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Tisztelt Választópolgárok! 

 

Magyarország köztársasági elnöke 2019.  október 13. napjára, vasárnapra tűzte ki az önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választását. A Nemzeti Választási Bizottság ugyanezen időpontra 

tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását. 

 

Az Altárói Tükör választási különszámának megjelenése előtt a következő fontosabb feladatok, 

események történtek az önkormányzati választással összefüggésben: 

1 A Nemzeti Választási Iroda valamennyi választópolgárt értesítő megküldésével tájékoztatott arról, 

hogy a szavazóköri névjegyzékben szerepel. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek 

hiányában lakcímére 2019. augusztus 23-ig kellett megküldeni. 

2. A Képviselő-testület megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjait, póttagjait. A fogadalom 

tételt követően az elnök, és az elnökhelyettes megválasztására került sor, melyen a Bizottság saját 

tagjai közül jelölt. 

3. Az önkormányzati választás jelöltállítási időszaka 2019. szeptember 9-én 16.00 órakor zárult le. 

Eddig az időpontig 4 fő független polgármesterjelölt, 23 fő független képviselőjelölt és 3 fő roma 

nemzetiségi képviselőjelölt (LUNGO DROM) kérte nyilvántartásba vételét a Helyi Választási 

Bizottságtól. A jelöltek a szükséges számú ajánlással rendelkeztek, az önkormányzati választásokon 

történő indulásuknak jogszabályi akadálya nem volt, ezért a Helyi Választási Bizottság valamennyi 

jelöltet nyilvántartásba vette. 

4. A Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 9-én sorsolással állapította meg, hogy a jelöltek 

milyen sorrendben szerepelnek majd a szavazólapon. 

5. A Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 18-ai ülésén hagyta jóvá a polgármester, a 

képviselő és a roma nemzetiségi képviselő választás szavazólapjait. 

 

 

Polgármesterjelöltek sorrendje a 

szavazólapon: 

 

1. GERENCSÉR GYULA 

2. PETRIK JÓZSEF 

3. SZIKLAI PÉTER 

4. STOLCZ NORBERT 

 

 

Települési Önkormányzati 

képviselőjelöltek sorrendje a szavazólapon: 

 

1. SEBŐK ISTVÁN 

2. TÓTHNÉ MOLNÁR ERZSÉBET 

3. KŐSZEGINÉ JANIK EDIT 

4. PALLA ZSOLT 

5. ÁRENDÁS GÁBOR 

6. BODÓ ILDIKÓ 

7. HIDEG TIBOR 

8. SCHUBERT JÁNOS 

9. DR. BOGNÁR FERENC 

10. KÓSA ZSOLT 

11. MARGIT ISTVÁN 

12. RÖVID SÁNDOR ÖRS 

13. NAGY BÉLA 

14. LENCSÉS MÓNIKA 

15. FILIP CSABA ISTVÁNNÉ 

16. FÖLDES GÁBOR 

17. VECSERNYÉS JÓZSEF 

18. ÚJ ATTILA 

19. PATAKFALVI KATALIN 

20. PAZGYERA NIKOLETT 

21. SABLA VIKTÓRIA 

22. SZIKLAI PÉTER 

23. SÁROSI ATTILA 

 

 

Települési Nemzetiségi Önkormányzati 

képviselőjelöltek sorrendje a szavazólapon: 

 

1. VÖRÖS ANTALNÉ 

2. VÖRÖS ANTAL 

3. JÓNI IRÉN ERZSÉBET 
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Helyi Választási Bizottság 

  

Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 23. §-a alapján megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjait, valamint 

póttagjait. 

 

A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, 

amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, 

törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes 

rendjének helyreállítása. 

 

A Helyi Választási Bizottság tagjai: 

 

Juhász Ferenc elnök 

Vetési Edit elnökhelyettes 

Fluxa Ottó Mihályné bizottsági tag 

 

A Helyi Választási Bizottság póttagjai: 

 

Nárai Bernadett 

Radovics Kinga 

 

A Helyi Választási Bizottság elérhetősége: 

 

Cím: 2532 Tokodaltáró, József Attila utca 31. (Polgármesteri Hivatal épülete) 

Telefon: (33) 505-635 

E-mail: jegyzo@tokodaltaro.hu 
 

Választási Információs Szolgálat 

 

A Helyi Választási Iroda a 2019. október 13-ai önkormányzati választásra tekintettel, folyamatosan 

működteti a VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLATOT a Polgármesteri Hivatal 

épületében (Tokodaltáró, József Attila utca 31.). 

 

A Választási Információs Szolgálat általános feladatai: 

- a választópolgárok tájékoztatása a választással kapcsolatos jogszabályokról, a választójog 

gyakorlásához szükséges információkról; 

- az érdeklődök informálása a választási eljárásban közreműködő szervekről, szükség esetén e 

szervekhez irányítása; 

 

A Választási Információs Szolgálat 

elérhetőségei: 

Cím: Tokodaltáró, József Attila utca 31. 

