
Aszódi •• VÁLASZTÁSI' külÖNSZÁIH

TŰKOR
A Magyar Köztársaság területe fővárosra, megyékre, váro

sokra és községekre tagozódik. A község, a város, a főváros és ke
rületei, valamint a megye választópolgárainak közösségét megille
ti a helyi önkormányzás joga, amely nem más, mint a választópol
gárok közösségét érintő helyi közügyek önálló, demokratikus inté
zése, a helyi közhatalomnak a lakosság érdekében való gyakorlása. 
A választópolgárok a helyi önkormányzást az általuk választott kép
viselőtestület útján, illetőleg helyi népszavazással gyakorolják. A 
Magyar Köztársaságban élő nemzeti és etnikai kisebbségek állam
alkotó tényezők, akiknek sok egyéb mellett joguk van helyi és or
szágos önkormányzatok létrehozására. A Magyar Köztársaság Al
kotmányának értelmében a képviselő-testület tagjainak és a pol
gármesternek a választását négyévente október hónapban kell meg
tartani. A választás időpontját a köztársasági elnök tűzi ki.

Az önkormányzati választás célja az, hogy az ország települé
sein és megyéiben, valamint a fővárosban létrejöjjenek az új önkor
mányzatok és megválasztásra kerüljenek a helyi kisebbségi önkor
mányzatok. Az önkormányzati választás egyfordulós, amely az or
szág település szerkezetéhez igazodva település típusonként más
más elemekből áll össze.

A helyi önkormányzati képviselők választása
a) A10 000 vagy annál kevesebb lakosú településen a helyi ön

kormányzati képviselőket a település választópolgárai ún. kislistán 
választják meg. A szavazáskor a szavazólapon az összes jelölt neve 
ábécé sorrendben szerepel, és a választópolgár legfeljebb annyi 
jelöltre szavazhat, amennyi a településen megválasztható képvise
lők száma (a szavazat akkor is érvényes, ha a választópolgár a lehet
ségesnél kevesebb jelöltre szavaz!). A megválasztható képviselők 
számát a szavazólapon feltüntetik. Megválasztott képviselők azok a 
jelöltek lesznek, akik a legtöbb szavazatot kapták. Ha a mandátum
kiosztás során szavazategyenlőség miatt nem osztható ki az összes 
mandátum, a jelöltek mandátumhoz jutását sorsolás dönti el. Ha 
kevesebb képviselőt választanak, mint a megválasztható képviselők 
száma, a be nem töltött helyekre időközi választást kell kitűzni.

b) A10 ezer lakosnál nagyobb településeken, valamint a fővárosi 
kerületekben a helyi önkormányzati képviselőket a tele-pülés 
választópolgárai vegyes választási rendszerben választják meg. Ez 
azt jelenti, hogy a mandátumok mintegy 60%-át egyéni választó
kerületekben, kb. 40%-át kompenzációs listáról osztják ki. A tele
pülés területe a törvényben meghatározott számú egyéni választó
kerületre oszlik. Minden választókerületben egy képviselő választ
ható. Az a jelölt szerzi meg a mandátumot, aki a legtöbb szavazatot 
kapja. Szavazategyenlőség esetén a választás eredménytelen, és 
időközi választást kell tartani. Az egyéni választókerületekben ke
letkezett töredékszavazatok alapján juthatnak mandátumhoz a jelö
lő szervezetek a kompenzációs listákról. Kompenzációs listát az a

(Folytatás a 13. oldalon)

Városunk polgármester-és képviselő-jelöltjei
A következő oldalakon a regisztrált polgármester és képviselő

jelöltek bemutatkozásait olvashatják. Az esélyegyenlőség biztosí
tása érdekében valamennyiüknek azonos terjedelmet kínáltunk: a 
polgármester-jelölteknek egy, a képviselő-jelölteknek negyed ol
dalt.

Polgármester- és képviselőjelöltek
Búzás János független
Kovács Tamás független

Polgármester-jelöltek
Sztán István független

Kép viselő-jelöltek
Asztalos Tamás FIDESZ-KDNP
Ácsné Tóth Beáta független
Bodnár József MDF
Dr. Bodó Zsolt Imre független
Both Tamás független
Chugyik János független
Gáspárné Csókás Rita független
Gersei Ferenc MSZP
Gödör Ervinné független
Grózsmik István Pál független
Gyárfás Zsuzsanna FIDESZ-KDNP
Huszár László FIDESZ-KDNP
Huszár Mihály független
Jordán Imre MSZP
Kerényi Norman Pál független
Király Gabriella független
Kiss János független
Kolozsvári Péter Pál FIDESZ-KDNP
Koncz István János független
Könczöl Tamásné független
Kvaka István független
Lukács Lajos független
Masznyik László József független
Nyiry Zsolt Szabolcs független
Odler Zsolt FIDESZ-KDNP
Puskás László független
Puskás Péter független
Rigó Lászlóné független
Sándor János FIDESZ-KDNP
Szigetvári József György FIDESZ-KDNP
Szilágyi Zita Mária független
Urbán László MDF
Vassné Szabó Ágota független
Veselits Kálmánná Geri Júlia független
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Városunk polgármester-jelöltjei

Búzás János
független polgármester ■ 

és képviselő-jelölt
Kedves Aszódiak!

Elsőként köszönöm eddigi támogatá
sukat, ajánlószelvényeiket. Arra kérem 
Önöket, menjenek el a választásra, és sza

vazzanak arra a polgármester-jelöltre, akiben a leginkább megbíz
nak, hogy a polgármesteri feladatokat kiszámíthatóan, a nyilvános
ság számára átláthatóan, felelős gondolkodással, a képviselőkkel 
együttműködve látja el.

Remélem mindannyiukhoz eljutottak gondolataim és elképzelé
seim, melyeket Belső Hangok” címen adtam közre. Most ezekből 
emelném ki a legfontosabb gondolatokat.

EGYÜTTMŰKÖDÉS, ÖSSZEFOGÁS

Kész vagyok arra, hogy a város érdekét szolgáló jó célok meg
valósításáért együttműködjek mindazokkal, akik ebben partnerek - 
civil szervezetekkel, magánszemélyekkel, intézményekkel. Azt 
szeretném, ha az Önök által megválasztott képviselőkkel közös 
programot dolgoznánk ki, melybe minden reális javaslatot be
építenénk és közösen politikai felhangok nélkül megvalósítanánk 
azt. Nyolc éves képviselőségem alatt megismertem a Város műkö
dését és lehetőségeit, és kialakult az elképzelésem arról, hogy mit, és 
hogyan kellene másképp tenni. Tudom, hogy terveimet egyedül 
nem tudom megvalósítani, és ezért vagyok kész az együttműködés
re és összefogásra.

