöltek

NÉMET KISEBBSÉGI KÉPVISELÕJELÖLTEK
NÉMET KISEBBSÉGI KÉPVISELÕJELÖLTEK

Dragovics Andrásné Szeltner Julianna
Tökölön születtem, azóta is itt élek. A Német Kisebbségi Önkormányzat elsõ megalakulása óta tagja vagyok. Két ciklusban elnöke
voltam, jelenleg alelnöke vagyok. Szeretném továbbra is a tököli sváb hagyományokat õrizni és ápolni.

Firnigel Jánosné vagyok, 1949. június 26án születtem, Jánosházán. Német nemzetiségi családból származom. 1956 óta vagyok
megszakítás nélkül Tököl állandó lakosa.
Korábban a helyi önkormányzat dolgozójaként tevékenykedtem
a település lakosainak érdekében. Megválasztásom esetén
célom a német nemzetiségi hagyományok ápolása és fenntartása.

NÉMET KISEBBSÉGI KÉPVISELÕJELÖLTEK

Hoffman József
Nemzetiségi képviselõként és magyarként
a tököli sváb nemzetiségi hagyományok õrzése mellett minden tõlem telhetõt megteszek
a település kulturális és sport életének fejlesztéséért, az emberek békés együttélése, az
összefogás erõsítése érdekében. Hiszem, hogy egy közösség ereje az összefogással, összetartozással mérhetõ leginkább. Szeretném, ha ezt az örömöt minél több ember érezné. Ezért dolgozom évek óta, szeretném folytatni ezt a munkát. Ezúton is kérem megtisztelõ bizalmukat.

NÉMET KISEBBSÉGI KÉPVISELÕJELÖLTEK

Lerner Péter vagyok, 1937-ben Tökölön
születtem, azóta itt élek. A Német Kisebbségi Önkormányzat elsõ megalakulása óta
tagja vagyok. A Tököli Sváb Hagyományõrzõ Énekegyüttes vezetõje vagyok. Következõ négy évre
jelöltként indulok a Német Kisebbségi Önkormányzat
képviselõjeként.

NÉMET KISEBBSÉGI KÉPVISELÕJELÖLTEK

Mórocz Katalin vagyok. Vas megyében születtem, Sárváron. 1979 óta lakom Pest megyében.
Tökölre 1999-ben költöztem. Egy felnõtt
gyermekem van. Fõiskolai végzettségem van,
gyógypedagógusként dolgozom. Mindig
részt vettem a hagyományok ápolásában, kórustag vagyok gyermekkorom óta.
Jelenleg a német /sváb/ hagyományõrzõ kórusnak vagyok
a tagja.
Megválasztásom esetén, szeretném továbbvinni Tökölön és a
régióban az együttes hírnevét, továbbá a német hagyományok
felélesztését, rendezvények keretein belül.
Támogatásukat elõre is köszönöm.

NÉMET KISEBBSÉGI KÉPVISELÕJELÖLTEK

Rimóczi Lászlóné Kunzer Anna vagyok.
Tökölön születtem 1944-ben. 2 gyermekem
és 4 unokám van. 1963-tól Tökölön dolgoztam nyugdíjazásomig, mint gyógyszerkiadó
asszisztens. Szüleim, nagyszüleim sváb származásúak. A sváb kórus tagja vagyok, 2007
óta a Hagyományõrzõ Énekegyüttes alelnöke, 4 éve a Német
Kisebbségi Önkormányzat tagja. Énekeinkkel igyekszünk a régi
sváb hagyományokat megõrizni. Részt veszünk a város rendezvényein, a környék kórusaival és a német testvérvárosunkkal
tartjuk a kapcsolatot.

Választási melléklet

Kisebbségi képviselõjelöltek bemutatkozása

Szerb kisebbségi
képviselõjelöltek
SZERB KISEBBSÉGI KÉPVISELÕJELÖLTEK

Csikós Sándor (Aleksza) vagyok. 1940. június 21-én születtem Százhalombattán. Szüleim szerb nemzetiségûek voltak. Szerb tanítási nyelvû iskolába jártam Százhalombattán,
Pomázon, majd a Budapesti Szerb-horvát
Gimnáziumban.
1959-ben költöztem Tökölre, mivel ekkor
nõsültem, feleségem tököli. 2 gyermekem és
három unokám van. Családunkban mindig megtartottuk a
szerb egyházi ünnepeket, hagyományokat. Gyermekeinket és
unokáinkat is ebben a szellemben neveltük.
2006-ban a Tököli Szerb Önkormányzat alapító tagja lettem.
Szeretném, ha a tököliek jobban megismernék a szerb kultúrát,
hagyományokat.