Telefon: (33) 505-635 

E-mail: jegyzo@tokodaltaro.hu 

A helyi önkormányzati választással 

kapcsolatban bővebb tájékoztatók, 

nyomtatványok, határozatok és elérhetőségek 

megtekinthetők az alábbi honlapokon: 

www.tokodaltaro.hu 

www.valasztas.hu

 
 

Delegálás a választási bizottságokba 

 

A választási bizottságok megbízott tagját legkésőbb 2019. október 4-én 16.00 óráig lehet 

bejelenteni. A jelöltek a Helyi Választási Bizottságba 1 főt, a szavazatszámláló bizottságokba 2 főt 

delegálhatnak. A megbízott tagoknak esküt, fogadatlmat kell tenniük, és ezt követően vehetnek 

részt a bizottságok munkájában. A megbízott tagokat külön értesítjük az eskütétel időpontjáról, 

illetve ebben az időpontban választási tájékoztatót tartunk részükre. 

 

mailto:jegyzo@tokodaltaro.hu
http://www.tokodaltaro.hu/
http://www.valasztas.hu/
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Átjelentkezés 

 

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az 

átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és 

tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart. Az átjelentkezésre irányuló 

kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási 

irodához.  

 

Az átjelentkező választópolgár 

 

a) levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 

2019. október 9-én 16.00 óráig, 

b) személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 

2019. október 11-én 16.00 óráig 

 

visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.  
 

Mozgóurna igénylése 

 

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet   

 

a) a Helyi Választási Irodához 

- levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 

9-én 16.00 óráig, 

- személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 

16.00 óráig  

- 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 

2019. október 13-án 12.00 óráig, 

 

b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz  

- meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi 

kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig 

 

nyújthat be.  
 

A szavazás 

 

A szavazóhelyiségben szavazni személyesen, 2019. október 13-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet. A 

választási kampányidőszak vége 2019. október 13. 19:00 óra. 

A polgármester választására szolgáló szavazólapon érvényesen szavazni csak egy jelöltre, a 

jelölt neve melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet. 

A képviselők választására szolgáló szavazólapon érvényesen szavazni legfeljebb 6 jelöltre, a 

jelölt(ek) neve melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet. 

A roma nemzetiségi képviselők választására szolgáló szavazólapon érvényesen szavazni 

legfeljebb 3 jelöltre, a jelölt(ek) neve melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet. 

 

 

Tóth Gábor 

HVI vezető 
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Gerencsér Gyula független polgármesterjelölt 

 

Kedves tokodaltárói lakosok! 

 

Úgy gondolom, az Altárói Tükörben történő bemutatkozás nagyon személytelen. Látunk egy 

fényképet, olvasunk egy önéletrajzot, de nem látjuk mögötte az embert.  

 

Sajnos az Önkormányzat megszüntette a közös bemutatkozás, és vita lehetőségét. Én viszont 

szeretném, ha Önök személyesen megismernének engem, jövőbeni terveimet, és programomat, 

mielőtt a szavazólap előtt állva döntést hoznak. Ezért sok szeretettel meghívok minden tisztelt 

Választópolgárt, a polgármester-, illetve képviselőjelölteket szeptember 28-án, szombaton 16 

órakor tartandó nyilvános fórumomra a Művelődési Ház volt mozitermébe.  

 

Mivel az Altárói Tükör megjelenésének időpontja bizonytalan, ezért írnék pár sort magamról: 1978-

ban születtem Esztergomban, 3 éves korom óta Tokodaltárón élek. Tanulmányaimat itt, és 

Esztergomban végeztem. 1999-től az RTL Klub munkatársa lettem, ahol tehetségkutató műsorok 

válogatásának levezénylése, szereplők felkutatása, műsorszerkesztés volt a feladatom. Közel egy 

évtized után Vágó Istvánnal együtt én is csatornát váltottam, így kerültem a TV2-höz, ahol fő 

profilom a forgatókönyvírás, valamint szereplőválogatás, és szerződéskötés volt különböző 

műsorokba és tehetségkutatókba. Jelenleg futárként dolgozom, és felkészülök kislányom decemberi 

születésére. Ezért is szeretném, hogy Altáró jobb, élhetőbb, biztonságosabb legyen. Itt az ideje, 

hogy a helyi lakosok kezükbe vegyék a sorsukat, és beleszólásuk legyen a falut érintő döntésekbe!  

 

Köszönettel: Gerencsér Gyula 

 

 

Petrik József független polgármesterjelölt 

 

Tisztelt Választópolgárok!  

 

Petrik József vagyok, 49 éves. Az Önök megtisztelő bizalmának 

köszönhetően 2006 óta vagyok Tokodaltáró polgármestere. 

