Választási melléklet

Tisztelt választópolgárok!

Tököli Tükör válsztási melléklete

Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12. napjára kitűzte a 2014. évi
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását.

A szAvAzás ideje: 2014. október 12. (vasárnap)
A szavazás 6,00 órától 19,00 óráig tart.
A szAvAzás HeLYe:

egyéni választóker. sorsz.
szavazókör címe
01
Kisfaludy u. 2 .(Pesti úti Ált.Iskola - Főbejárat)
02
Kisfaludy u. 2. (Pesti úti Ált.Iskola-Tornaterem)
03
Fő u. 49. (Hagyományőrző Óvoda)
04
Fő u. 117. (Házasságkötő terem)
05
Kossuth L. u. 66. (Művelődési Központ - Moziterem)
06
Aradi u. 56. (Általános Iskola - Főbejárat)
07
Csépi út 57. (Szivárvány Óvoda)
08
Aradi u. 56. (Általános Iskola - Tornaterem)

Az a választópolgár, aki 2014. június 23-ig tartózkodási helyet létesített és annak
érvényessége legalább a szavazás napjáig tart, átjelentkezéssel a tartózkodási
helyén szavazhat. Átjelentkezésre irányuló kérelmet 2014. október 10-én 16,00
óráig lehet benyújtani a www.valasztás.hu oldalon, valamint személyesen a helyi
választási irodában (Polgármesteri Hivatalban).

Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában
egészségügyi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthat be. Mozgóurnát október 10-én 16 óráig a helyi választási irodától,
a szavazás napján (október 12-én 15 óráig) pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól
lehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel. Mozgóurnát személyesen (a polgármesteri hivatalokban működő választási irodákban), levélben, vagy
a www.valasztas.hu weboldalon lehet igényelni. A mozgóurnát csak olyan címre lehet
kérni, amely ugyanazon szavazókörben található, ahol a választópolgár lakik.

Hogyan választjuk a polgármestert? A polgármestert közvetlenül választunk.
Érvényesen szavazni kizárólag egy jelöltre lehet. Polgármester az a jelölt lesz,
aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.
Hány szavazólapot kapunk az önkormányzati választáson? Három szavazólapot (települési önkormányzat, polgármester, megyei önkormányzat választása)
egy szavazólapon érvényesen hány szavazatot lehet leadni? A szavazólapon
érvényesen csak egy szavazatot lehet leadni. Szavazni két, egymást metsző vonallal lehet (pl. X vagy +).

Milyen feltételekkel tudok szavazni? A szavazóhelyiségben az a választópolgár
szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját. A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapokat, az átvételt aláírással igazolja.

2014. OKTÓBeR 12. NAPjáN váLAszTjUK MeG A NeMzeTisÉGi
ÖNKORMáNYzATi KÉPviseLŐKeT is!
Milyen feltételekkel szavazhatok a nemzetiségi listára? A választópolgárok
szeptember 26-ig vetethették fel magukat a nemzetiségi névjegyzékbe.
Hol lehet szavazni a nemzetiségi önkormányzatokra? Tökölön egy külön létrehozott nemzetiségi szavazóhelyiségben lehet szavazni, a Védőnői Szolgálat,
Fő u. 121. szám alatti helyiségében. A szavazóhelyiség akadálymentes.
A nemzetiségi választópolgár hány jelöltre szavazhat?
A nemzetiségi választópolgár a települési önkormányzati választáson legfeljebb
annyi jelöltre szavazhat, amennyi képviselő a településen választható. A horvát
nemzetiség esetében maximum 4, a német nemzetiség esetében maximum 3,
a szerb nemzetiség esetében maximum 4 jelöltre lehet szavazni!
A területi, ill. országos nemzetiségi önkormányzati választáson érvényesen egy
listára lehet szavazni.
Tökölön az alábbi jelöltekre lehet szavazni 2014. október 12-én, a helyi önkormányzati képviselő és polgármester, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselő választásán. A jelöltek felsorolása és bemutatkozása a szavazólapon történő
megjelenési sorrendnek megfelelő.
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Képviselő-jelöltek

Választási melléklet

TÖKÖL 01. száMÚ váLAszTÓKeRÜLeT
SZPE
Burlovics Mária vagyok, az 1. számú választókörzetben kérem támogatásukat és bizalmukat.
1950-ben születtem Tökölön, azóta itt élek. Két gyemekem és
három unokám van. Közgazdasági technikumban könyvelőként végeztem, majd képesítést szereztem mint mérlegképes könyvelő.
Nyugdíjas vagyok, de a mai napig aktívan dolgozom, emellett a
Pesti úti lakótelepen 24 lakásos társasház közös képviselője vagyok. A Pesti úti lakótelep mintha nem a városhoz tartozna. Szeretném elérni, hogy a lakólelep jobban beilleszkedjen a város életébe. A Tököliek tudják, hogy ezen a területen
korábban szőlők, gyümölcsösök voltak, most is sok a növény, a zöld terület. Azt szeretném, ha ez sokáíg így maradna. Azt képviselném, hogy a parkjaink, növényeink gondozottak legyenek. Legyenek padok, ahol az idősek megpihenhetnek, a gyermekes anyák
a parkokban játszhatnak gyermekeikkel. A rendezett környezet érdekében rendbe tenném
a garázsok, a focipályák a játszótér környékét. Szükséges a csapadékvíz elvezetésének
megoldása, a kerékpárút kiépítése. A közbiztonság javítása érdekében a lakótelep ki- és
bevezető útján térfigyelő kamera telepítését javasolom. A telepen é1ő sok idős ember és
kisgyermekes édesanya érdekében fontosnak tartom a gyógyszertár ismételt megnyitását.
Ha elnyerem bizalmukat, a fenti célok elérése érdekében fogok dolgozni.

TÖKÖL 01. száMÚ váLAszTÓKeRÜLeT
FIDESZ-KDNP
Üdvözlöm, Borsos zoltán vagyok. Közel negyed évszázada élek és
dolgozom városunkban. Nős vagyok, egy gyermek édesapja. A FIDESZ-KDNP színeiben újra indulok a helyi önkormányzati képviselő
választáson, lakótelepünk 1. számú választókerületében, amely a
Duna utca, Máltai utca, valamint a Pestvidéki Gépgyár területét foglalja magába. Tizenkét éve bizottsági tagként és négy éve önkormányzati képviselőként igyekszem tevékenyen részt venni, városrészünk
problémáinak feltárásában és megoldásában. Az eltelt időszak alatt végzett tevékenységemmel sikerült elérnem, hogy: az összes út aszfalt burkolattal került ellátásra a lakótelepen és
az ipartelepen, ahol munkahelyek jöhettek létre, illetve megépülhetett a bevásárló-központ,
megkönnyítve a városunk lakóinak életét, a többször elkészített és leamortizált játszótér után,
2014 nyarán új játszóteret avathattunk, a közösségi terek részben megújításra kerültek, padok
elhelyezése, virágok és fák ültetése, stb. A következő öt évben megvalósításra váró feladatok
a következők: Szigethalom és Tököl közötti kerékpárút kiépítése, köztéri hulladékgyűjtők
hiányainak pótlása, új rongálásmentes utcatáblák elhelyezése, közösségi tereken sporteszközök kialakítása, zöldterületek rendszeres karbantartása, facsemeték telepítése, fiatalokgrundjának kiépítése, kutyafuttató kialakítása, a lakossággal egyeztetett helyszínen. Amenynyiben úgy gondolja, hogy képviselőként tovább tudom szolgálni település-részünk lakóinak
érdekeit, úgy kérem tiszteljen meg szavazatával.