Összefogással tudtuk elérni azt, hogy az Aszód FC, 2001 -2004. 
közötti elnökségi megbízatásom idején "feltámadt”romjaiból, fel
újítottuk a sporttelepet és nagyszerű sporteredményeket értünk el. 
Összefogásból építettünk játszóteret a Papfóldi utca és az Ósz utca 
közötti területen és összefogással tudtunk évente jótékonysági bált 
szervezni a Csengey Gusztáv Általános Iskola számára. Ezt az 
együttműködő szellemet szeretném bevinni az önkormányzat mun
kájába, mert hiszem, hogy így, és csakis így tudunk eredmé-nyeket 
felmutatni több területen is.

FELELŐSSÉG
Lehet nagyokat mondani, lehet túl sokat ígérni, de a mai országos 

és helyi gazdasági helyzet azt mutatja, ezeknek nem sok alapja van. 
Úgy gondolom, felelős vagyok azért is, hogy a realitás talaján álló 
ígéreteket tegyek azoknak, akiktől azt szeretném, hogy megtisztel
jenek bizalmukkal. Az új képviselőtestületi tagoknak a polgár
mester vezetésével olyan programot kell alkotnia, melynek végre
hajtásáért mindannyian felelősséget vállalnak. A programalkotás 
során minden képviselőnek lehetősége és felelőssége, hogy válasz
tási kampányában tett ígéretei megvalósítása érdekében, javaslatait 
a közös tervbe beépítse.

Számomra a polgármesterség és a képviselőség nem hatalmi po
zíció, hanem feladat, munka, felelősség. Ezért kérem, hogy köves
sék nyomon és kéijék számon mindezeket. Utóbbihoz a jelenleginél 
sokkal nagyobb nyíltságra van szükség. Arra, hogy az aszódiak lás
sák, tudják, hogyan dönt egy-egy kérdésben a város vezetése.
A döntések előkészítésben és elvégzésében Aszódon a jelenleginél 
több őszinteségre, nyíltságra, több rugalmasságra van szükség, a 

végrehajtásban pedig több gyakorlatiasságra, a vezetésben dinami
kus vállalkozó szellemre van szükség. Közös felelősségünk a szo
ciális érzékenység is, hogy az előttünk álló feladatokra koncent
rálva se feledkezzünk meg a gazdasági versenyben lecsúszókról, a 
megszorítások miatt nehéz helyzetbe kerülőkről, mindazokról, 
akiknek átmenetileg szüksége van a közösség segítségére.

Évek óta megjelennek az Aszódi Tükörben Belső Hangok” 
címmel a város, az önkormányzat működésével, néhány ügyével 
kapcsolatos írásaim. Véleményemért, szavaimért a mai napig vál
lalom a felelősséget. Önök szerint mindenki vállalja ezt a felelős
séget, aki a város dolgairól ír?

NYILVÁNOSSÁG, ÁTLÁTHATÓSÁG

A nyilvánosságnak a jövőben fontos szerepe kell, hogy legyen a 
képviselőtestület és a Polgármesteri Hivatal munkájában. A nyil
vánosság jelent ellenőrzést, átláthatóságot, de egyben ösztönzést is a 
képviselőknek, polgármesternek, és lehetőséget a lakosságnak arra, 
hogyjobban belelásson a város működésébe, a döntéshozók indíté
kaiba, érveibe, a döntések előkészítésébe. Ezért javaslom, hogy a 
képviselőtestületi jegyzőkönyvek, határozatok, önkormányzati in
formációk bővebben kerüljenek be az újságba és képújság formájá
ban a TV műsorába is. Fontosnak tartom, hogy minden egyes aszódi 
tudjon arról, hogy a képviselők mit tesznek, vagy nem tesznek, mi
ről hogyan szavaznak. Ugyanígy fontosnak tartom, hogy az Polgár
mesteri Hivatal működésével, az ügyintézéssel minden aszódi elé
gedett legyen, ügyfélbarát legyen. Ebben minden segítséget meg 
kell kapjon mind a lakosság, mind a hivatal.

KISZÁMÍTHATÓSÁG
Az önkormányzati intézmények zavartalan működésének, gaz

dasági és szakmai stabilitásának biztosítása létfontosságú, elenged
hetetlen, megoldásra váró feladat. A kötelező alapellátási feladatok 
megoldása, a nyugodt, megtervezett működés irányába csak úgy in
dulhat el, ha minden ügyben egyeztetünk az érintettekkel, és hosz- 
szabb távra tervezünk. Elkeli érnünk, hogy a vállalkozói szféra, ci
vilcsoportok, egyházak, az aszódiakés ügyeiket itt intézők a város
sal való együttműködésüket, kapcsolatukat kiszámíthatónak ítéljék 
meg.

Olyan Aszódot szeretnék, ahol az emberek látják, hogy a testület 
és a polgármester munkáját felelősen végzi, ahol a működés a nyil
vánosságszámára átlátható, a városvezetés és a Hivatal kapcsolata a 
lakossággal, intézményekkel, szervezetekkel kiszámítható és az 
együttműködésjellemzi.

A 2002. évi választáson az a megtiszteltetés ért az Önök részéről, 
hogy a legtöbb szavazattal kerültem be Aszód Város Képviselő-tes
tületébe. Köszönöm, hogy ezt a bizalmat a városért végzett társa
dalmi és önkormányzati munkámért elnyertem Önöktől. Azt kívá
nom mindannyiunknak, hogy Aszódnak olyan képviselő-testülete 
alakuljon, amelyben a tagok becsülettel, emberséggel, egymást tisz
telve képesek együttműködni, értelmes, kreatív javaslatokkal elő
állni, jó döntéseket hozni, közösen dolgozni, felelősséget vállalni, s 
nem utolsósorban kívánom, hogy a különböző nézőpontokból ere
dő vitás kérdéseket képesek legyenek tisztességgel megvitatni, 
majd harag nélkül, a lehető legnagyobb egyetértésben lezárni. Ké
rem, amikor leadják szavazataikat a polgármester- és képviselő-je
löltekre, tartsák, mindezt szem előtt.
Tisztelettel:

BúzásJános
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Városunk poílgármester-jelöltjeí

Kovács Tamás 
független polgármester - 

és képviselő-jelölt
Sokat töprengtem, miről írjak az Aszó

di Tükör választási különszámában. Júli
usban már bemutatkoztam és beszámol

tam arról, milyen feladatokat végeztem az elmúlt 8 évben. Az 
augusztusi kiadásban részleteztem a városfejlesztésben, helyi gaz
daságban, közműellátásban megvalósítható terveket. A hamarosan 
megjelenő szeptemberi számban az aszódi egészségügy, az oktatás, 
a civil szervezetek, valamint a környezetvédelem témakörében 
megvalósításra váró feladatokatfogom részletezni.