Születésem óta Tokodaltárón élek. Ide jártam óvodába, általános 

iskolába. Középiskolát a nyergesújfalui Irinyi János Vegyipari 

Szakközépiskolában végeztem. Itt érettségiztem le, majd végeztem el 

a technikusképzőt. 2000-ben államvizsgáztam, és diplomát szereztem 

a Kecskeméti Gépészeti és Automatizálási főiskolán, mint 

automatizálási mérnök. Nős vagyok, négy gyermek boldog apukája.  

 

Felelőtlen ígéretek helyett, megválasztásom esetén továbbra is arra törekszem, hogy Tokodaltáró 

fejlődjön, élhetőbb környezet legyen mindenki számára. A fejlődés irányát továbbra is a 

Magyarország Kormánya által kiírt pályázatok fogják főként meghatározni.  A pályázati 

lehetőségeket továbbra is kihasználva, valamint Önkormányzati bevételek figyelembevételével 

szeretném, ha 2024-re a jelenleg zúzottköves útjaink többsége aszfaltos lenne, bölcsődénk, 

óvodánk, iskolánk udvara, épülete tovább fejlődne, játszótereink korszerűsödnének. Fontosnak 

tartom kamera rendszer bővítését, fejlesztését, mely az újjáalakult Polgárőrség segítségével, tovább 

javítaná településünk közbiztonságát, és talán sikeresebben harcolhatunk az illegális szemétlerakás 

ellen. Ezek megvalósításához a lakosság összefogására is szükség van hisz együtt minden 

könnyebb! Kérem Önöket, hogy október 13-án jöjjenek el szavazni, és aki úgy gondolja, hogy 

méltó vagyok a bizalmára, támogasson szavazatával. 

Köszönettel! Petrik József 
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Sziklai Péter független polgármesterjelölt és képviselőjelölt 

 

Tisztelt Tokodaltáróiak!  

Barátaim, Ismerőseim!  

 

Sziklai Péter vagyok, születésem óta Tokodaltárói lakos. Független 

polgármester jelöltként indulok az október 13.-ai választásokon.  

Azok, akik nem ismernének, bányászcsaládból származom, családom 3. 

generációjaként tisztában vagyok Tokodaltáró múltjával.  

Tanulmányaimat a Piliscsabai Szakiban (újabb néven : Dr. Szepesi László 

Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolàja) 2016 - os tanévében 

fejeztem be Közlekedési szakon.  

 

 

Tisztelt barátaim, választópolgárok! 

  

Ha bizalmukat elnyerem, a közösség érdekeit szem előtt tartva, együtt oldjuk majd meg 

településünk gondjait, lakossági fórumokon hallgatjuk meg egymás ötleteit, gondolatait. 

Célom egy fejlett, élhető közeg kialakítása egy jó közösséggel. Itt az ideje, hogy fiatalos lendületet 

vegyen a település! Köszönöm, hogy elolvasta!  

Tisztelettel : Sziklai Péter 

 

 

 

Stolcz Norbert független polgármesterjelölt 

 

Tisztelt tokodaltárói lakosok, ismerőseim, barátaim! 

 

Stolcz Norbert vagyok, 50 éves, születésem óta Tokodaltárón élek. 

Feleségemmel 25 éve házasodtunk össze, egy 17 éves fiúnk van. 

Látszerész szakmám, érettségim, ezeken felül számítógép kezelői, könnyű és 

nehézgép kezelői képesítésem van. Végzettségeimből kifolyólag több 

munkahelyen és munkaterületen dolgoztam, jelenleg a MÁV Zrt. munkatársa 

vagyok. Életem során az általam betöltött pozíciókban a rám bízott feladatokat 

körültekintően, legjobb tudásom szerint végeztem. 

Az önkormányzati választásokon azért szállok ringbe polgármester-jelöltként, mert hiszem 

Tokodaltáró negatív irányú megítélése ellen megújulással, más vezetői hozzáállással tehetünk. 

 

A szénvagyonra épült gazdaság már a múlté, nincsen a remélt vízvagyon sem, épületek, területek 

eladásával életterünk is beszűkültebbé vált. A kiadások növekedése mellett a bevételeink nem 

igazán gyarapodnak. Ebből a helyzetből való kitörést és fejlődést a szemléletváltásban látom. Fel 

kell ismerni a múltból ránk hagyományozott még meglévő értékeinket, ezeket ésszerűbben 

felhasználni, megbecsülni és védeni kell! Fontos lenne lehetőségeink időben való felismerése, 

adottságaink ésszerűbb kihasználása. Belátható célok kitűzése és megvalósítása sikereket hozva erőt 

ad újabbak eléréséhez is! Nagyobb lendületre, rugalmasságra a mai kor gondjaival, kihívásaival 

szemben másfajta megközelítésre, egy új irányvonalra van szükség. 

 

Ezen célok eléréséhez kérem támogatásukat! 

Tisztelettel: Stolcz Norbert 
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Sebők István független képviselőjelölt 

 

Tisztelt Választópolgárok , kedves Ismerőseim ! 