SZERB KISEBBSÉGI KÉPVISELÕJELÖLTEK

Székelyné Pejovic Zora vagyok, a Szerb
Kisebbségi Önkormányzat elnöke 2006, az
alakulás óta. 20 éve családommal Tökölön
élek. Végzettségem Filológia Egyetem Belgrádban. Szakmám szerb-horvát nyelv- és irodalomtanár. Célom Tökölön a szerb kultúra és hagyományok
tovább ápolása, nyelvoktatás bevezetése az iskolában és az
óvodában, továbbá a magyar és szerb fiatalok, valamint a tököli
polgárok kapcsolatának (sport, kultúra) erõsítése.
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SZERB KISEBBSÉGI KÉPVISELÕJELÖLTEK

Pióker Mária
Magyar állampolgár. 14 éve lakom Tökölön, azóta igyekszem munkámmal és hozzáállásommal segíteni Tököl fejlõdését. Apai
ágon szerb, anyai ágon magyar vagyok. Ismerem a szerb nyelv és kultúra értékeit, de
ugyanilyen szinten a magyar nyelvet is. Több éve már, hogy tolmácsként a Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál tagjaként
öregbítem Tökölrõl és Magyarország vendégszeretetérõl kialakított képet. Önkéntes alapon a Szerb Önkormányzat munkájában is néha részt veszek (oktatás, pályázatok).

SZERB KISEBBSÉGI KÉPVISELÕJELÖLTEK

Szusics Péterné vagyok, 1940-ben születtem
Tökölön. 1959-ben férjhez mentem, férjem
16 évig volt a Tököli Tanács Elnöke, nyugdíjazásáig. Két gyermekem van, lányom a Budapesti Szerb Gimnázium igazgatóhelyettese. Fiam Budapesten dolgozik, mindenki Gyokának ismeri. Esti tagozaton végeztem pénzügyi
szakon. Nyugdíjas vagyok.
2006-ban azon dolgoztam Tökölön, hogy
megalakuljon a Szerb Kisebbségi Önkormányzat. A tököli rácok a szerbekhez tartoznak, ez sikerült is. Nagy örömömre a most leadott regisztrált létszám 134 fõ. Õk ismerik a kultúrát, szokásokat és a nyelvet. Szeretném, ha az iskolában is tanítanák a szerb nyelvet, mint valamikor. Ehhez mindent ami szükséges, erõmbõl megteszek, hogy Tökölrõl is legyenek gyerekek a
Szerb Gimnáziumban, mint azelõtt hosszú éveken át több évfolyamon, majd az Egyetemen folytatják a szerb tanulást tovább.
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Tábori Alajosné vagyok, 1940-ben
Tökölön születtem, azóta itt élek. Szerb
Gimnáziumba jártam Budapesten és késõbb
ott dolgoztam. Családomnál otthon mindig
rác nyelven beszéltünk. A szerb kultúrát,
nyelvet és hagyományokat ismerem, életvitelszerûen ilyen környezetben éltem és élek. Célom Tökölön a
szerb kultúra és hagyományok tovább ápolása, nyelvoktatás bevezetése az iskolában és az óvodában, továbbá a magyar és
szerb fiatalok, valamint a tököli polgárok kapcsolatának (sport,
kultúra) erõsítése.

Kiadja: Tököl Város Polgármesteri Hivatala
Szerkesztõségvezetõ: Lerner Gábor
Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,
Gábor Á. 2/a

Vejmoláné Rác-Petin Veszna vagyok, 30
éves. 4 éve lakom Tökölön, szerb-magyar
szakos tanárként dolgozom Budapesten a
Nikola Tesla Szerb Tan. Nyelvû Ált. Isk. és
Gimnáziumban. Célom a szerb nyelv és kultúra ápolása,
megõrzése.