Bevezetéskéntköszönetemet szeretném kifejezni. Köszönöm azt 
a támogatást, amelyet az ajánlószelvények gyűjtése során tapasz
taltam. Érkezetek postán, hozták személyesen, dobták a posta
ládámba, tették a lépcsőmre, ismerősök és ismeretlenek gyűjtötték. 
Ahová tudtam személyesen mentem érte, ahová személyesen nem 
jutottam el most ezúton is szeretném megköszönni. Az Önök segít
ségével több, mint 550 ajánló szelvényt adhattam le a helyi vá 
lasztási bizottság részére. Es köszönöm azt a rengeteg szóbeli biz
tatást is, amelyet az elmúlt időszakban kaptam.

Javában tart a választási kampány, egyre-másra jelennek meg a 
választási kiadványok. Természetesen én is érdeklődve olvasgatom 
ezeket, azonban gyakran hiányérzetem van. Fontosnak tartom, 
hogy a polgármester-jelöltek (és a képviselő-jelöltek is!) jövőképet 
tegyenek le a választók asztalára. Nem ködös általánosságokat, jel
szavakat, hanem kézzel fogható terveket és ötleteket. Ezek azonban 
önmagukban nem sokat érnek. A tervek, elképzelések valóra vál
tásához meg kell jelölni azokat a forrásokat, amelyek előteremtése 
nélkül üres ígéretek maradnak a választási programok. Amikor 
terveimet papírra vetettem, mindig szem előtt tartottam, hogy a 
megvalósításhoz szükséges pénz forrását is megjelöljem. Az nem 
jövőkép, ha egy nagy nyári zivatar után megjelenünk Aszód utcáin, 
aztán az elkeseredett, háborgó embereknek mindent (utat, járdát, 
csatornát) beígérünk. Olcsó és rövidéletű népszerűséget szerezhe
tünk. Addig, amíg valaki meg nem kérdezi: ugyan miből fognak 
megvalósulni ezek a nagy ívű tervek? Miből épül körforgalom, el
kerülő út, járda, kerékpárút, csatorna és a többi ígéret? Ki és mit kí
ván tenni városunk költségvetési forráshiánya ellen? Mit és hogyan 
kívánnak tenni intézményhálózatunk fejlesztése, felújítása érde
kében? A polgármester-jelöltek terveinek, elképzeléseinek és a vá
rosunkban rejlő lehetőségek összevetésére kitűnő alkalom lett volna 
az Aszód TV által szervezett polgármester-jelöltek vitája. A vitára 
szóló meghívót természetesen feltétel nélkül elfogadtam. Sajnálom, 
hogy a másik két jelölt nem vállalta a ezt a fajta megmérettetést.

Önkormányzatunk az elmúlt négy évben igyekezett megalapozni 
azokat a közép és hosszú távú terveket, melyeket Gazdasági Prog
ramjában meghatározott, amelyek megvalósítása révén a gyorsabb 
ütemű fejlődést akadályozó forráshiány fokozatosan csökkenthető 
lehet. Aszód lakossága az általános népességfogyás ellenére nő (át
lépte a 6000 főt), az ipari területek lassan benépesülnek (városunk 

iparűzési adóbevétele átlépheti az évi 100 millió Ft-ot). Ha e fej
lődés révén költségvetési helyzetünk remélhetőleg stabilizálódik, s 
több forrást tudunk olyan beruházásokra fordítani, amelyek a vá
roslakók komfortérzetét növelhetik. Utakra, járdákra, játszóterekre. 
Azt gondolom, ezen a téren korántsem lehetünk elégedettek, van 
tennivalónk bőven.

Az önkormányzat gazdálkodása alapvetően nem különbözik a 
családi pénztárcától. Bevétele van, amelyekből aztán különböző ki
adásokat teljesít. Hasonlóan egy családi költségvetéshez, meg kell 
tervezni, mely feladatokra jusson, s melyek azok amelyeket a leg
nagyobb jószándék ellenére is el kell halasztani. Jelenleg mintegy 
évi 150 millió Ft-al többet költünk, mint amennyi a bevételünk. 
Többekben felmerül a kérdés: mire megy el az a temérdek pénz? 
Csak néhány a legnagyobb tétel közül: az általános iskolára mintegy 
60 millió, a többi a szakorvosi rendelőre, központi konyhára, művé 
szeti iskolára, bölcsődére, óvodára. Ezen intézmények normatív, az 
államtól kapott bevételei működési költségeik mintegy 60-65%-át 
fedezik csupán. Az állami normatíva mellett, további kiegészítést 
kell városunknak saját erejéből pótolnia azért, hogy ezen intézmé
nyek működőképesek maradjanak. Vagy az lenne a megoldás, hogy 
ne támogassuk őket? Véleményem szerint ezekhez az intézmények
hez ragaszkodni kell, intézményeinkre szüksége van városunknak. 
Hiszen többek között attól város Aszód, hogy van két általános isko
lája, van művészeti iskolája, van rendelőintézete, van múzeuma, 
van bölcsődéje vannak óvodáink. Ezek mind-mind olyan értékeink, 
amelyek fontosak, ezért meg kell őrizni utódaink számára!

Célom az, hogy minél nagyobb szeletet hasítsunk a II. Nemzeti 
Fejlesztési Terv oktatási, egészségügyi és infrastrukturális beruhá
zásaira fordítható pénzeiből. Elképzeléseinket és lehetőségeinket a 
legszélesebb körben szeretném majd egyeztetni az aszódiakkal. Az 
elképzelt Vállalkozói Klub”, Civil Klub”, az Egészségügyi Klub” 
mind azt a célt szolgálja, hogy teret adjon az értelmes párbeszédnek, 
s lehetőséget nyújtson az együttműködésre.

Aszód nemcsak önálló város, hanem az Aszódi Többcélú Kis
térségi Társulás székhelye, Aszód polgármestere a kistérség vezető
je is egyben. Ez szorosan összefügg a Nemzeti Fejlesztési Tervvel, 
mert az Európai Unió legkisebb támogatható egységként a kistér
séget ismeri el. Egyjól működő Aszód, egy jól szervezett kistérség 
központjaként lesz csak esélyes a pályázati pénzek lehívására. Az 
általános iskola esetében már irányítottam uniós projektet, ezért tu
dom milyen komoly feltételeknek kell megfelelnünk. S amelyik te
lepülés az uniós forrásokért folytatott versenyben lemarad, sajnos 
évtizedes hátrányt fog szenvedni.

Azt szeretném, hogy ebben a versenyben városunk a győztesek 
között legyen. Ebben kérem az Önök segítségét október elsején a 
szavazófülkékben. Olyan polgármestert és olyan képviselőket küld
jenek tehát az önkormányzatba, akik képesek e feladatnak meg
felelni. Nem önös érdekeik miatt, hanem mindannyiunkért dolgoz
nak, akik egyéni céljaik helyett az aszódiak közösségének boldo
gulását keresik.