Sebők István vagyok, majd’ 30 éve Tokodaltáron dolgozom, és élek. Úgy döntöttem, hogy az idén 

én is elindulok az önkormányzati választáson, mint képviselőjelölt, amelyhez kérem megtisztelő 

támogatásukat. A „programom” mindössze két pontból áll, mivel nem szeretnék a felelőtlenül 

ígérgetés csapdájába esni. 

1. Megválasztásom esetén a teljes ciklus idejére lemondok az összes tiszteletdíjamról, a 

lakóközösség javára.  

2. A legjobb tudásommal fogom képviselni Tokodaltáró érdekeit. 

Ennél többet nem tudok felelősen ígérni, de kevesebbet sem !  

Személyes találkozóra hívom Önöket 2019. október 9.-én, 16 órától a Bányász Kultúrotthon 

nagytermében. Hiszem, hogy képviselőjelölt társaimmal ( Árendás Gábor; Pazgyera Nikolett; 

Vecsernyés József ) pozitív változást érhetünk el.  -  Szavazzon ránk a változásért ! 

 

Kőszeginé Janik Edit független képviselőjelölt 

 

Tisztelt választók! 

Kőszeginé Janik Edit vagyok, 45 éves pedagógus. Házasságban élek, két 

gyermekünk van. Településünk általános iskolájában tanítok. 2010 és 2012 

között, az önkormányzat fenntartásában működő bölcsőde vezetőjeként 

dolgoztam. Mindig Tokodaltárón éltem, ismerem településünk múltját és 

jelenét. 2016 óta vagyok önkormányzati képviselő. Döntéseimmel mindig 

Tokodaltáró társadalmi, gazdasági és kulturális fejlődését támogattam. 

Céljaink közösek. Tokodaltáró dinamikusan fejlődjön, rendezett legyen és 

biztonságos! Ígéreteim nincsenek, csak megvalósításra váró terveim, amit 

lehetőség szerint, önerőből vagy pályázati forrásból tudna az önkormányzat finanszírozni: pl.: egy-

két utca aszfaltozása évente; intézményeink külső-belső karbantartása, illetve korszerűsítése; az 

ipari park fejlesztése; napelemfarm telepítése; gyógyszertári parkoló kialakítása a focipálya mellett; 

vadkamerák kihelyezése az illegális hulladékelhelyezés ellen(Akácos út, Zöldhulladék lerakó). 

Köszönöm, ha bizalmat szavaz képviselői munkámhoz. Tokodaltáróiak, tegyünk 

Tokodaltáróért!  

 

Palla Zsolt független képviselőjelölt 
 

Tisztelt Választópolgárok! 

48 éves vagyok, két nagy lányom van, automatizálási műszerész 

technikusként. Tokodaltárón dolgozom. 

Az elmúlt időszakban igyekeztem aktívan részt venni a testület munkájában, 

Elképzeléseimmel, javaslataimmal arra törekedtem, hogy településünk szebbé 

tételét elősegítsem. Gyakran saját kezűleg is részt vettem a feladatok 

megvalósításban, mint például az iskolában elektromos hálózat kiépítése, 

templomkert járda felújítása, de segédkeztem ünnepeink meghittebbé, szebbé 

tételében is. (Betlehem, Adventi koszorú készítés) 

Ahhoz, hogy településünkön látványos fejlődés legyen, elengedhetetlenül fontos, hogy legyen egy 

működőképes ipari parkja közművekkel, és megközelíthetőséggel, hogy a vállalkozásokat ide 

vonzzuk. Településünk mellett található az EON elosztó állomása, aránylag rövid szakasz 

kiépítésével vissza lehetne táplálni energiát egy napelem park létesítésével, mellyel tovább lehetne 

csökkenteni kiadásainkat. Mindezek megvalósítása előmozdítaná településünk fejlődését. 

Kérem Önöket, hogy október 13-án tiszteljenek meg bizalmukkal, és szavazatukkal támogassanak!
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Árendás Gábor független képviselőjelölt 

 

Tisztelt Tokodaltáróiak ! 

 

Árendás Gábor vagyok, családos, és 47 éves. Köszönöm, hogy támogatták a képviselői 

jelentkezésemet. A felmenőim 1920 óta a településhez köthetők. 21 éves koromban saját 

vállalkozást indítottam, amely azóta is töretlenül fejlődik. 1999-ben családommal elköltöztem, és 

idén tavasszal, 20 év után költöztem vissza. 

Megdöbbentő volt számomra, hogy a településen milyen állapotok uralkodnak. Szeretném az 

otthonomat a kistérségi települések szintjére felzárkóztatni. 

Az Altárói Tükörben csak ezer karakterre van lehetőség, ezért a teljes programomat október elején 

minden háztartásba eljuttatom. Személyesen 2019. október 9-én, 16 órától a Bányász Kultúrotthon 

nagytermében ismertetem az elképzeléseimet. 

Vállalom, hogy a teljes 5 éves ciklusban a tiszteletdíjamat fejlesztési célokra felajánlom. 

Hiszem, hogy képviselőjelölt társaimmal (  Pazgyera Nikolett; Sebők István, Vecsernyés József ) 

pozitív változást érhetünk el.  -  Szavazzon ránk a változásért ! 