TÖKÖL 01. száMÚ váLAszTÓKeRÜLeT
Független jelölt
Kereki istván, 56 éves, nős, három gyermek édesapja, az 1-es
számú egyéni választókerület (Duna utca, Máltai utca) független önkormányzati képviselőjelöltje vagyok. Üzemmérnökként, informatikusként a Csepel Autógyárban, míg informatikai osztályvezetőként
a tököli FK BV Intézetben dolgoztam. 14 éve élek Tökölön.
Ismerőseimmel sokat beszélünk a környezetünkben tapasztalható
állapotokról. Sok igény és javaslat is megfogalmazódik, mint például: közvilágítás (Duna utca vége, Garázsok, stb…), csapadékvíz elvezetés, víznyelők
építése, karbantartása, közút hálózat bővítés, javítás, parkolási problémák kezelése, még
egy közúti csatlakozás a Pesti úthoz. Rendezni kell a lakótelepi Garázsfalu jogi ellentmondásait. Meg kell oldani az Óvoda, Játszótér, Iskola, Orvosi rendelő, biztonságos
megközelíthetőségét, fejlesztését, állagmegóvását. Bolthálózat, illetve a Posta nyitvatartási idejének bővítése. Patika kialakítása. Közpark létrehozása, lakó-környezetünk „zöld”
fás, parkos jellegének megőrzése, fokozása, stb…
Megválasztásom esetén a képviselői megbízásommal erkölcsösen, törvényesen a választók és a közösség érdekeit szolgálva kívánok élni. A választók nem hatalmat adnak a választott személyeknek, hanem lehetőséget, hogy a felruházott hatalommal a közösséget
szolgálják.

TÖKÖL 01. száMÚ váLAszTÓKeRÜLeT
JOBBIK
Gere imréné vagyok, 41 éves, 4 gyerekes édesanya.
Politikai pályám 8 évvel ezelőtt kezdődött, amikor szembesültem
a kormányzati hatalom semmitmondó politikájával. Városunk lakóinak mindennapos problémáival kezdtem foglalkozni, melyek
mai napig megoldásra várnak. A városvezetés irányvonala nem
mondható rossznak, de a hétköznapi, dolgozó emberek problémáira
nem nyújt megoldást. Ezen szeretnék alapjaiban változtatni és elősegíteni lakókörnyezetem fejlődését, a lakótelepen élők problémáinak megoldását.

TÖKÖL 02. száMÚ váLAszTÓKeRÜLeT
FIDESZ-KDNP
Csurcsia istván vagyok, Budapesten születtem. Általános iskolai
tanulmányaimat Tökölön végeztem, 1982-ben közlekedésgépészeti
szakmát, majd esti tagozaton érettségit szereztem. Tökölön élek és
dolgozom családi vállalkozásunkban. A Benetton Band együttesben
és a tököli templomi beat énekkarban zenélek. A Fidesz-KDNP színeiben indulok ismét a helyi önkormányzati képviselő-választáson,
lakótelepünk 2. sz. választókerületében. 12 éve vagyok önkormányzati képviselő, melynek során sokat dolgoztam a lakótelep fejlődéséért. Ismerem a
gondokat, s mindent el fogok követni a közterületek gondozásáért, a lakótelepi gyerekek
játszóhelyeinek megőrzéséért, az uszoda melletti területen városi szabadtéri strand létesítéséért.
Képviselői munkámat az Önök igényeinek, javaslatainak érvényesítésével Tököl további
sikereiért dolgozva kívánom elérni. Kérem, támogassanak szavazatukkal, hogy Önökkel
együtt sikeresen dolgozhassunk az 1.sz. választókerület és Tököl fejlődéséért.

TÖKÖL 02. száMÚ váLAszTÓKeRÜLeT
JOBBIK
ecsedi Beáta 39 éves, református hitoktató.
Családommal, négy gyermekemmel, több mint egy évtizede Tökölön élek. Gyermekkorom óta, a munka és a tenni akarás volt az,
amit szüleim példaképül állítottak elém. Tököl lakosainak, a lakótelepi városrésznek képviseletét, a problémák továbbítását és megoldását helyezem céljaim közé. Amit tenni szeretnék:
• A dolgozó, ingázó emberek lakossági igényeinek figyelembevétele.
• A gyermekek számára, valódi értékadó programok szervezése.
• Idős, illetve a fogyatékkal élő emberek számára megbecsülést és az önálló életvitelhez
segítő ellátást.
Életem és foglalkozásom középpontjában mindig a gyermekek álltak és állnak. A felnövekvő generáció életének talajába, most vetjük el a magokat. Ehhez szeretnék hozzátenni,
városi képviselőként is, melyhez most az Önök bizalmát és szavazatát kérem!

TÖKÖL 02. száMÚ váLAszTÓKeRÜLeT
SZPE
vitányi András vagyok, Tököl városban a 2014-es önkormányzati
választáson a 2. számú választókerületben indulok képviselőjelöltként. Engedje meg, hogy néhány mondatban bemutatkozzam.
• 1968- ban születtem Nyíregyházán. 2008 óta Tököl Pesti úti lakótelepen lakom. A munkám miatt költöztem ide, de ismertem
előtte is a lakótelepi életet, én is ilyen helyen nőttem fel.
• 1991-ben szereztem diplomát a Kossuth Lajos katonai főiskolán,
mint határőrtiszt, és kollégiumi nevelőtanár.
• 2001-ben elváltam, két gyermekem van, akik az édesanyjuknál laknak.
• 2008 ban az Ibiden Hungary KFT- nél dolgoztam betanított munkásként, majd a Tököl
Tesco nyitása után ott helyezkedetem el biztonsági operátorként. Egy év után kineveztek biztonsági osztályvezetőnek. Rövidesen megszűnt a beosztásom, így elvesztettem
az állásomat. Jelenleg a családi vállalkozásban dolgozom.
Mindig fontos volt számomra a lakókörnyezetem, benne megélve , itt lakva,jól látom a
változtatni valókat. A Pesti úti lakótelepen naponta közlekedve látom a járdák elhanyagolt
állapotát, néhol a hiányát. A garázsblokk környékének az elhanyagoltságát, kivilágítatlanságát. Az esős időben való közlekedés nehézségeit a lakótelep területén. A közbiztonság egyre nagyobb mértékű romlását. Ezeken a területeken szeretnék változtatni, amenynyiben megválasztásra kerülök.

TÖKÖL 02. száMÚ váLAszTÓKeRÜLeT
Független jelölt

Ruschel erika 37 éves, férjezett, tököli lakos vagyok, egy kiskorú lánygyermek édesanyja. Tökölre 2002. őszén költöztünk a Pesti úti lakótelepre. Egy lánygyermekem született, aki most még a lakótelepi iskolában
koptatja a padot. Iskolai végzettségem érettségi bizonyítvány, iskolarendszeren kívüli képzésben szereztem meg 2001-ben a mérlegképes
könyvelői bizonyítványt, valamint 2009-ben a Társasház-kezelői szakképesítést. Jelenleg a lakótelepen a Mátyás király utcában lévő irodámban dolgozok társasház-kezelő és könyvelőként. Önkormányzati képviselőségemmel kapcsolatos elképzeléseim:
A munkám során igen sok problémával találtam magam szemben. Ezekre szeretnék független
önkormányzati képviselőként megoldást találni. Gondolok itt többek között, a lakótelep esővíz-, szennyvíz elvezetésére, a szemetes konténerek állapotára, a házakat körülhatároló füves,
parkos területek karbantartására, a megnövekedett gépjárművek miatt parkolók rendbetételére,
kialakítására, esetleg egy másik főútra történő csatlakozásra. Hasznosnak találnám továbbá
olyan szociális helység kialakítását, ahol a kismamák, idősek, ápolásra szorulók kellemes környezetben tölthetnének el hetente pár órát. Fontosnak tartom a fiatalkorúak számára minden
igénynek megfelelő közpark kialakítását. Egy olyan helyen szeretnék élni, ahol a gyermekem
biztonságban és megfelelő környezetben nőhet fel.
Amennyiben úgy gondolja, hogy együtt, közösen tudunk tenni környezetünk számunkra megfelelő kialakításáért, kérem támogasson!

Választási melléklet

Képviselő-jelöltek

3

TÖKÖL 03. száMÚ váLAszTÓKeRÜLeT
FIDESZ-KDNP
Gergics illés vagyok, 1947-ben születtem Tökölön. A 3. sz. választókerületben élek. 42 évig aktív munkavállalói múltamban kertészmérnöki végzettségemnek megfelelő munkakörben dolgoztam.
Jelenleg nyugdíjas vagyok. Rendszerváltó helyi politizálás alapozta
meg önkormányzati képviselői tevékenységemet. Öt választási ciklusban nyertem el a lakossági bizalmon alapuló képviselői tisztséget. E bizalom alapja a keresztényi, konzervatív nemzeti alapokon
nyugvó, tököli és családközösségi értékrenden alapuló személyes elkötelezettség. Ezen
a már történelminek ítélhető munka látványos városfejlődést és biztonságos városgazdálkodást eredményezett. Választókerületem képviselete egységes városfejlődés képében
jelenik meg. A képviselői munka komoly személyes időáldozatot kíván. Továbbra is a
felkészültségemet, tapasztalatomat ajánlom fel Önöknek, s városunknak. Kezdeményezni
kívánom a járdaépítési program elindítását. Meg fogjuk szüntetni a csapadékvíz elvezetési
gondokat. Kezelni fogjuk a Fő utcai, Mester utca és Pozsonyi utca közlekedési problémáit.
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökeként biztonságos városgazdálkodás és dinamikus városfejlődés érdekében kérem támogatásukat!