Üdvözlettel és tisztelettel:
Kovács Tamás
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Városunk polgármester-jelöltjei

Sztán István
független 

polgármester-jelölt

Tisztelt Aszódiak!
Önök már értesültek arról, hogy a 2006. október 1-jei önkormányzati választáson 

polgármester-jelöltként indulok. Az Aszód-ért havilapban megismerkedhettek választási 
programommal:

- egy szebb, jobb, mozgalmasabb Aszódot,
- ami csak ígéret volt azt megvalósítom.

Eddig is megtettem Aszódért amit lehetett. Amit megígértem megcsináltam, és ezután 
is mindent megteszek Aszód új, emberibb arculatáért.

SZAVAZZANAK KÖZÖS JÖVŐNKÉRT!
Kérem Önöket, hogy a választás napján még többen, mint eddig menjenek el szavazni. 

Célkitűzéseim és az Önök akarata csak akkor valósulhat meg, ha október elsején megtisz

telnek bizalmukkal és az Aszód-ért tenni akarók cselekvési programját támogatják.
Ajánlom olvassák el az Aszód-ért újságot, vagy kérem tekintsék meg a www. aszódi- 

fesztival.hu honlapot. Tisztelettel:

polgármester-jelölt

fesztival.hu
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Aszódi vagyok. Itt végeztem az álta
lános és középiskolát. Dolgoztam pin
cérként, segédmunkásként, levéltáros
ként, tanárként. Katonaidőmet Buda

Asztalos Tamás
FIDESZ-KDNP

pesten és a tengizi olajfinomító építésén töltöttem. Népmű
velés-, történelem-, kommunikáció- és újságírás szakos peda
gógus, bölcsész vagyok. Tizenhetedik éve munkatársként, ti
zedik éve igazgatóként dolgozom a Petőfi Múzeumban. Hely
történettel, műemlékvédelemmel, muzeológiával foglalko
zom. Gáz és Rianás címmel két regényem jelent meg. Felesé
gemmel három gyermeket nevelünk: Anett gimnazista, András 
és Attila óvodás.

A rendszerváltás óta folyamatosan részt veszek az aszódi 
közéletben. Négy évig szerkesztettem az Aszódi Tükör újsá
got, a Városszépítő Egyesület tagjaként, majd elnökeként aszó
di értékek megóvásában, új értékek létrehozásában munkál
kodtam. 1998-2002 között városi képviselőként dolgoztam. 
2002-ben a Fidesz polgármester-jelöltjeként indultam a válasz
táson. Most, Búzás János polgármester-jelöltet támogatva, úgy 
gondolom, képviselőként tudnék a legtöbbet tenni a városért. 
Megválasztásom esetén továbbra is azt fogom képviselni, hogy 
Aszód minél otthonosabb, biztonságosabb, lakóiról jobban 
gondoskodó, szép kisváros legyen. Asztalos Tamás

Tisztelt Választópolgárok!
20 éve vagyok aszódi lakos, ezt az 

időt a közoktatásban töltöttem, így mó
dom nyílt a város lakóinak nagyobb ré

Ácsné Tóth Beáta
független

szével ismeretséget kötni. Gyakorló pedagógusként látom a vá
ros életét, működését és a lehetőségeit. Az elmúlt években fo
lyamatosan képeztem magam, tudom ez milyen fontos, célom 
annak segítése, hogy a lakosságnak lehetősége nyíljon arra, 
hogy fejlessze tudását, s ezáltal versenyképessé váljon a mun
kaerőpiacon. Ehhez, az ötleteken kívül anyagi forrásra van 
szükség, amely előteremtéséhez pályázatírói végzettségemet 
és az eddigi pályázatok során szerzett tapasztalataimat tudom 
hozzáadni. Munkám kapcsán folyamatosan szervezem a diá
kok szabadidős elfoglaltságát, s látom, hogy e téren milyen hiá
nyosságok mutatkoznak. Támogatnám azon lehetőségeket, 
amely a fiatalok számúm értelmes szabadidő eltöltést biztosít.

Mindig törekedtem arra, hogy az iskolának jó kapcsolata le
gyen a város intézményeivel. Képviselőként még jobban támo
gatnám, hogy az eddig egymás mellett működő szervezetek 
megismeijék, segítsék egymást, gazdagítsák társadalmi és kul
turális életünket.
Kérem, támogassanak, hogy képviselőként tehessek Önökért 
és a városért. Áesié Tóth

Kedves Választópolgár, tisztelt Aszódiak!
Bodnár Józsefnek hívnak, 54 éves 

vagyok. Házasság. révén kerültem 
Aszódra, 1975-ben. Feleségem aszódi, 
2 év itt lakás után elköltöztünk Salgótar

Bodnár József 
MDF

jánba, aztán 2 évvel ezelőtt házat építettünk és visszaköltöz
tünk. Két diplomám van, egy műszaki és egy közgazdasági, 
több évtizede középvezetői beosztásokban dolgozom. Jelenleg 
egy kereskedelmi szolgáltató (informatikai) kit vezetője va
gyok.

A 2006. évi helyhatósági választásokon a Magyar Demok
rata Fórum önkormányzati képviselő-jelöltjeként kívánok 
indulni. Megválasztásom esetén olyan területtel szeretnék ki
emelten foglalkozni, amely a város fejlődését segíti elő. Véle
ményem szerint városunk lehetőségeit az eddigieknél jobban ki 
kell kihasználnia. A látványos fejlődés lehetősége a pályázatok
ban és dinamikus városvezetésben (testületben) rejlik. Képvi
selőként mindent megteszek azért, hogy a Polgármesteri Hiva
tal, annak is az emberekkel közvetlen kapcsolatban álló része 
az ügyintézés ügyfélbarát legyen. Érezzék az aszódi lakosok, a 
hivatal értük van, ne a hatalmat, hanem a segítőkészséget ta
pasztalják. Kérem voksukat a 2006. évi helyhatósági választá
sokon, bizonyítani szeretném, sokat tudok tenni ezért a vá
rosért. Bodiár József

dr. Bodó Zsolt Imre 
független

Dr. Bodó Zsolt vagyok, közel 30 éve 
élek Aszódon. A gyermekeim itt nőttek 
fel, az idősebbik fiam és a feleségem is 
itt orvos. 28 évig voltam a Rendelőin
tézet igazgatója. Jelenleg nyugdíjas

ként is ott dolgozom. A város képviselőtestületében negyedik 
ciklusomat töltöttem az Önök bizalmából. A Szociális Bizott
ságban tevékenykedtem, mint a bizottság elnöke. Munkánkat 
nagymértékben befolyásolta az a pénzösszeg, melyet a rászo
ruló lakosság részére a megfelelő mérlegelés után el tudtunk 
osztani. Szeretnék köszönetét mondani a bizottsági munkában 
résztvevő képviselőtársaimnak, külsős segítőinknek, a Pol
gármesteri Hivatal dolgozóinak és mindenkinek, aki munkán
kat segítette.