 

 

Bodó Ildikó független képviselőjelölt 
 

Tisztelt Tokodaltárói Lakosok! 

 

Bodó Ildikó vagyok független képviselő-jelölt. 

Közel 20 éve élek családommal Tokodaltárón. Sok családnál jártam a 

munkámból kifolyólag. A Magyar Vöröskeresztnél dolgozom, mint 

koordinátor. Nemcsak a munkám, de az életem is, hogy segítsek a 

rászorulókon. Legyen az véradás, elsősegélynyújtás, szociális 

tevékenység. Nem látványos tevékenység, de nagyon hatékony. 

Végzettségemet a Debreceni Egyetemen szereztem, szociálismunkás 

vagyok. Érzékenyen reagálok a felvetésekre, hiányosságokra. Célom, hogy a falunk is Európai 

szintű és élhető legyen. Ezeket pályázattal és önerővel lehet megoldani. Szeretek itt élni és az a 

célom, hogy elégedettek legyenek az itt élők. Elérkezettnek látom az időt arra, hogy a munkámban 

és pályázatoknál szerzett tapasztalataimat a közösség javára fordítsam. Képviselőként szívvel-

lélekkel szeretném szolgálni falunkat. Meg kell hallani a közösség elképzeléseit, terveit és a 

realitások talaján járva ezek megvalósításában kell jeleskednünk. Elkötelezetten képviselem 

Tokodaltáró lakosainak érdekeit. 
 

 

Hideg Tibor független képviselőjelölt 

Tisztelt Választópolgár! 

 

Hideg Tibor 59 éves 2 gyermekes családapa vagyok, 1960-ban születtem 

Dorogon. Tokodaltárón 35 éve élek, ideköt a családom, barátok és az 

ismerősök szeretete.  

Tanulmányaimat Esztergomban végeztem.  

Jelenleg az esztergomi Szatmári Irgalmas Nővéreknél dolgozom. 

Az önkormányzati választásokon képviselő jelöltként indulok. 

Véleményem szerint az tudja képviselni a falu lakóit, aki maga is ott él. 

Hiszem, hogy együtt többet tudunk tenni a lakókért és a faluért. Közös 

összefogással megoldást találhatunk a falu gondjaira, problémáira. 

 

Kérem jöjjön el és szavazzon saját döntése szerint. 
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Schubert János független képviselőjelölt 

Tisztelt Választópolgárok 

Schubert János vagyok, 41 éves. Házasságban élek, 3 gyermek édesapja vagyok. Már bányász 

Nagyapám is Altárón élt, így én is itt cseperedtem fel. Felnőttként, Tokodaltárón lett lakásom, az 

altárói üzletsoron üzleteim, ahol 10 évig dolgoztam vállalkozóként. Jelenleg a Magyar Suzuki Zrt 

SQA részlegén dolgozom, készenléti technikus beosztásban. 5 évvel ezelőtt lettem Önkormányzati 

képviselő. Ebben az időszakban, hitelek felvétele nélkül sikerült több utcát aszfalt burkolattal 

ellátni, fejleszteni az Óvoda, az Egészségház, és az Önkormányzat épületét. Új ajtók, ablakok 

kerültek beépítésre, szigetelést kaptak a falak, korszerűsítettük a fűtést mindhárom épületben. 

Ennek, és az épületek tetején elhelyezett napelemeknek köszönhetően, jelentősen csökken az 

Önkormányzati (rezsi) kiadás. Letettük az alapkövét annak, hogy a jövőbeni fejlesztésekre több 

pénz maradjon az Önkormányzati számlán. Sok munka vár még ránk. Fejleszteni kell a közösségi, 

és kulturális életet, támogatni az Altáróért tenni akaró csoportokat, folytatni az utak aszfaltozását, a 

terek, épületek korszerűsítését.  Ehhez kérem támogatásuk október 13.-án. Köszönöm.  

Schubert János Képviselő/Képviselő jelölt 

 

dr. Bognár Ferenc független képviselőjelölt 

 

dr. Bognár Ferenc vagyok, jogász,  nyugalmazott rendőr alezredes, 

korábban az esztergomi rendőrkapitányság vezetője, boldog férj és 

négy felnőtt gyermek büszke édesapja. Eddigi életem során számos 

minőségben kellett helytállnom, munkámat mindig tisztességgel 

elvégeztem. Életemet mindig a másokon való segíteni akarás 

jellemezte. A Magyar Vöröskereszt önkénteseként, 113-szoros 

véradóként a mai napig igyekszem a rászorulókon segíteni. Tagja 

vagyok a Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testületnek, 

ahol fogyasztóvédelmi ügyekben segítek az embereken. A most 

véget érő önkormányzati ciklusban rengeteg tapasztalatot szereztem az esztergomi képviselőtestület 

Pénzügyi, Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság külsős tagjaként. Megválasztásom esetén minden 

erőmmel azon leszek, hogy a hivatalban mindenki számára átlátható pénzügyi viszonyok 

uralkodjanak. Közterületeink mindenkor rendezettek, tiszták, szemet gyönyörködtetőek legyenek. 