SZERB KISEBBSÉGI KÉPVISELÕJELÖLTEK

Zsurzsucz István vagyok. 1931-ben születtem Magyarországon. 1952-ben a politikai
helyzet miatt hagytam el otthonom. Tökölre
kerültem, majd az autógyárban szakmát tanultam. Megnõsültem 1957-ben, egy fiunk született 1964-ben.
Azóta tököli lakos vagyok, és a Szerb Kisebbségi Önkormányzat
tagja lettem 2006-ban, és újra a választáson indulok. Köszönöm
a tököliek bizalmát.
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HOFFMAN PÁL
Tisztelt Tököli Választópolgárok!
Négy éve az „Összefogás a városért” mondatot választottuk bemutatkozásunknak.
Az Önök bizalmából tapasztalt és fiatal, lendületes képviselõ-testület
dolgozott az elmúlt ciklusban.
Örömünkre Tököl tovább szépült, gyarapodott. Eredményesen képviseltük városunkat a térségi ügyekben, sikeres pályázatokat készítettünk az útépítés, a városközpont-fejlesztés, szennyvíztisztító-bõvítés
megvalósítása érdekében. A vállalkozások betelepülésének segítésével
növeltük a város bevételeit, 900 új munkahely létesült. Csökkenõ kormányzati források ellenére is elõreléptünk. Megépült az uszoda, új aszfaltutak készültek, megújult a Piac tér és környezete. Az energiatakarékos
nyílászárók és a homlokzatfelújítás miatt szebbek és takarékosabban mûködnek az iskolák és óvodák. A támogatásainkkal megépülõ református és megszépülõ katolikus templom, a sportpálya, a Diána sétány, s a
játszóterek a tököliek igénye szerint valósultak meg.
A felsorolásból is láthatóan törekedtünk a városrészek arányos, igazságos fejlesztésére. A képviselõ-testületi és bizottsági munka nyilvánosságát, a polgárok közvetlen véleménynyilvánítási lehetõségét mindig biztosítottuk. Célunk továbbra is a város érdekeinek megvédése, a tököli értékek megtartása.
Megválasztásunk esetén továbbra sem engedünk a mértéktelen zöldterületi beépítési szándékoknak, kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatunk, s az Önök igényei által összeállított hosszú- és középtávú városfejlesztést valósítunk meg.
Célunk Tököl jóhírének erõsítése, s ezt nem bulvármédia szereplésekkel, hanem a város értékeinek felmutatásával kívánjuk elérni.
Az országos hírnévre szert tett sport és kulturális közösségeink (labdarúgás, kézilabda, kick-box, ritmikus
gimnasztika, Fit-kid, fogathajtás) és rendezvényeink (Summerfest, Lovasfesztivál, szüreti felvonulás, nemzetiségi gála programok) támogatását a jövõben is biztosítjuk. A nehéz sorsú családok, támogatásra szoruló
tököliek helyzetét megértéssel kezeljük, nehéz helyzetükben lehetõségeink szerint segítséget nyújtunk.
Elfogadhatatlan a lakosságszám kezelhetetlen növelésének szándéka, a hagyományok felõrlésére való törekvés, az itt élõ emberek szembeállítása egymással.
Elfogadhatatlan, hogy idegenek, Tököl életét s az önkormányzati munkát hírbõl sem ismerõ emberek rólunk nyilatkozgassanak, rólunk dönthessenek.
Közös felelõsségünk, hogy október 3-án együttmûködésre képes, a városrészek harmonikus fejlesztését
garantáló képviselõ-testületet válasszunk, hiszen az elmúlt húsz év sikereit közösen értük el.
Köszönöm, köszönjük az elmúlt évek során munkánk iránt megnyilvánuló bizalmat.
Személyes életemben közös tököli sikerként éltem meg a 2009-ben elnyert Polgármesteri Ezüstlánc Díjat
és parlamenti képviselõvé választásomat. Bizalmukat ezúttal is köszönöm.
Kérem, kérjük, hogy szavazatukkal támogassanak bennünket, s biztosítsák a nyugodt, sikeres munka folytatását.
Hoffman Pál
FIDESZ-KDNP polgármesterjelöltje
TÖKÖL
Képviselõjelöltjeink:
1. sz. vk.: Borsos Zoltán
3. sz. vk.: Gergics Illés
5. sz. vk.: Malaczkó István
7. sz. vk.: Ágics Antal

2. sz. vk.: Csurcsia István
4. sz. vk.: ifj. Ágics Péter (Áldás)
6. sz. vk.: Dr. Vass Lucia
8. sz. vk.: Bosnyák Simonné