A képviselői mandátum leteltével megköszönöm a bizal
mukat. Azt kívánom, hogy az újabb testület ne pártok, hanem 
az Önök, Aszód város érdekét képviseljék, a városért és annak 
lakóiért dolgozzanak. A körülményeket ismetjük, nem lesz 
könnyű. A megújuló testületnek kitartást és a jól végzett munka 
örömét kívánom. Újraválasztásom esetén a további munkámat 
— vagy ha ez nem történik meg—, a segítségemet továbbra is - 
felajánlom.

dr. Bodó Zsolt
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Nevem Both Tamás, születtem Hat
vanban 1968-ban, azóta Aszódon élek 
két gyermekemmel és feleségemmel. 
Iskolai tanulmányaimat is itt végeztem,

Both Tamás
független

Tisztelt Aszódiak! Kedves 
Választópolgárok!

1951-ben születtem és az óta élek 
Aszódon. Szakmai végzettségem gé

Chugyik János
független

középfokú végzettséggel rendelkezem. Érdeklődési köröm
nagy részét a horgászat és a különféle erősportok teszik ki.
Fontosnak tartom a fiataloknak a sport iránti szenvedélyé-nek
felébresztését és ezen lehetőségek megteremtését.

Mintkétkezűmunkás szeretném újra visszaadni a megbecsü
lését a szakmáknak, és nem segélyt hanem biztos megélhetést 
biztosítani, akár oktatás, akár munkahelyteremtés útján. Szeret
nék megoldást találni a fogyatékkal élők képzésére, támoga
tására, hogy a társadalom részévé válhassanak, ne kirekesszék, 
hanem el fogadják őket.

Támogatásomról biztosítom az Aszód-ért Munkacsoport ál
tal kidolgozott cselekvési programot és kérem szavazzanak rá. 
Együtt a városért, közös jövőnkért.

Köszönöm megtisztelő bizalmukat: Boti Tamás

pész üzemmérnök. Több területen töltöttem be vezetői be
osztást, jelenleg az egyéni vállalkozásom fejlesztésén dol
gozom.

1994-ben indultam először az önkormányzati választá
son, és az óta az Önök bizalmából, folyamatosan tagja le
hettem a képviselő-testületnek. Az eltelt 12 év alatt a Pénz
ügyi Bizottság, a Városfejlesztési és környezetvédelmi Bi
zottság, valamint a Közbeszerzési Bizottság elnökeként 
dolgoztam.

Amennyiben ismét elnyerem az Önök bizalmát, és kép
viselőjük lehetek, úgy-műszaki végzettségemből adódóan 
- továbbra is a település fejlesztés és a kistérségi kapcso
latok terén szeretném hasznosítani eddig megszerzett kép
viselői tapasztalataimat. Képviselőként minden erőmmel és 
tudásommal azon leszek, hogy minden aszódi azt érezze, 
amit én 55 éve érzek: Aszódon jó élni!

CkigyikJáios

1946. április 16-án születtem Bu
dapesten. Itt végeztem el az általános 
és középiskoláimat. Képzettségem 
általános iskolai tanár. 1968 óta dol
gozom Aszód körzetében. 28 éve va

Gersei Ferenc
MSZP

Gáspárné Csókás Rita
független

1963-ban születtem Zebegényben. 
22 éve költöztem családommal 
Aszódra. Két lányom van, akik hely
ben tanultak.

1991 óta az Aszód Gödöllő Kör
zeti Vöröskereszt területi vezetőjeként végzem munkámat. 
Munkaköröm fontos része az emberekkel való törődés, 
mindennapi életük segítése. Részét képezi a rászoruló csa
ládok életkörülményeinekjavítása is. Tizenkét éven átszer
veztem táborokat szociálisan hátrányos helyzetű gyer
mekek részére. Területi vezetőként évente ingyenes egész
ségmegőrző szűréseket szervezek, amelyeket sikeres pá
lyázataim tesznek lehetővé.

Fontos feladatnak tartom a gyermekek felvilágosítását a 
káros szenvedélyek, a drog terén. Az elmúlt években pá
lyázati támogatással rendszeresen szerveztem táborokat a 
gimnáziumokban, környező iskolákban sikeres munkát 
végző kortárs segítők részére. Szívügyemnek tekintem 
Aszód fejló'dését, az itt éló' emberek életkörülményeinekja
vítását, hiszek abban hogy összefogással minden, amit sze
retnénk, megvalósítható.
Ha Önnek is számít városunk fejlődése, tiszteljen meg bi
zalmával és szavazatával.

Gáspáné Csókás Rita

gyok a Javítóintézet tanára. Elváltán élek, egy lányom és két 
unokám van. 2002-ben Aszód lakói megválasztottak az ön
kormányzat képviselőjének. Négy éve a Művelődési Bi
zottság elnökeként dolgozom. Munkám során kapcsolatba 
kerültem az aszódi nyugdíjas szervezetekkel, segítettem 
munkájukat. Képviselője lettem Pest Megye Közgyűlésé
nek is. Itt feladatomnak tekintettem Aszód és a válasz
tókerület települései érdekeit képviselni. Négy éven ke
resztül a választókerület civil szervezeteit segítettem a me
gyei pályázataik megvalósításában, több százezer forint 
pályázati díj elnyerésében. A Városi Civil Vegyeskar tagja 
vagyok. Ismételt megválasztásom esetén, a korábbi tapasz
talatokat hasznosítva szeretnék dolgozni Aszód iskola
városi fejlesztésében. Továbbra is segíteni szeretném a 
nyugdíjas csoportok kulturális munkáját. Szeretnék részt 
venni a város és a kistérség fejlődését elősegítő munkában. 
A kormánypárt képviselőjeként összekötő szerepet vál
lalnék az önkormányzat és a megyei önkormányzati szer
vezetek között. Gersei Tereit
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Kedves Választópolgárok, kedves Aszódiak!
Gódor Ervinné (L.n.: Kovacsik 

Gabriella) vagyok, 46 éves. Születésem 
óta Aszódon élek. Mindig nagyon fon

Gódor Ervinné
független

Grózsmik István Pál néven keresz
telt hadiárvaként édesanyám. Aszódon 
születtem 1944-ben, születésem óta 
Aszódon élek. Őseimnek anyai és apai