Szeretném a falu lakosságát foglalkoztató problémákat, (közlekedés biztonsággal kapcsolatos 

gondok, utak állapota, hulladékszállítási problémák, a vasárnapi piac miatt kialakult áldatlan 

állapotok,) az elkövetkező öt év alatt felszámolni.  

 

Kósa Zsolt független képviselőjelölt 

Tisztelt tokodaltárói Lakótársaim! 

Helyi vállalkozóként (postával szemben lévő Kósa Kertészet) szinte napi 

szinten szembesülök a településünket érintő problémákkal, melyeket 

közvetlenül az érintettektől hallok. A neveltetésem arra ösztönöz, hogy 

minden nap tegyek valamit a céljaim elérése érdekében, amit az öt éves 

képviselői pályám során tudtam is már egyes dolgokban kamatoztatni. 

Példaként szeretném megemlíteni a Falukarácsonyt, gyereknapot, melynek 

az egyik fő szervezője voltam. Képviselői tiszteletdíjam egy részével, 

adományaimmal próbáltam a település rendezvényeinek színvonalát emelni. 

Hiszem, hogy az elmúlt öt évben végzett munkám, a javuló tendencia a 

következő ciklusban újra visszaköszönhet, amennyiben bizalmat szavaznak felém. Legfőbb 

célkitűzésem továbbra is a település összképének a javítása, környezetünk rendezetté tétele. 

Munkámat kizárólag a tokodaltáróiak érdekében, tisztességgel végeztem és kívánom végezni. 

Kérem Önöket október 13-án támogassanak szavazatukkal, hogy településünk példa értékűen 

rendezett és élhető lehessen! “Sok kézzel, egy szívvel Tokodaltáróért!” 

Támogatásukat előre köszönöm: Kósa Zsolt 
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Margit István független képviselőjelölt 

 

Margit István vagyok 66 éves tokodaltárói lakos. Immár 60 éve élek itt a 

családommal együtt és vagyok aktív része a közösségnek. Két 

gyermekem Tamás és Dávid Tokodon illetve Tokodaltárón folytatják 

tevékenységüket, mint vállalkozók. Mivel Tokodaltáró a kötődésem, 

ezért 4 ciklusban részt vettem már az Önkormányzati munkában 

képviselőként, legutoljára, mint alpolgármester. Tokod falu leválásától 

Tokodaltáró sportjával foglalkoztam több ízben, mint a TABAK elnöke, 

valamint a Horgász Egyesület titkára és gazdasági vezetője. Mind a két 

egyesületben jelenleg is aktívan közreműködöm. Ezeket továbbiakban is 

szívügyemként kezelem, de a falu sorsa és fejlődése is fontos számomra. 

Nyugdíjasként van annyi időm és lehetőségem, hogy ellássam ezeket a feladatokat. Az egyéb civil 

szervezetek fejlődésére is nagyobb hangsúlyt fektetnék. Többek között ezekkel a célkitűzésekkel 

indulok el az idei képviselői választáson. 
 

Lencsés Mónika független képviselőjelölt 

 

Kedves Tokodaltárói Választópolgárok!  

Független képviselőként szeretnék indulni az idei önkormányzati választásokon.  

Röviden bemutatkoznék:  

Lencsés Mónika vagyok, születésem óta élek községünkben. Három felnőtt 

gyermekem van. Végzettségem általános ápolónő és asszisztens, majd 

esztergomi Szent István Gimnáziumban érettségiztem. 32 éve dolgozom a 

tokodaltárói Fogyatékosok Otthonában. Ígérgetni nem szeretnék, de a 

lakossággal és a civil szervezetekkel együtt, összefogva képzelem el Tokodaltáró szebb és jobb 

jövőjét. Több lakossal beszélgetve hallottam jó ötleteket, és persze hiányosságokat is, amiket 

pótolni kell, pl.: utak javítása, környezetvédelem, illegális szemétlerakók megfékezése.  

Szeretnék azon dolgozni, hogy községünk rendezettebb, szervezettebb, körülményeket biztosítson 

az itt élők számára, képviselni az itt lakók érdekeit!  

Ehhez kérem a támogatásukat!  

Tisztelettel: Lencsés Mónika 

14. számú képviselőjelölt 
 

 

Filip Csaba Istvánné független képviselőjelölt 
 

Tisztelt Tokodaltáróiak!  

Filip Csabáné (Pintér Mária) vagyok. Születésemtől Tokodaltárón élek. Az 

elmúlt 13 évben az Önök felhatalmazásával képviselőként, 

alpolgármesterként arra törekedtem, hogy minden tőlem telhetőt megtegyek 

településünkért. Lakóhelyünk gazdasági helyzete az utóbbi években javult, 

minden, ránk is érvényes pályázati lehetőséget megragadtunk. Mindig 

együttműködésre törekedtem a lakókkal, képviselő társaimmal, 

Polgármester Úrral, a hivatal dolgozóival. Pedagógusként, 

iskolaigazgatóként, elsősorban a fiatalabb korosztályért igyekeztem tenni, 

ezt a jövőben is kiemelt feladatnak tekintem. 