TÖKÖL 03. száMÚ váLAszTÓKeRÜLeT
JOBBIK
Lerner jános vagyok, 63 éves, hajózási szakember.
Születésem óta Tökölön élek, 2 felnőtt gyermekem van.
Vállalkozók közterheinek csökkentését, kisvállalkozók anyagi
problémáinak mérséklését kívánom előtérbe helyezni.

TÖKÖL 03. száMÚ váLAszTÓKeRÜLeT
SZPE
Malaczkó Péter vagyok, a 3. számú választókörzetben szeretném
elnyerni bizalmukat.
1976 –ban születtem és születésem óta Tökölön élek. Két kislányom van, és hamarosan megszületik a harmadik gyermekünk is.
Informatikával foglalkozom, a vezetésem alatt kollégáimmal egy
nemzetközi online rendszert, valamint nagyvállalatok informatikai
megoldásait fejlesztjük.
Meggyőződésem, hogy új emberek bevonásával, kreatív ötletekkel, az építő kritikának
is teret hagyva hatékonyabbá válhat Tököl város vezetése. Szeretném az érintettekkel
egyeztetve előkészíteni a döntéseket, szeretném pontosan felmérni egy – egy projekt lakossági támogatottságát, és szeretnék aktív szerepet vállalni abban, hogy a Tököliek
konstruktív kezdeményezései, ötletei eljussanak a megfelelő fórumokig.
Amennyiben a választáson megkapom támogatásukat, a fentiek szellemében fogom képviselni a választókörzetet, az itt élő embereket.

TÖKÖL 04. száMÚ váLAszTÓKeRÜLeT
SZPE
Pesuth Mária, tököli lakos vagyok. Budapesten születtem 1960ban. Végzettségem, okleveles közgazdász. 1978-tól – 2005-ig a
közigazgatásban, fegyveres és rendvédelmi szerveknél, majd
2005-től 2013-ig egy középiskolában dolgoztam pénzügyi-számviteli területen.
Szakmai gyakorlatommal és végzettségemmel segíteni szeretném
az önkormányzat munkáját, felelős pénzügyi, gazdasági döntések

meghozatalában.
A 4. számú egyéni választókerületben önkormányzati képviselőjelöltként – megválasztásom esetén- képviselőként az alábbi feladatokat tekintem megoldandónak:
• a bv lakótelepen a közvilágítás, a garázsokhoz tartozó földterületek, utak tulajdonjogának rendezése,
• a körzetben az esővíz elvezetésre (Hősök tere) megoldás,
• a járdák, utak állagának javítása,
Itt élek. Ha elnyerem az Önök bizalmát, biztosak lehetnek abban, hogy mindig megtalálnak, mindig meghallgatom Önöket és mindig felvállalom problémáik megoldását!

TÖKÖL 04. száMÚ váLAszTÓKeRÜLeT
FIDESZ-KDNP
ágics Péter agrármérnök vagyok. 2002. óta képviselőként dolgozom. Ez az időszak lehetőséget adott arra, hogy megismerjem a
város működési, fejlesztési, költségvetési viszonyait. A tököliek véleményének megismerésére törekedve az emberek véleményét képviselve a legjobb tudásom szerint veszek részt a képviselő-testület
munkájában. Bízom benne, hogy javaslataimmal, véleményemmel
hozzájárultam Tököl fejlődéséhez. A 4. sz. választókerülethez családi kapcsolódás köt, hiszen gyermekkorom szép emlékei a Ráckevei úti Ágics házban
eltöltött minden nap. A képviselő-testület tagjaként többször is tárgyaltunk az itt élők jogos
igényeiről. A kérések teljesítésén folyamatosan dolgozunk. A Fidesz-KDNP színeiben képviselve szeretném az itt élő embereket támogatni. A választókerületben élők közösségének
kéréseit a jövőben is teljes mértékben támogatni, képviselni próbálom. A BV Parancsnoksággal egyeztetve rendezni kell a társasházak területének sorsát. El kell érni, hogy a közművek és a közvilágítás megfelelő állapotba kerüljön. A területet közterületként a város
kezelésébe kell vonni. Meg kell szüntetni a csapadékvíz elvezetési problémákat. Tököl
töretlen fejlődéséhez a jövőben is pontos előkészítésre, a választókerületi és városi érdekek
folyamatos egyeztetésére lesz szükség. Kérem, támogassanak szavazatukkal, hogy Önökkel együtt sikeresen dolgozhassunk a 4. sz. választókerület és Tököl fejlődéséért.

TÖKÖL 04. száMÚ váLAszTÓKeRÜLeT
JOBBIK
Csajági Lajos vagyok, 1966. május 25-én születtem. Kb. 30 éve
élek Tökölön, „jött-maradt” – ahogy itt mondják.
1985-ben kötöttem házasságot, feleségem Pokornyi Tünde. Két
gyermekünk született.
Jelenleg biztonsági őrként dolgozom.
Szeretem a kihívásokat, ezért gondoltam, hogy eleget teszek a felkérésnek és megmérettetem magam a választáson.
Nem vagyok az ígérgetés híve, de ki kell egyensúlyozni a mérleget, hogy legyen beleszólásod a dolgokba.

TÖKÖL 05. száMÚ váLAszTÓKeRÜLeT
FIDESZ-KDNP
Malaczkó istván vagyok, 1957-ben születtem Tökölön. Nős vagyok, három leány édesapja. 1990. óta vagyok önkormányzati képviselő, nagyon sok testületi döntés áll mögöttem. Mindig arra törekedtem, hogy a közösségek és családok igényeit képviseljem.
Hosszú ideig tagja voltam a nemzetiségi táncegyüttesnek, 1994.
óta tagja vagyok a Horvát Nemzetiségi Önkormányzatnak. A 70-es
évek óta készítek felvételeket a tököli rendezvényekről. Naprakész
vagyok a lakóhelyem átalakulásáról. Tudom, hogy a képek nem hazudnak. Az elmúlt 25
évben Tököl nagy változáson ment keresztül. Felemelő érzés, hogy az Önök jóvoltából
részese lehettem azoknak a döntéseknek, melyek meghatározták Tököl fejlődését. Településünk barátságos, szép kertváros. Hosszasan sorolhatnám az új és felújított épületek
és terek létrejöttét. A város hosszú távú terveinek megvalósítása során hangsúlyosan kívánok foglalkozni a választókerületem és a városrészek fejlesztésével. Kezdeményezem
a járdaépítési program megindítását, a problémás közlekedési helyszínek rendezését, az
Árpád köz, Akácos és Jegenye utcák aszfaltozását, a közbiztonság javítása érdekében
újabb térfigyelő program folytatását, valamint az Állomás környezetrendezésének végleges lezárását. Képviselői munkámat az Önök javaslatainak érvényesítésével Tököl további sikereiért dolgozva kívánom elérni. Kérem, támogassanak szavazatukkal, hogy
Önökkel együtt sikeresen dolgozhassunk az 5. sz. választókerület és Tököl fejlődéséért!