Grózsmik István Pál
független

tos szerepet töltött be a család az életemben. Féijemmel, 2 
nagykorú gyermekemmel, valamint Édesanyámmal és Nagy
mamámmal lakunk együtt. Iskoláimat is itt végeztem. 1980-tól 
dolgozom a rendelőintézetben röntgenasszisztensként. 2005. 
óta a főnővéri státuszt is betöltőm, melynek révén nemcsak az 
intézet dolgozóinak, hanem a betegek aktuális gondjaival, 
problémáival is szembesülök. Mivel a lehetőségek száma kor
látozott, próbálom bővíteni segítségnyújtási szándékom orvos
lását. Ez vezérelt arra, hogy tisztelettel kéijem az Önök támo
gatását, hogy minél több egészségügyi és szociális helyzet 
megoldódjon, hisz ismerem az aszódiak helyzetét és nap, mint 
nap szembesülök nehézségeikkel. Megválasztásom esetén a 
szociális és egészségügyi bizottság tagjaként szeretném a 
munkámat végezni. Úgy gondolom, képességeim, tapaszta
lataim révén, valamint a szakmámból kifolyólag a legfelelős- 
ségteljesebben tudnám képviselni az Önök érdekeit. Egész 
életem Aszódhoz, az aszódiak segítéséhez köthető. Remélem 
most lehetőségem nyílik, hogy további áldozatokat hozzak 
Önökért. Köszönettel: Gódor Erviné 

ágon is több generáció óta ez a gyönyörű környezet biztosított 
megélhetését. Mi sem bizonyítja eztjobban, mintáz, hogy a je
lenleg is sokak által használt és ismert, apáról fiúra szálló be
cenevemet: Garas. Aszód polgárai adták családomnak több 
emberöltővel ezelőtt. Szüleim sajnos már nem élnek. Édes
apám a II. világháború áldozataként idegen földben nyugszik, 
Édesanyám pedig 69 éves korában hagyott itt örökre. Negyven 
éve házasságban élek, két felnőtt gyermekem szintén Aszódot 
választotta otthonául. Az általános és középiskolai tanulmá
nyaimat Aszódon végeztem, ezután több szakmában szakké
pesítéseket, valamint technikusi okleveleket szereztem. Egész 
eddigi életemben mindvégig a Galga völgyében laktam, dol
goztam, így naponta testközelből szembesülök az elért ered
ményekkel, gondokkal, problémákkal. Családom nyugodt 
megélhetésének biztosítása érdekében a mai napig egyéni vál
lalkozóként dolgozom. Életerős, fiatalos gondolkodású nyug
díjasként, a hagyományok megtartása mellett, városunk fejlő
dését tartom szem előtt. Azt szeretném, ha a jövőben nyugod- 
tabban, és egészségesebben élhetnénk. Grózsmik Istvái Pál

Mindenekelőtt köszönöm bizal
mukat, hogy ajánlószelvényeikkel 
lehetővé tették, hogy képviselő-jelölt 
legyek.

34 éves vagyok. Marosvásárhe

Gyárfás Zsuzsanna
FIDESZ-KDNP

lyen születtem, 12 éve élek Aszódon. Itt volt az első munka
helyem, itt mentem férjhez, itt született meg kis fiam, aki 6 
éves. Aszódjelenti számomra a családot, az otthont. A mun
kát Budapest, mivel újságíróként egy országos televízió 
szerkesztője vagyok. Pedagógus vagyok első végzettségem 
szerint, később az Államigazgatási Főiskola önkormányzati 
belső ellenőrzés szakán tanultam tovább.

Újságíróként az ország sok településére eljutottam. A 
szerencsésebb városokban egy közös volt: a helyiekre épí
tett a városvezetés. A helyi értékekre: kultúrára, oktatásra, 
családokra, az együttműködésre és összefogásra.

Családbarát önkormányzatot szeretnék, biztonságos 
mindennapokkal. Olyat, ahol kiemelten Figyelnek a bölcső
dére, óvodára, ahol az általános iskolát a nyugodt minden
napok jellemzik, ahol a játszótereket rendben tartják, s ahol 
a gyermekeket, Fiatalokat, időseket egyaránt megbecsülik, 
mert nincsenek sem kivételezett városrészek, sem kivétele
zett intézmények, sem kivételezett emberek. Otthon 
Aszódon mindannyiunknak! Gyárfás Zsizsa

Városunk szülötte vagyok, és erre 
mindig büszkén gondolok, bármerre is 
járom a világot. Immár nyolc éve, hogy 
az Önök jóvoltából bekerültem a kép- 
viselő-testületbe.Megvallom őszintén,

Huszár László
FIDESZ-KDNP

ez sokkal komolyabb és felelősségteljesebb munka, mint 
ahogy én azt annak idején gondoltam. Természetesen az ember 
kemény, kitartó munkával sokat fejlődik, okosodik. A képvi
selői munka biztos, hogy nem könnyű feladat. Sokszor kerül az 
ember két tűz közé, és ilyenkor nagyon nehéz a döntés: több
ször a szíve helyett az eszére kell hallgatnia, miközben minden 
esetben bekell tartania a törvényt. Sajnos elég szűkek az anyagi 
lehetőségek, és ritkábban lehet bölcsődét, óvodákat, tehetséges 
fiatalokat támogatni. Nyilvánvalóan az sem mindegy, hogy 
milyen a képviselő-testület összetétele, ki az alpolgármester, ki 
polgármester. Az azonban biztos, hogy a helyi döntéseknél fél
re kell tenni a politikai nézeteket és az egyéni érdekeket. A 
nyolcévnyi képviselői munka tapasztalata alapján ígérem meg 
a még komolyabb, elszántabb munkát! Célom, hogy városunk
ra mindenki büszke legyen, s a kistérségünkben továbbra is ve
zető szerepet töltsünk be.

Kiszár László

S3KEXX
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Önkormányzati képviselő-jelöltek

Domonyban születtem 1944-ben. 
Családi összefogással az újtelepen fel
épült lakóházunk elkészülte után 1972- 
ben költöztünk Aszódra. Feleségem

Huszár Mihály
független

Engedjék meg, hogy bemutatkoz
zam. Jordán Imre vagyok. 1973., azaz 
születésem óta Aszódon élek, és itt is 
tervezem leélni egész életemet. Ez év

Jordán Imre
MSZP

pénzügyi főelőadó, lányom magyar-történelem szakos közép
iskolai tanárnő, fiam informatikus, mindketten budapesti lako
sok.

Gépészmérnöki és szakmérnöki diplomával rendelkezem és 
egy menedzserkurzust végeztem el. 1972-ben több állás
ajánlat közül választva lettem a Galgamenti Vízgazdálkodási 
Társulat(GAVIT)gépészeti vezetője, majd 1997-től ügyveze
tő igazgatója. Társulatunk, amely a Galga mente vízügyi gaz
dája, 25 dolgozónak biztosít stabil munkahelyet.

Ismerve a város anyagi lehetőségeit, a testületi munkában 
a nagy ígéretek helyett az emberi problémák megoldásában, 
lakóközösségek városszépítő tevékenységének támogatá
sában, s az Aszódra költözők letelepedési gondjainak csök
kentésében szeretnék nagyobb részt vállalni. Az elmúlt 34 
év alatt-munkámból adódóan—megismertem a város prob
lémáit, lehetőségeit, amit független jelöltként, közös össze
fogássaljavítani, illetve kihasználni szeretnék.