 Fontosnak tartom az infrastrukturális fejlődést, a közösségépítő 

programokat, hiszem, hogy a jövőben erre is több lehetőségünk lesz. Támogatnám, hogy civil 

szerveződések alakuljanak, akikkel együttműködve szervezhetnénk programokat, szépíthetnénk 

településünket. Úgy vélem ehhez mindannyiunk összefogására szükség van. Ígérgetni nem 

szeretnék, de ha továbbra is támogatnak, mindig a település, és az itt élők érdekeit szolgálom! 
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Földes Gábor független képviselőjelölt 
 

Köszöntöm Tokodaltáró község lakóit! 

Földes Gábor vagyok a 2019-es Önkormányzati választáson képviselő-

jelöltként indulok. 1986-óta élek a település újtelepi részén, tagja vagyok 

a mostani képviselő testületnek. Az elmúlt ciklusban a testülettel 

közösen sikerült megvalósítani több kitűzött célt igy a helyi adók 

behajtását, pályázatokon való sikeres részvételt. Igaz több kitűzött célt 

rajtam kívülálló okok miatt nem sikerült megvalósítani. Tapasztalom az 

itt élők problémáit. tervezem ezek enyhítését, megoldását. Terveim 

között szerepel: a helyi vállalkozások támogatása, további pályázati lehetőségek kihasználása, a fő 

úton parkolási rend kialakítása. Fontosnak tartom egy ipari övezet kialakítást az utak felújítását és 

egy szabadidős létesítmény létrehozását, bevételt teremtve a község számára. Szeretnék egy olyan 

képviselőtestületben dolgozni, ahol egyetértés van, mert a fejlődést és a működést véleményem 

szerint így lehet biztosítani. Köszönöm ajánlásaikat, várom szavazataikat! 

Földes Gábor 

 

Vecsernyés József független képviselőjelölt 
 

1976-ban születtem Esztergomban. Bányász családból származom. Itt 

nőttem fel Tokodaltárón. Ez a település a szívügyem. Nős vagyok és 

születendő ikreimmel együtt 6 gyermekem van. 5 évvel ezelőtt költöztem 

vissza Altáróra és azóta vártam ezt az alkalmat, hogy önkormányzati 

képviselőként a helyi közösségért tudjak dolgozni. Van egy jövőképem 

amiben a településünk egy összetartó közösségben él, ahol az 

önkormányzat és a település lakói együtt működve, becsületes, cselekvő, 

lendületes és határozott munkát végeznek a gyermekeink jövője 

érdekében. A faluval kapcsolatos terveimet szórólapon fogom eljuttatni a 

lakosságnak és 2019.10.09-én 16 órától a Bányász Kultúrotthonban 

személyesen is ismertetem az érdeklődőknek. Megválasztásom esetén a tiszteletdíjam teljes 

összegét a településünk fejlesztésére fordítom. Hiszem, hogy képviselő jelölt társaimmal, 

Árendás Gáborral, Pazgyera Nikolettel, és Sebők Istvánnal pozitív változást érhetünk el! 

Szavazzon ránk a változásért! 

 

Új Attila független képviselőjelölt 

 

Új Attilának hívnak Tokodaltárón lakom születésem óta, szüleim is itt éltek. 

Mindig Tokodaltárói adófizetők voltunk és vagyok is.1 gyermek édesapja. 27 

évet két különböző sportágban igazolt játékosként töltöttem, jelenleg 

vállalkozóként dolgozom.  

Képviselőként céljaim a következők lennének: 

• Nagyobb hangsúlyt fektetni a fiatalok sportolási lehetőségeire,  jelenlegi 

sport szakosztály vezetők megkeresésével. 

• A Tokodaltárói vállalkozókkal szorosabb kapcsolattartás, pályázati 

lehetőségek a helyi munkálatokra. Az építési és a fejlesztési beruházások  

 sokkal hatékonyabb ellenőrzése szebb,szakszerűbb kivitelezése nyíltabbá tétele a jelenleginél. 

• ipari park létrehozása  (ezzel a falu bevételeinek növelése) 

• Járdák terek és játszóterek kialakítása sokkal szebbé tétele, korszerűsítése pl. térkövezés, 

közvilágítás.  

• Folyamatos kapcsolattartás a lakossággal (tájékoztatás meghallgatás )  

• Ha megtisztelnek bizalmukkal ezeket szeretném képviselni  

Tisztelettel : Új Attila 
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Patakfalvi Katalin független képviselőjelölt 

 

Tisztelt Választópolgár! 