TÖKÖL 05. száMÚ váLAszTÓKeRÜLeT
JOBBIK
Kiss Gyula 70 éves, nyugdíjas
Létbiztonságot, megbecsülést az idős embereknek, hogy önbecsülésük megmaradjon. Kultúrpolitikai programokat az ifjabb nemzedéknek, hogy ismerjék a határon túlra szakadt országrész történetét.
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Képviselő-jelöltek
TÖKÖL 05. száMÚ váLAszTÓKeRÜLeT
SZPE

Lipovits istván vagyok. Az 5. Számú választókörzetben
kérem támogatásukat.
1963-an születtem, születésem óta Tökölön lakom.
Szakképzettségem szerint okleveles gépészmérnök vagyok, és
munkám során közbeszerzési pályázatok elsősorban önkormányzati szinten kiírt magas- és mélyépítési munkák műszaki
előkészítésével, valamint az elnyert pályázatok irányításával, levezénylésével foglalkozom.
Ez irányú ismereteimet, tudásomat, tapasztalataimat szívesen kamatoztatnám önkormányzati képviselőként is. Az Uniós támogatások továbbra is adottak, abban
tudok segíteni, hogy a város maradéktalanul kihasználja az adódó lehetőségeket.
Szeretném ha Tököl egy egyenletesen fejlődő, komfortos, mindenkinek örömet
szerző város lenne, nem lenne különbség az Uniós támogatásból készült, és az
egyéb közterületek között.
Amennyiben elnyerem bizalmukat, a fentiek szellemében szeretnék tenni szeretett
városunkért.
TÖKÖL 06. száMÚ váLAszTÓKeRÜLeT
Független jelölt

Farkas istván Péter vagyok. Tisztelt választópolgár! Független képviselő jelöltként indulok az októberi önkormányzati választásokon. Születésem óta a településen élek.
Helyi civil tevékenységemmel eddig is aktívan segítettem
a település életét, de most elérkezettnek láttam az időt arra,
hogy ezt politikai síkon is megtegyem. Ebben számos helyi
szervezet és szakmai tudásom (politika tudományból szerzet diploma) lesz a
segítségemre. Alapvetően engem nem a párt, hanem a közpolitika érdekel, így
minden tököli ember polgármestere kívánok lenni pártállástól függetlenül.
Ennek megfelelően dolgoztam ki a választási programomat, amely olyan elemeket tartalmaz, mint az iparűzési adó 1%-ra való csökkentése, a közösségi
terek megújítása és karbantartása, vagy a kerékpárutak és gyalogátkelő helyek
létesítése. Remélem a választópolgárok az októberi választásokon megtisztelnek a bizalmukkal.

TÖKÖL 06. száMÚ váLAszTÓKeRÜLeT
FIDESZ-KDNP
dr. vass Lucia főiskolai adjunktus vagyok. 20 éve, 1994. óta folyamatosan veszek részt Tököl Város Önkormányzatának munkájában. 1998. óta vagyok önkormányzati képviselő, 2002. óta alpolgármester. A FIDESZ-KDNP támogatásával indulok a választáson
a 6. számú választókerületben.
Szakmámból kifolyólag fontosnak tartom az arányos közteherviselést, a helyi ipari és mezőgazdasági vállalkozások élénkítését,
versenyképesebbé tételét, a munkanélküliség csökkentését, a helyi munkahelyek további
növelését. Ezen túlmenően a szolgáltatások színvonalának további emelését (egészségügy, oktatás, szociális ellátások), a lakosság biztonságérzetének további javítását. Céljaim: csapadékvíz elvezetési problémák megoldása, a járdaépítési program folytatása, a
Petőfi –Iskola utcai, a Kolozsvári utca-Csépi utcai csatlakozás, a volt Egészségház és
környezetének és a temetőnek a rendbetétele, a balesetveszélyes útszakaszok, csomópontok megszűntetése, a parkok, játszóterek további korszerűsítése, zöldterületek növelése, P+R parkolók további kialakítása.
Képviselővé történő megválasztásom esetén továbbra is Tököl összehangolt városfejlesztésének folytatásán szeretnék dolgozni, mint ahogyan azt tettem eddig is, az emberek
véleményének megismerésére törekedve, az emberek véleményét képviselve.

Választási melléklet

TÖKÖL 06. száMÚ váLAszTÓKeRÜLeT
SZPE
seres Csaba vagyok, idén októberben leszek 45 éves. Édesanyám,
Szilágyi Katalin nyugdíjazása előtt a Tököli Általános Iskolában
dolgozott, tíz évig, mint igazgató. Párommal, Tímeával tizenöt éve
élünk együtt. Egy testvérem van, öcsém Zsolt. Édesapám tizenegy
évvel ezelőtt elhunyt.
Csepelen a Jedlik Ányos Gimnáziumban érettségiztem. Két szakmám van, repülőgép műszerész és fényképész. A Magyar Testnevelési Egyetemen 2001-ben ejtőernyős szakedzői, majd 2004-ben testnevelő tanári diplomát szereztem.
1987-ben kezdtem ejtőernyőzni. Hat évig voltam a válogatott formaugró csapat tagja.
Ötszörös magyar bajnok vagyok. Két világbajnokságon is részt vettem. Jelenlegi munkám
a sportágamhoz kapcsolódik, ejtőernyős felszerelések forgalmazásával foglalkozom.
Amennyiben elnyerem a bizalmukat, körzetünkben a legfontosabb feladat a csapadékvíz
elvezetésének megoldása lesz. A fejlesztések előtt kikérem az Önök véleményét. A fogadóórákon kívül rendszeresen végigjárom a körzetet, hogy személyesen győződjek meg
a valós helyzetről.
Kérem Önöket, hogy jöjjenek el szavazni, derüljön ki a többség akarata!
TÖKÖL 06. száMÚ váLAszTÓKeRÜLeT
JOBBIK

Willner Miklós vagyok, és 16 éve lakom Tökölön.
Jómagam 53 éves vagyok, és több mint 30 éve dolgozom
a repülőiparban,és a sportrepülésben itthon,és külföldön
egyaránt.
Amit képviselni szeretnék, az a munkahely teremtő beruházások Tököl térségébe való vonzásához szükséges program kidolgozása, és a település jövőjét meghatározó koncepció elkészítése.
Egy gazdaságilag is stabil, és fejlődőképes Önkormányzata legyen a városnak.
Fontosnak tartom, hogy gyermekeink egy élhető, perspektívákkal rendelkező
városban nőjenek fel. Célom a közélet tisztaságának megőrzése! Szeretném
ha Tökölön az üzletek nem csak bezárnának, hanem üzemelnének is. Szerintem ha gazdaságilag egy város erős,akkor egy út vagy játszótér építés nem
ajándék egy önkormányzattól,hanem kötelesség. Ha ezen törekvéseimmel
egyetértenek,kérem támogassanak szavazataikkal.
Tisztelettel:Willner Miklós.
TÖKÖL 07. száMÚ váLAszTÓKeRÜLeT
Független jelölt

Patarcsits sándor vagyok. Születtem egy bács-kiskun
megyei bunyevác faluban Kotymáron, 1955. október 28án.
1974-ben érettségiztem a Szerb-Horvát Gimnáziumban,
Budapesten. 1990 óta vagyok egyéni vállalkozó, 1993-ban
lettem tököli lakos. 2010 óta vezetem a „Komsije” népdalkört. Nagyon fontosnak tartom a kisebbségek hagyományainak megőrzését,
létét, értékét és fejlődését melyért képviselőnek való megválasztásom esetén
az önkormányzatban is tenni kívánok. Amennyiben célkitűzéseimmel egyetért,
kérem szavazatával támogasson!

TÖKÖL 07. száMÚ váLAszTÓKeRÜLeT
FIDESZ-KDNP

ágics Antal vagyok, két gyermekem van. Tökölön születtem,
azóta itt élek. A Fidesz-KDNP támogatásával indulok az önkormányzati választáson a 7. számú választókerületben. 25
éven át a kézilabdacsapat kapitányaként, jelenleg a férfi szakosztály technikai vezetőjeként segítem a csapat sikeres szereplését. Munkám révén az egész település gazdájaként dolgozom. Óvodák, iskolák és a tököli közösségek számíthatnak rám. Mint jelenleg képviselő, ismerem a városunk lehetőségeit, tudom mit kell tennünk a jövőben. A város
hosszútávú terveinek megvalósítása során hangsúlyosan kívánok foglalkozni a választókörzetem fejlesztésével. El kívánom érni a Határ út aszfaltozását, a sportpálya
korszerűsítésének folytatását, a búcsú kulturált körülmények közé helyezését, a
Csépi úti óvoda bővítését, korszerűsítését, a belvíz, esővíz problémák megoldását
a Csépi úton, az illegális hulladéklerakás megakadályozását és a kialakult gócok
megszűntetését. Képviselői munkámat az Önök igényeinek, javaslatainak érvényesítésével Tököl további sikereiért dolgozva kívánom elérni. Kérem, támogassanak
szavazatukkal, hogy Önökkel együtt sikeresen dolgozhassunk a 7. sz. választókerület és Tököl fejlődéséért!