Kiszár Mihály 

júniusában nősültem, és mintegy 1 hónappal ezelőtt beköltöz
tünk a Régész utcában épült családi házunkba, ahol felesé
gemmel és 13 éves nevelt fiammal élünk.
Bagón dolgozom az INDI-CAR Kft-nél telephelyvezetőként 
és munkavédelmi megbízottként, mellette munkavédelemmel 
foglalkozó vállalkozásomban tevékenykedek. Végzettségemet 
tekintve környezetgazdálkodási agrármérnök és okleveles gaz
dasági agrármérnök vagyok regionális gazdaságtani szak
irányon.

2002. óta önkormányzati képviselőként a Pénzügyi és Gaz
dasági Bizottság tagja, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság elnöke vagyok. Munkám során igyekszem haszno
sítani a tanulmányaim során megszerzett tudást, a helyi lehető
ségeket figyelembe véve. Az aszódi problémákat már koráb
ban, a polgármesteri hivatal dolgozójaként tapasztaltam, négy 
éve pedig képviselőként szembesülök velük. A feladatokat te
hátismerem, a megoldásukat is, ami sajnos hosszabb időt vesz 
igénybe. Ahhoz, hogy továbbra is a képviselőtestület tagja 
legyek, az Önök bizalmát és szavazatát kérem. Jordái Imre

Kerényi Norman Pál 
független

Tisztelt Aszódiak!
Kerényi Norman vagyok, először je

lentkezem független jelöltként önkor
mányzati képviselői feladatra. Anyai 
rokonságom az ezerhétszázas évek óta

él Aszódon. Édesanyám a város egyik ismert ügyvédje, az 
önkormányzati, választási és a hivatali munkában is kiveszi ré
szét, önzetlenül, ha kell. Jómagam a fiúnevelő intézetben dol
gozom tizedik esztendeje, ahol harmadik diplomámat szerzem 
munka mellett. Két fiam van, egyikük egyetemista, a kisebbik 
az evangélikus gimnázium tanulója. Bízom benne, hogy a 
következő ciklusban valódi dinamizmus és városias fejlődés 
jellemzi lakhelyünket nem csak a választási ígéretek, amelyek
ből az elmúlt tizenhat évben a sok lehetőséghez mérten alig 
valósult meg valami. Tisztelettel megkérem önöket, szavaza
tukkal támogassanak az Aszód-Ért munkacsoport által kidol
gozott igazi haladás megvalósításában, segítésében! Együtt a 
városért a közös jövőnkért!

Köszönettel: Keréiyi Normái

Király Gabriella
független

Tisztelt Aszódiak!
Király Gabriella vagyok, kisgyer

mek korom óta aszódi lakos. Tanítói 
diplomával 2005. végéig a helyi álta
lános iskolában dolgoztam. Ez évtől

Ikladon terápiás munkatársként felnőtt, fogyatékkal élőkkel 
foglalkozom. 18 éves fiam és 16 éves lányom angol illetve 
francia tagozatos diákok a két aszódi gimnáziumban.

Aszód kisváros. Kicsi ahhoz, hogy az itt élő átlagpolgár” 
kompetencia hiányában érzelmileg is kimaradhasson annak 
dolgaiból, de nagy ahhoz, hogy valós lehetőségei legyenek a 
beleszólásba”. S ha van véleménye, hiányérzete (művelődés, 
oktatásügy, az ifjúság ügye, szellemi értékek védelme), elköl
tözhet, vagy megpróbálhat "mikrofonközeibe’’ kerülni. Én az 
utóbbit választom, és ehhez támogatásukat kérem! Eddigi 
közéleti tevékenységeim: - Önerőből két éven át kézműves 
galériába gyűjtöttem össze a környékbeli alkotók munkáit; a 
Pedagógus Szakszervezet helyi vezetőjeként elértem, hogy a 
Hivatal, a város közalkalmazottaival jogellenesen fenntartott 
jogviszonyt törvényes kinevezésekre módosítsa, és étkezési 
jegyeket biztosítson számukra.

Aszód lakóinak számát úgy lehet növelni, ha az itt élőket 
meg tudjuk tartani. Ennek érdekében végezném feladatomat. 
Tisztelettel: Király Gabriella



VáIasztásí "‘“‘TÜKÖR KülöNkÍAdÁs 9

Önkormányzati képviselő-jelöltek

Bemutatkozó

Kiss János független képviselőjelölt. 
Sz.: 1947. XII. 20. Váchartyán.

Kiss János
független

Kolozsvári Péter Pálnak hívnak. 
1953-ban születtem Hevesen. Aszó
don 1964-óta lakom. Itt végeztem az 
általános iskola felső tagozatát.

Kolozsvári Péter Pál
FIDESZ-KDNP

Aszód, Nyáru. 13. alatt lakom. Tősgyökeres aszódi vagyok. 
Apám: Kiss István /Katyi/ Anyám: Medveczky Erzsébet 
/Szőrös/. Nagycsaládban nevelkedtem 8. gyerekként. Ját
szóterem a Linyik volt. Iskolai végzettségem: 8 ált. Szak
munkás, tetőfedő mester több szakirányú végzettséggel ren
delkezem. Nyugdíjas/rokkant/ vagyok.
Nyugdíjazásom előtt kisiparos majd vállalkozásom volt. 
Rendszeresen sportolok, football, kézilabda. Jelenleg az 
aszódi labdarúgó szakosztályt irányítom, az ifjúságcsapat 
társadalmi edzője is vagyok. Célkitűzésem: Aszód lakos
ságának szebb, jobb biztonságosabb életének megsegítése, 
egyenlő elbírálása. Pártfüggetlen vagyok, soha semmilyen 
pártnak nem voltam és nem is vagyok tagja, de támogatom 
az Aszód-Ért munkacsoportot és programját. Együtt a váro
sért.
Tisztelettel: Kiss Jáios 

Középiskolát Vácon végeztem a Mezőgazdasági Szakkö
zépiskolában, ezt követően a Gödöllői Agrártudományi 
Egyetemen szereztem agrármérnöki végzettséget. 2003- 
ban ugyanitt környezetvédelmi szakmérnöki diplomát sze
reztem. Feleségem az aszódi rendelőintézetben asszisztens
nő. Két felnőtt korú gyermekem van. Gábor fiam gépgyár
tás-technológus, Katalin lányom kommunikációtechnikai 
mérnök.