 

Nem azért jelentkeztem, hogy legyőzzem a többi független jelöltet, aki jelentkezett, hanem azért, 

hogy meggyőzzem az embereket, hogy igen is fontos az hogy Altáró fiatalodjon. 

Szeretném, ha a következő években, ha lenne rá lehetőség, hogy fejlődjön a község, például legyen 

egy gumis futópályánk. 

Szeretném, ha a közlekedés biztonságosabbá lenne téve a gyalogos forgalom számára, például a 

Bányász utca tetején levő zebrát áthelyezni a Dorog felöli oldalra, hogy a babakocsisok is tudjanak 

biztonságosan közlekedni. 

Örülnék, ha több programot lehetne létrehozni, ami nem csak a gyerekeknek szól. Ha már van egy 

Kultúrotthonunk, használjuk ki! 

 

Patakfalvi Katalin 

 

 

Pazgyera Nikolett független képviselőjelölt 

 

Tisztelt tokodaltárói Lakosok, kedves Ismerőseim! 

 

Pazgyera Nikolett vagyok, születésem óta Tokodaltárón élek. Az október 13-ai önkormányzati 

választáson képviselőjelöltként indulok. A jövőben, ha megtisztelnek bizalmukkal, tenni szeretnék 

településünkért. 

Célom, hogy Tokodaltáró elinduljon a fejlődés útján és élhetőbb település legyen, a közösség pedig 

összetartóbb. A faluval kapcsolatos elképzeléseimet szórólapon kívánom eljuttatni Önökhöz, 

valamint a Bányász Kultúrotthonban 2019.10.09-én 16 órától személyesen is szeretném ismertetni 

Önökkel. 

Bízom a közösség erejében és erre építve a pozitív változásban. 

Ígérni annyit tudok, hogy megválasztásom esetén minden igyekezetemmel a falu érdekeit szem előtt 

tartva dolgozom majd, illetve a teljes ciklus idejére lemondok tiszteletdíjamról a lakóközösség 

javára. 

Hiszem, hogy képviselőjelölt társaimmal (Árendás Gábor, Sebők István, Vecsernyés József) pozitív 

változást érhetünk el. Szavazzon ránk a változásért!  

 

 

Sabla Viktória független képviselőjelölt 

 

Tisztelt Választópolgár!  

 

Sabla Viktória Tokodaltárón élő lakos vagyok! Az idei választáson független jelöltként kívánok 

indulni, mint önkormányzati képviselő.  

Programot nem hirdetek, hiszen felelőtlenség lenne. A következő évek pályázatait nem lehet tudni, 

milyen témákban írják ki, és a következő évek pénzügyi lehetőségei sem ismertek.  

A jövőbeli lehetőségeknek az ésszerű felhasználására viszont ígéretet teszek.  

A következő területeket tartom fontosnak az életben: óvoda, iskola, kultúra, idősek szociális 

helyzete, sport, közbiztonság! 

 

Egy élhető Falu!  Tegyünk érte hiszen „Az otthonunk önmagunk tükörképe.” 

 

Sabla Viktória 
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Sárosi Attila független képviselőjelölt 

 

Tisztelt Választópolgárok! Kedves Altáróiak! 

 

Sárosi Attila, független képviselőjelölt vagyok. 1972.április 07-én 

születtem Dorogon. 

Szüleimmel és testvéremmel Lábatlanon éltem. 1994-ben költöztem 

Tokodaltáróra. 1998 óta Tokodon a Kienle+Spiess Kft-ben dolgozom 

épületgépészeti karbantartó és veszélyes hulladék kezelőként.  A helyi 

hagyományőrző csoport, a  Gerecsei Íjászok és Tokod Vitéz 

Barantacsapat vezetője vagyok. 

Feleségemmel, Szatai Ildikóval 4 gyermeket nevelünk, Józsué (22), 

Máté (16), Csanád (8) és Csenge (4). Nagycsaládos apaként és mivel 

feleségem az iskolában a Szülői Munkaközösség elnöke, aktívan részt 

veszek az iskolai rendezvényeken. Céljaim közé tartozik az óvoda és iskola fejlesztése, támogatása, 

a fiatalság szellemi, kulturális és sportolási lehetőségeinek elősegítése, továbbá környezetünk 

védelme, településünk tisztasága. 

Kérem Önöket, hogy szavazataikkal támogassák a képviselő testületbe kerülésemet. 

 

Tisztelettel: Sárosi Attila 

 
 

 

 

A bemutatkozó szöveg terjedelme és formai 

követelménye egységesen lett meghatározva minden 

jelölt számára. Lapzártáig az előző oldalakon 

megjelent jelöltek bemutatkozása érkezett be a 

Polgármesteri Hivatalba. A megküldött 

bemutatkozásokat változtatás nélkül közöljük. A 

jelöltek bemutatkozását a HVB által kisorsolt 

szavazólapi sorrendben állítottuk össze. 

 

Tóth Gábor 

HVI vezető 
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 Kiadja: Tokodaltáró Önkormányzata 

Felelős kiadó: Helyi Választási Iroda 