Kiadja: Tököl város Polgármesteri Hivatala
szerkesztő: deáki Tímea
szerkesztőség: Olivamarketing Kft.
Nyomda: Press+Print Kft. Kiskunlacháza,
Gábor á. 2/a.

Választási melléklet
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TÖKÖL 07. száMÚ váLAszTÓKeRÜLeT
JOBBIK
juhász Tibor vagyok 53 éves, két gyermekes családapa.
A Jobbik Tököli alapszervezetének alapító tagja. Az elmúlt négy
évben képviselőként aktívan részt vettem a városban történt fejlesztések megvalósításában. Körzetemben a 7. számú választói körzetben megvalósítottuk a Papp kerti játszótér újjá varázsolását, az
Eötvös utca aszfaltozását, a Szivárvány Óvoda előtti árok megszüntetését. A közbiztonság javítását a Polgárőrként segítettem. Átadtunk a Tököli Sportkörnek egy műfüves focipályát.
Terveim közt szerepel:
• A Szivárvány óvoda előtti átkelés biztonságosabbá tétele
• A Határ út lehetőség szerinti aszfaltozása
• A Dobó Katica – Állomás utcai saroktelek rendezése
• Az illegális szemétlerakás feltárása és büntetése a Határ út – József Attila utca térségében.
• A Dobó Katica – Állomás utca végén esős idő esetén a járhatatlanná váló út rendbe tétele.
• A gyalázatos Trianoni békeszerződés emlékének méltó emlékhely állítása.

TÖKÖL 07. száMÚ váLAszTÓKeRÜLeT
Független jelölt
Bolodár istván Balázs vagyok, 26 éves független képviselőjelölt.
A Szegedi Tudományegyetemen szereztem közgazdász diplomát
2011-ben. Szakdolgozatomat Tököl város településfejlesztésének
elemzéséből írtam. Az Egészségügyi Szakdolgozói Kamarában dolgozom, mérlegképes könyvelői végzettségre 2013-ban tettem szert.
Célom, hogy az Önök érdekeit képviseljem a város gazdasági fejlesztésének szorgalmazása mellett. Hiszem, hogy ebben a felgyorsult világban csak a konzervatív értékekre támaszkodva érhetünk el kiszámítható és tartós
fejlődést. Szükségesnek találom, hogy Tököl lakosságát végre egy fiatal és lelkes lokálpatrióta közgazdász is képviselje. Független jelöltként indulok, nem köt pártfegyelem,
ezért döntéseimet tiszta lelkiismerettel, szakmai szempontok figyelembevételével hozhatom meg
Vallom, hogy a lakosságnak nem csak joga, hanem kötelessége is, hogy ismerje a lakhelyén végbemenő változásokat és kihasználható lehetőségeket – sőt: alakítsa is azokat!
Szeretném képviselőként segíteni Önöket e joguk gyakorlásában, hogy Tökölt szerethető
otthonná alakítsuk, és az is maradjon nem csak a mi, hanem gyermekeink számára is.

TÖKÖL 07. száMÚ váLAszTÓKeRÜLeT
SZPE
Füle zoltán vagyok, 39 éves.
Születésem óta Tökölön élek és itt képzelem el a jövőmet is. Gyermekként, majd fiatalabb koromban is aktív szerepet vállaltam a Tököli sportéletben.
20 éve családi vállalkozásban vezetjük cégünket.
Sok szép élményt és emléket kaptam a várostól, az emberektől és
úgy gondolom itt az ideje, hogy én is visszaadjak valamit, amivel
az embereket segíthetem.
Ezt úgy tehetem a leghatékonyabban, ha indulok a képviselőválasztáson és megválasztásom esetén képviselhetem az Önök érdekeit, észrevételeit, gondolatait.
Tököl sokat fejlődött. Biztos vagyok azonban abban, hogy összefogva, együtt sokat tehetünk még azért, hogy lakóhelyünk még otthonosabb, komfortosabb legyen. Hogy nekünk sok örömet, az ide látogatóknak szép emlékeket jelentsen.
Ha bizalmat kapok, ezért akarok dolgozni!

TÖKÖL 08. száMÚ váLAszTÓKeRÜLeT
JOBBIK
Aradi jános 72 éves, vendéglátóipari végzettségű, nyugdíjas
Rendet, biztos megélhetést a lakosság részére, gyermekkortól az
időskorig egyaránt. A perifériára szorult tököli lakosok önbecsülésének helyreállítását. Szeretném, hogy a parkerdőben élők, az utak
rendbehozatalával rövidebb, gyorsabb közlekedés érhessenek el.

TÖKÖL 08. száMÚ váLAszTÓKeRÜLeT
Független jelölt

székelyné Pejovic zora Tököli Önkormányzat 8. számú egyéni választókerület képviselő-jelölt.63 évvel ezelőtt születtem Montenegróban. Belgrádban
végeztem szerb-horvát nyelv és irodalom szakon az egyetemet. 35 évig pedagógusként dolgoztam Belgrádban, Stuttgartban és Magyarországon. Tökölre
vendégtanárként érkeztem, majd házasságot kötöttem Székely Lászlóval.
Fiam, Nikola aktív sportoló, kézilabdás. Családommal 24 éve élek Tökölön a
Széchenyi utcában. Jelenleg nyugdíjas vagyok, 8 éve vezetem a Tököli Szerb
Nemzetiségi Önkormányzatot. Elkötelezetten dolgozom a gyerekek oktatásáért neveléséért anyanyelvünkön, valamint azért, hogy a műveltség, a sportolás, az értelmes kikapcsolódás
legyen a szabadidő eltöltésének a módja. Fontosnak tartom, hogy mi felnőttek is tiszteljük egymást a
kulturális különbözőségekkel és szokásokkal együtt, és felismerjük azokat az értékeket, amelyeket az
őseink örökségül hagytak számunkra. Lakóhelyem a Tűzoltó utcai játszótérrel szemben van, ahol rendszeresen a szomszédokkal együtt dolgozunk azért, hogy igényesen tudjanak a gyerekeink sportolni, játszani. Aktívan részt veszek a városi, nemzetiségi és a területünkön spontán szerveződő rendezvényeken.
Célom, hogy az Önök támogatásával rendezzük a HÉV melletti utca forgalom biztonságát, mivel azt
elkerülő útnak használják. Nem gondolnak azokra a gyermekekre és idősekre, akiket veszélyeztet a
nagy forgalom. Meg kell oldani a nemrégiben átépült játszótér éjszakai világítását, a sínek mellett és az
erdős területek folyamatos tisztán tartását, amely a település szélén helyezkedik el. Segíteni kívánom
az óvodai és iskolai magas szintű oktatást, azzal, hogy a testvérvárosok nevelői és gyermekeik folyamatos kapcsolatot ápoljanak a tököliekkel, valamint a város kulturális rendezvényeit, például a nagy
sikerű Summerfest-et ezzel i s erősítve a népek közötti barátságokat. Köszönöm, hogy megtisztelnek
támogató szavazatukkal.

TÖKÖL 08. száMÚ váLAszTÓKeRÜLeT
FIDESZ-KDNP
Bosnyák simonné, Teri vagyok, 59 éves nyugdíjas óvodapedagógus, óvodavezető. A FIDESZ-KDNP ajánlásával és támogatásával
a 8. sz. választókerületben szeretném ismét, negyedszer is megmérettetni magam, ahol már 40 éve élek és jól ismerem az itt élő emberek, kisgyermekes szülők gondjait, igényeit. Szavazatommal
hozzájárultam a játszóterek felújításához, új játszóterek kialakításához, az új bölcsőde megépüléséhez, az óvodákba jelentkező
gyermekek férőhelyeinek biztosításához, az általános és a művészeti iskola sikeres működéséhez, és a városközpont felújításához. Megvalósításra váró terveim: az új játszótér
világításának kiépítése, közkút kialakítása. A Parkerdei kis utcák aszfaltozása, gyermektábor felújítása és egy mindenki számára elérhető és használható erdei játszótér kialakítása. Nagy álmom, hogy a lapos tetős óvodák és az iskola rendes tetőszerkezetet kapjanak.
A Szivárvány óvoda udvara egy saroktelek vásárlásával kibővülhetne. Továbbra is szívesen tevékenykednék a városi rendezvényeken, ha megkapom Önöktől a bizalmat, és
szavazataikkal támogatják leendő képviselői munkámat. Hiszem és vallom azt amit az
elmúlt 3 kampányba leírtam és be is tartottam: Az vállaljon el önkormányzati képviselői
feladatot, aki teljes odaadással,hitelesen részt tud venni a a képviselő-testület mindennapi
munkájában.

TÖKÖL 08. száMÚ váLAszTÓKeRÜLeT
Független jelölt
vejmola istván vagyok, a 8. számú választókörzet független képviselőjelöltje. Születésem óta tököli lakos vagyok. A város sportés kulturális életének aktív résztvevőjeként szeretném szívvel-lélekkel és tettekkel képviselni a körzetet ahol élek. Most az Együtt
Fiatalosan A Városért egyesület tagjaként, szeretném megmérettetni magam

TÖKÖL 08. száMÚ váLAszTÓKeRÜLeT
SZPE
Tímár istván vagyok. A 8. Számú választókörben kérem bizalmukat és támogatásukat.
1965-ben születtem, azóta élek Tökölön. Feleségemmel két gyermeket neveltünk fel.
Érettségi után kereskedelmi végzettséget szereztem, azonban 19842004. között a BV-ben dolgoztam, innen mentem nyugdíjba. Jelenleg személy és vagyonőr vagyok.
Gyermekkoromban sokat eveztem, személyesen tapasztaltam meg, hogy milyen sokat
jelent a sport, a csapatszellem egy gyermek fejlődésében. Ezért is szerveztem korábban
számtalan vízi és kerékpáros túrát gyerekeknek.
Megválasztásom esetén három célom van:
• Felvállalni a körzetben élők gondjait, segíteni azok megoldását.
• Tenni a gyerekek szervezett sportja, egészséges életmódja érdekében. Segíteni a természet szeretetét életszemléletükké tenni.
• Elősegíteni városunk fejlődését.

6

Nemzetiségi képviselőjelöltek
HORváT NeMzeTisÉGi KÉPviseLŐjeLÖLTeK

Gólya Márta vagyok, születésemtől fogva Tökölön élek. Eddigi
életemben és tanulmányaimban fontos szerepet töltött be a horvát
nyelv és kultúra. Három évig nemzetiségi óvodapedagógusként
dolgoztam a tököli Szivárvány Óvodában, ahol az intézmény vezetőjével és a kollégákkal karöltve fontosnak tartottuk a horvát
nyelv , hagyományok és kultúra megkedveltetését mind a gyermekekkel, mind pedig a szülőkkel, hogy ezáltal biztosítsuk az általános iskola horvát nyelvi tagozatának folyamatos utánpótlását. Szeretném, ha őseim
nyelve még sokáig élne a tököli közösségben és továbbadhatnám mindazt a tudást, amit
egykoron ránk hagytak!

HORváT NeMzeTisÉGi KÉPviseLŐjeLÖLTeK

Bende edmond, Gara községéből, horvát-szerb-német-magyar
ősökkel rendelkező családból származom.
1990 óta napjainkig, a garai „Bácska Tamburazenekar” tagjaként
ápolom a nemzetiségi kultúrát és hagyományokat, rendezvényeken
és fellépéseken veszek részt bel- és külföldön egyaránt. 1995-2000ig a pécsi „Miroslav Krleža” Horvát Gimnáziumban, majd 20002005-ig a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem horvát
nyelv- és irodalom szakán folytattam tanulmányaimat. 2006 óta dolgozom a Tököli Weöres
Sándor Általános Iskolában ahol horvát nyelvet tanítok és osztályfőnöki feladatokat is
rendszeresen ellátok. A Magyarországi Horvátok Szövetsége keretein belül működő Budapest- és Budapest Környéke Horvátok Egyesületének elnökhelyettesi pozícióját is betöltve dolgozom a magyarországi horvátok nyelvének, kulturális örökségének megőrzése
és továbbadása érdekében. Fontosnak tartom, hogy a tököli rácok megőrizzék, újra felfedezzék nyelvi- és nemzetiségi identitásukat, a felnövekvő generáció pedig beszélje a helyi
rác nyelv sajátosságait megtartva, a horvát nyelvet.
Beszélt nyelvek: horvát, szerb, német, angol. Állampolgárság: magyar-német.

HORváT NeMzeTisÉGi KÉPviseLŐjeLÖLTeK

joszkin jános vagyok 1967-ben születtem Tökölön, itt jártam óvodába, általános iskolába. 1985-ben érettségiztem a Kossuth Lajos
Szakközépiskolában. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán 2008ban szociálpedagógus diplomát szereztem. Első munkahelyem a
Hadkiegészítő Parancsnokság volt, 2001-ig itt dolgoztam. Ezután
a Fiatalkorúak Bv. Intézetében helyezkedtem el, itt nevelőként,
majd biztonsági osztályvezető-helyettesként tevékenykedtem. Jelenleg az Intézet mellett működő Duna-Papír Kft-nél vagyok biztonsági osztályvezető.
Három gyermek édesapja. Hobbim a zene, a tököli Prekovac horvát hagyományőrző
együttessel próbáljuk megőrizni hagyományainkat, öregbíteni Tököl hírnevét.

NÉMeT NeMzeTisÉGi KÉPviseLŐjeLÖLTeK

Lerner Péter 1937. február 24-én születtem Tökölön. Általános
iskolás éveimet szülőfalumban végeztem. 14 éves koromban ipari
tanulónak jelentkeztem a SZIMFI-be, ahol sikeres vizsgáim után
még 40 évet dolgoztam és onnan mentem nyugdíjba. Közben elvégeztem az Ipari Szakközépiskolai érettségit, a munkám előremeneteléért. 1990. óta a Tököli Sváb hagyományőrző Ének Egyesület
vezetője vagyok.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat tagja vagyok 2006. óta.

Választási melléklet
HORváT NeMzeTisÉGi KÉPviseLŐjeLÖLTeK

Halász László, 1954-ben születtem, tököli szülők gyermekeként.
Alapfokú tanulmányaimat Tökölön, középfokú tanulmányaimat Budapesten végeztem, majd Egerben ének-zene szakos
ált. isk.-i tanári, Budapesten művelődésszervezői diplomát szereztem. 1984 óta dolgozom a Tököli Művelődési Központban,
1992-től mint az intézmény vezetője.
A zene, a humán érdeklődés valamint a nemzetiségi kultúra, gyermekkorom óta
meghatározói életemnek
A választók bizalmából négy cikluson keresztül voltam települési képviselő, illetve
1994 óta megszakítás nélkül, horvát nemzetiségi képviselőként is dolgozom a közéletben.
Igazi lokálpatriótának tartom magamat. Szülőhelyemhez, Tökölhöz köt mindaz,
ami egy ember életében fontos, amelyek kitöltik az életét.
Horvát nemzetiségi képviselőnek történő ismételt megválasztásom esetén, a magyar
mellett a nemzetiségi kultúrát, mint a magyar kulturális örökség részét kívánom
továbbra is magas szinten képviselni.
HORváT NeMzeTisÉGi KÉPviseLŐjeLÖLTeK

ágics -Farkas Katalin vagyok, 1974-ben születtem. Mindkét szülői oldalról horvát ősökkel bírván ezen nemzetiség hagyományainak tisztelete végigkísérte a családom életét mind a kultúrális,mind
a vallási élet vonatkozásaiban. Ezt az örökséget kaptam én is.
Az előző választás alkalmával tagja lehettem a horvát nemzetiségi
önkörmányzatnak, ahol képességeim és lehetőségeim szerint dolgozhattam a tököli horvátokért, valamint abban a megtiszteltetésben lehet
részem, hogy a Budapest környéki régió horvát önkormányzatának elnökségi tagja lehetek.
Ezen kívül évek óta táncolok a Budapesti Horvát Hagyományőrző Tánccsoportban, és a Tököli Rác Egyházi Kórusnak is tagja vagyok.
Egy gyermekem van, aki az idén lesz 18 éves, jelenleg a budapesti horvát gimnázium
diákja, évek óta tamburázik, és aminek nagyon örülök, hogy barátaival együtt, több ember
áldozatos munkájának és a gyerekek szorgalmának köszönhetően igen kitűnő tamburazenekar összekovácsolásán dolgoznak régóta.
Bízom benne, hogy ismételt megválasztásom esetén továbbra is dolgozhatom a tököli
horvátokért!
Köszönöm: Ágics-Frakas Katalin
HORváT NeMzeTisÉGi KÉPviseLŐjeLÖLTeK

ágics Lászlóné vagyok 44 éves, 23 éves nagyfiammal élek Tökölön, aki egyébként a büszkeségem. Jelenleg Szigethalmon és
Tökölön is dolgozom óvodapedagógusként. Emellett szakértőként
és szaktanácsadóként is dolgozom az Oktatási Hivatalnal és az Oktatás Kutató és Fejlesztő Intézetnél. Szakterületem a nemzetiségi
nevelés és oktatás,azon belül a horvát nemzetiségi óvodai nevelés.
Munkám során mindig fontosnak tartottam a horvát nemzetiségi
nyelv, a horvát hagyományok ápolását, továbbörökítését, a tököli és a magyarországi
horvátok nyelvének, zenéjének, táncának, kultúrájának megőrzését. A pedagógusok munkájának támogatása is mindig fontos volt számomra hiszen a nemzetiségi nyelvi nevelés
fontos lépcsőfoka a gyermekeknek átadott tudásuk. Képviselői munkámat si a fentiek
szellemében kívánom a bizalom megszavazása után folytatni.
Hobbym a népzene, néptánc és gyermekem sportja amiben nemzetközi szintű eredményeket mondhat magáénak: a biliárd.

NÉMeT NeMzeTisÉGi KÉPviseLŐjeLÖLTeK

Firnigel jánosné, A Tököli Sváb hagyományőrző Ének Egyesület
egyik jelöltje (sz: Csiza Johanna Anna, Jánosháza, 1949.06.26.)
Tököl, József A. u. 57. szám alatti lakos vagyok. Szüleimmel 1956.
nyarán költöztünk Tökölre, s azóta is itt élek. 1968-ban kötöttem
házasságot Firnigel János tököli lakossal. Házasságunkból két leánygyermek, Andrea és Edit született.
Kisebb-nagyobb megszakításokkal közel 30 évet dolgoztam a Tököli Polgármesteri Hivatalban gyermekvédelmi területen. Jelenleg is a Szociális Alapítvány kuratóriumi tagja vagyok. 2006. július 1-jén mentem nyugdíjba, de közéleti tevékenységet most is szívesen vállalok.
Sváb gyökereimet édesanyám családjának köszönhetem. Az énekkarral kb. 5 éve kerültem kapcsolatba. Ez a vidám, lelkes kis társaság hamar befogadott. Általuk számos régi
sváb dalt, és más települések közösségeit ismerhettem meg.
Megválasztásom esetén munkámmal segíteni szeretném hagyományaink, kultúránk fennmaradását és továbbvitelét.

Választási melléklet

Nemzetiségi képviselőjelöltek

NÉMeT NeMzeTisÉGi KÉPviseLŐjeLÖLTeK

dragovics Andrásné (Szeltner Julianna) vagyok. Tökölön születtem, azóta is itt élek. Kezdetektől tagja vagyok a Tököli Német
Nemzetiségi Önkormányzatnak. Két ciklus alatt az elnöke voltam.
Fontosnak tartom a sváb hagyományok és kultúra ápolását, ezért
szeretném folytatni ezt a munkát!

NÉMeT NeMzeTisÉGi KÉPviseLŐjeLÖLTeK

Hoffmann józsef, Nemzetiségi képviselőként és magyarként a tököli sváb nemzetiségi hagyományok őrzése mellett minden tőlem
telhetőt megtettem és megteszek a település kulturális és sport életének fejlesztéséért, az emberek békés együttélése, az összetartozás
erősítése érdekében. Hiszem, hogy egy közösség ereje az összefogással, összetartozással mérhető leginkább.
Szeretném, ha ezt az örömöt minél több ember érezné. Ezért dolgozom évek óta, és szeretném folytatni ezt a munkát. Ezúton is kérem megtisztelő bizalmukat.

szeRB NeMzeTisÉGi KÉPviseLŐjeLÖLTeK

szusics Péterné vagyok, nyugdíjas. Tökölön születtem 1940-ben,
egész életem és családom Tökölhöz kötődik. Budapesten végeztem
el a Számviteli Technikumot, majd Tökölön dolgoztam, többek között a Tököli Vízműnél, innen mentem nyugdíba. Két gyermekem
van, Szonja és Gyoka. Mindketten bűszkén vallják magukat tökölinek, természetesen ők is beszélik a szerb nyelvet, ápolják a szerb
hagyományokat.
Egyik létrehozója vagyok a Tököli Szerb Nemzetiségi Önkormányzatnak, illetve annak
első megalakulása óta vagyok a tagja. Nemzetiségi önkormányzati képviselőként mindig
arra törekedtem, hogy Tökölön ne merüljenek feledésbe a szerb-rác hagyományok, nyelvi
és tárgyi kultúra, ezért önkormányzati társaimmal olyan programokat szerveztünk és tartottunk, amelyek hozzájárultak e cél eléréséhez. Munkánkról nemcsak a tököli média,
hanem a tököliek közössége is elismerően szól. Újraválasztásom esetén, jövőbeni céljaim
között szerepel, hogy Tökölön az igényeknek megfelelően az óvodások és az általános
iskolások újból tanulhassák a szerb nyelvet.

szeRB NeMzeTisÉGi KÉPviseLŐjeLÖLTeK

Cseperkáló istván (Pintek sztipán) 1942-ben születtem Tökölön
abban a házban, ahol most is lakunk. Törzsgyökeres paraszti rác családból származom, központi fűtésszerelő a szakmám, kétkezi munkásember vagyok.
Hobbi szinten szőlőt művelek, bort állítok elő a barátaim nagynagy örömére. Szenvedélyes videózás kitölti a maradék szabadidőmet. 1988 óta több száz órányi anyagot készítettem a falu életéről
(nekem falu). Számtalan órányi anyagot gyűjtöttem az eredeti rác beszédből: ami nem
szerb, nem horvát, hanem rác.
Mégis miért indulok pont a szerb nemzetiség képviseletében? Úgy érzem, ez áll hozzám
a legközelebb.
Volt szerencsém Szarajevótól kb. 60 km-re lévő Olovóban kutatni a tököliek őshazáját,
de ez egy hosszú történet. Az utazásunk legnagyobb elgondolkodtató élménye egy plakát
volt. Három férfi volt a képen, egy bosnyák, egy pravoszláv, és egy katolikus, alattuk a
szöveg samo zajedno (csak együtt). A tököli hagyományokat megőrizve békességben,
szeretetben svábokkal, horvátokkal, romákkal és szerbekkel, csak együtt! Samo Zajedno!
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Rimóczi Lászlóné Kunzer Anna, 1944. július 1-én születtem Tökölön. Két gyermekem és öt unokám van.
1963-1999-ig a tököliGyógyszertárban dolgoztam mint gyógyszerészkiadó asszisztens. Szüleim és nagyszüleim sváb származásúak.
A Sváb Kórusnak 24 éve, a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak
12 éve vagyok tagja, 4 éve az elnöke. A Sváb Kórust és a német tagozatos iskolások rendezvényeit támogatnám.
Bemutatkozunk a Falunapon, rendezünk „Zenés nyári estét”, kórusok találkozóját és
Sváb bált.
Kérem, hogy szavazataikkal támogatni szíveskedjenek.
Köszönettel és tisztelettel: Rimóczi Lászlóné Kunzer Anna

szeRB NeMzeTisÉGi KÉPviseLŐjeLÖLTeK

Gajárszky istvánné (szubotin Mária) 1968-ban születtem Budapesten. Szerb nemzetiségű szülők gyermekeként nevelkedtem Szigetcsépen. Családunk életében fontos szerepet töltött be a nyelv és
a hagyományok ápolása, megőrzése. Tanulmányaim: Szerb-horvát
Tanítási Nyelvű Gimnáziumban érettségiztem, Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán Szerb-horvát Nemzetiségi Óvodapedagógusi képesítést szereztem, majd az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán Óvodavezetői szakvizsgát tettem! 1988 óta élek tököli származású férjemmel és két gyermekemmel Tökölön! 28 éve dolgozom, mint nemzetiségi óvodapedagógus. Célom a kisebbség
nyelvének, kultúrájának ápolása, átörökítése gyermekeink, unokáink számára.
"A gyökerei védik meg a fát a viharban a kidőléstől, a mélybe nyúló gyökerek táplálják,
a gyökerek teszik lehetővé, hogy nagyra nőjön, hogy dús koronáját büszkén emelje a magasba. Az emberközösségek számára a gyökeret a hagyomány, a közös történelem, a
közös emlékezet jelenti. A hagyományokból gazdagodnak a nemzetek, az országok, a
falvak.” ( Kovács Béla Sándor)
Megtisztelő bizalmukat, előre is köszönöm!

szeRB NeMzeTisÉGi KÉPviseLŐjeLÖLTeK

székelyné Pejovic zora Tököli Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
képviselő-jelölt, 63 évvel ezelőtt születtem Montenegróban. Belgrádban végeztem szerb-horvát nyelv és irodalom szakon az egyetemet. 35 évig pedagógusként dolgoztam Belgrádban, Stuttgartban
és Magyarországon. Jelenleg nyugdíjas vagyok.
Két mandátumon keresztül vezettem a Tököli Szerb Nemzetiségi
Önkormányzatot. Fő célom volt és mindig ez is marad, hogy a lakóhelyünkön minél többen ismerjék az anyanyelvet, amelyen őseik beszéltek, a szokásainkat a színes kultúránkat, egyszóval a gyökereinket, amelyből a felnövekvő nemzedék
építeni tudja a jövőjét. Fontosnak tartom, hogy megismerjék azok az emberek is a szomszéd népek kulturális szokásait és életét, akik nem tartoznak a nemzetiségünkhöz. Azzal,
hogy pl. találkozókat, kirándulásokat, nyelvi ingyenes kurzusokat tartunk a tököli emberek számára, támogatjuk a kulturális és iskolai rendezvényeket, kifejezzük elkötelezettségünket aziránt, hogy az emberek közösségben éljék meg a hovatartozásukat. Különleges élmény számomra, hogy a szerb önkormányzat ilyen nagy létszámmal van jelen
Tökölön, és tisztelettel adózom minden családnak, aki számára fontos a többnemzetiségű
lakóhelyen az, hogy valaha az őseik rácok voltak és ők is annak vallják magukat. Kérem
Önöket, hogy támogassák továbbra is munkámat, mellyel erősíteni kívánom a Szerb Önkormányzatot.
szeRB NeMzeTisÉGi KÉPviseLŐjeLÖLTeK

Tábori Alajosné (Bilisics Anna) vagyok. Szerb nyelvet beszélem,
sőt gyermekkoromban szüleimmel Pomázon jártam horvát iskolába, majd később Budapestre a Rózsák terére költöztünk, a szerb
általános iskola és gimnáziumba jártam 13 évig. Rózsa utcai kollégiumban dolgoztam szerb gyermekek között.
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Hoffman Pál
FIDESZ-KDNP

Hoffman Pál Tököl polgármestere vagyok. Első házasságomból két gyermekem
született, Pál és Bernadett.
Nős vagyok, feleségem Hoffman Ildikó. 1989-től közéleti
szerepet vállalva előbb Tököl
tanácselnöke, majd polgármestere lettem. Azóta a tököli
polgárok bizalmából minden
választáson sikerült nyernem,
így 25. éve vagyok a település vezetője. 1994-ben a közigazgatásban kifejtett tevékenységemért a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetésben, és a sport területén elért
eredményeimért Aranysíp elismerésben részesültem. Maléter Pál emlékérmet, POFOSZ Nagykeresztet, Honvédelemért kitüntetést, valamint 2009ben Polgármesteri Ezüstlánc díjat kaptam. Legnagyobb elismerésnek mégis
a tököli polgárok bizalmát tartom. 2010-ben országgyűlési képviselővé választottak.
A jogszabályváltozás miatt döntenem kellett, s én Tökölt választottam, polgármesteri munkámat szeretném folytatni. Polgármesterként a település- és
térségfejlesztést, valamint a közösségek erősítését tartottam a legfontosabbnak. A következő öt év meghatározó feladatainak a Napsugár Óvoda bővítését, a járdaépítési programot, az Aradi utcai iskola és a Szivárvány Óvoda
épületeinek magas tetővel ellátását és energetikai korszerűsítését, parkolók
kialakítását, a csapadékvíz-elvezetés megoldását és a kerékpárút-rendszer
kialakítását tartom. A Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft Irodájával
ezekre vonatkozóan támogatási igényünket benyújtottam, s a költségigény
egyeztetést is lefolytattam. Kérem, támogassanak szavazatukkal a sikeres
munka folytatásában!

eperjesiné
Farkas
zsuzsanna
Független jelölt

független polgármesterjelölt
Eperjesiné Farkas Zsuzsanna,
47 éves, kétgyermekes családanya, matematika-kémiakörnyezetvédelem szakos középiskolai tanár vagyok.
Független polgármesterként
pártatlanul szeretném képviselni szülővárosomban az
idősek, a fiatalok, a középkorúak érdekeit, mert meggyőződésem, hogy a közösséget

szolgálni nem feladat, hanem kötelesség.
Tökölnek olyan várossá kell válnia, ahol minden korosztály otthon érzi
magát, az itt élők az igényeiket ki tudják elégíteni (pl. bevásárlás) és a szabadidejüket is változatosan el tudják tölteni.
Ehhez új munkahelyeket kell teremteni új termelő és szolgáltató vállalkozások betelepítése, valamint a városi beruházásoknál és fejlesztéseknél a
helyi vállalkozások előnyben részesítése által.
Megosztottság helyett Tököl egységének megteremtését, virágzó közösségi
életet, nyugodt és demokratikus légkör biztosítását tűztem ki célomul.
Ebbe a munkába szeretném bevonni a Tökölért tenni akaró lakosokat, helyi
vállalkozásokat és civil szervezeteket!

Választási melléklet

Farkas istván
Péter
Független jelölt

Független polgármester jelöltként indulok az októberi
önkormányzati választásokon. Születésem óta a településen élek. Helyi civil tevékenységemmel eddig is aktívan segítettem a település
életét, de most elérkezettnek
láttam az időt arra, hogy ezt
politikai síkon is megtegyem.
Ebben számos helyi szervezet
és szakmai tudásom (politika
tudományból szerzet diploma) lesz a segítségemre.
Alapvetően engem nem a párt, hanem a közpolitika érdekel, így minden tököli ember polgármestere kívánok lenni pártállástól függetlenül. Ennek megfelelően dolgoztam ki a választási programomat, amely olyan elemeket tartalmaz, mint az iparűzési adó 1%-ra való csökkentése, a közösségi terek
megújítása és karbantartása, vagy a kerékpárutak és gyalogátkelő helyek létesítése. Remélem a választópolgárok az októberi választásokon megtisztelnek a bizalmukkal.

seres Csaba
Független jelölt

Idén októberben leszek 45
éves. Édesanyám, Szilágyi
Katalin nyugdíjazása előtt a
Tököli Általános Iskolában
dolgozott, tíz évig, mint igazgató. Párommal, Tímeával tizenöt éve élünk együtt. Egy
testvérem van, öcsém Zsolt.
Édesapám tizenegy évvel ezelőtt elhunyt.
Csepelen a Jedlik Ányos
Gimnáziumban érettségiztem. Két szakmám van, repülőgép műszerész és fényképész. A Magyar Testnevelési
Egyetemen 2001-ben ejtőernyős szakedzői, majd 2004-ben testnevelő tanári
diplomát szereztem.
1987-ben kezdtem ejtőernyőzni. Hat évig voltam a válogatott formaugró
csapat tagja. Ötszörös magyar bajnok vagyok. Két világbajnokságon is részt
vettem. Jelenlegi munkám a sportágamhoz kapcsolódik, ejtőernyős felszerelések forgalmazásával foglalkozom.
Amennyiben elnyerem a bizalmukat, többek között a következő feladatokat
tartom fontosnak: csapadékvíz elvezetésének megoldása, kerékpárút építése
Tököl és Gyártelep között, lakótelepek tereprendezése és közvilágításának
korszerűsítése, helyben lévő orvosi ügyelet biztosítása, uszoda felújítása,
tömegsport erősítése (pl.: kosárlabdapálya építése).
Kérem Önöket, hogy jöjjenek el szavazni, derüljön ki a többség akarata!