Mint minden képviselőnek, szándékom Aszód város 
szebbítése, jobbítása. Szűkebb lakókörnyezetem a lakóte
lep néhány problémája: az óvoda előtti út fekvő rendőrrel 
való ellátása, mivel az előtte levő járda nem mindenhol al
kalmas gyermekekkel és gyermekkocsikkal való közleke
désre. A környezetvédelmi területen pedig az illegális hul
ladéklerakók felszámolása. A környékünkön megszaporo
dott vandalizmus megakadályozása, a polgárőrség hatha
tós támogatásával, akik nem kapnak elég megbecsülést a 
várostól. A Tiszti Klubot kultúrházként működtetném. 
Köszönöm szíves támogatásukat. Kolozsvári Péter

Koncz István János 
független

1953-ban Aszódon születtem, s most 
is itt lakom. Általános- és a középis
kolai tanulmányaimat helyben végez
tem. A Petőfi Sándor Gimnázium és 
Gépészeti Szakközépiskolában érett

ségiztem 1971-ben, ahol szerszámkészítő lakatos szakképesí
tést is kaptam. 1984-ben az egri tanárképző főiskolán történe
lem-népművelés szakos általános iskolai tanári oklevelet és 
1988-ban az ELTE BTK-án könyvtáros diplomát szereztem. 
Szüleim szintén Aszódon élnek, nyugdíjasok. Ildikó húgom, 
aki közgazdász, családjával Csömörön lakik.

Az érettségi után könyvelőként helyezkedtem el, majd 
népművelőként és pártalkahnazottként is dolgoztam. 1988-ban 
kerültem az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközép
iskolába könyvtárosként, ahol még ugyanebben az évben taní
tani is kezdtem nappali- és levelező tagozaton egyaránt. 1994- 
ben az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma egyik 
alapító tanára lettem. Ma is ez a munkahelyem. A könyvtárosi 
tevékenység mellett történelmet tanítok. 2004-től igazgatóhe
lyettesi munkakört látok el, 2006 szeptemberétől az iskola kol
légiumát is vezetem. 1990-1998. között, két cikluson keresztül 
Aszód Város Önkormányzata képviselő-testületének tagja vol
tam. 1994-1998. között a művelődési- és oktatási bizottság 
munkáját irányítottam. Tisztelettel: Koiczlstvái

Tisztelt Aszódi Választópolgárok!
Szeretnék bemutatkozni Önöknek 
mint a 2006-os év önkormányzati 
képviselőválasztásának egyik jelölt

Könczöl Tamásné
független

je. Mint aszódi lakost bizonyára sokan ismernek hiszen 
munkámmal a vállalkozók széles táborát segítem, mint 
könyvelő immár 10 éve, illetve adóügyekben sokan fordul
nak hozzám év végén a bevallások időszakában.

38 éves vagyok, férjem a munkában is társam és két gyer
meket nevelünk. Képviselőként szeretném eddigi szakmai 
tapasztalataimat is a város javára kamatoztatni, a gazdasági 
élet bonyolult útvesztőiben közösen megoldásokat találni a 
városért és lakóiért elv követésével.

Hiszem, hogyha a jó szándékot hozzáértéssel párosítjuk, 
és megfelelő fórumokon az ütköző érdekeket egyeztetjük, 
akkor egy jól működő, a szó valódi értelmében európai vá
rossá válhat Aszód és a benne élők is elégedett és büszke 
polgárokká.

Ehhez kérném az Önök segítségét 2006.október 1-jén. 
Tisztelettel: KöbczöI Tamásié
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Először is szeretném megköszönni 
mindazoknak, akik ajánlócéduláik 
átadásával lehetővé tették, hogy is
mételten jelöltként mutatkozhassak

Kvaka István 
független

be. 1957-ben születtem, azóta Aszódon élek. Családomban 
jelenleg két fiúgyermeket nevelek, nagy fiam diplomázott, 
már dolgozik. Általános és középiskoláimat Aszódon vé
geztem. 1978-tól a Magyar Posta alkalmazottja vagyok. Kü
lönböző munkakörökben és beosztásokban dolgoztam. 
1990-ben postatiszti végzettséget szereztem, ebben az év
ben bíztak meg az aszódi posta vezetésével, jelenleg is itt 
dolgozom.

Az 1994-es választáson indultam először képviselőnek, 
azóta a képviselőtestület tagja vagyok. Vezettem a szociális 
bizottságot, és hat éve a pénzügyi bizottság elnöki tisztét 
töltöm be. Úgy gondolom, az elmúlt években Aszód fejlő
dött és ehhez az én munkám is hozzájárult. A választáson 
azért indulok, hogy tovább munkálkodhassak azon, hogy az 
itt élők minél jobb körülmények között élhessenek, kom
fortérzetük javuljon, az elindult fejlődés ne álljon meg, az 
aszódiak otthonuknak érezzék városukat.

Függetlenként, Aszód Város minden lakosáért szeretnék 
dolgozni. Kvaka Istvái

Lukács Lajos 
független

55 éves vagyok 1986 óta élek 
Aszódon. Vállalkozóként dolgozom. 
Szeretnék dolgozni a Város Polgá
raiért és a lendületesebb fejlődésért. 
Előre is köszönöm a bizalmat.

Lakács Lajos

Tisztelt aszódi polgárok!

Szeretnék bemutatkozni azoknak, 
akik még nem ismernek. Masznyik 
László vagyok. 1953-ban születtem

Masznyik László József
független

Nevem Nyíry Zsolt. 1967-ben szü
lettem Budapesten. Születésem óta 
Aszódon élek. Feleségem szintén pe
dagógus, a Városi Óvoda dolgozója. 
Egy iskoláskorú gyermekem van,

Nyíry Zsolt Szabolcs
független

Aszódon. Az általános iskola elvégzése után kárpitos szakmát 
tanultam. Tizenöt évig dolgoztam Újpesten egy bútorgyárban, 
majd önálló vállalkozásba kezdtem szülővárosomban. Sajnos 
betegségem következtében rokkantnyugdíjas lettem. 1990 óta 
vagyok házas, három gyermeket nevelek.

Gondolom, sokan felteszik a kérdést, miért szeretnék kép
viselő lenni. Az elmúlt tizenhat évre visszatekintve azt tapasz
taltam, hogy a testület nagy része csak diplomásokból állt. Min
den tisztelet a tudásukért, szükség is van rá, de azért a település 
nagyobbik része olyan egyszerű emberekből áll, minién. Eddig 
ezt a réteget nem igazán képviselte senki, ezért szeretném a 
nyugdíjasok, kétkezi dolgozók gondjait, szociális problémáit 
képviselni.

Október 1-jén kérem segítségüket, hogy azután négy éven 
keresztül én is segíthessem Önöket.
Bizalmukat előre is köszönöm!
Tisztelettel: Maszayik László 

Dániel. 1991-ben végeztem a Testnevelési Egyetemen, az
óta dolgozom jelenlegi munkahelyemen az aszódi Petőfi 
gimnáziumban testnevelő tanárként, 1999-től kollégium
vezetőként. Ez idő alatt oktatási informatikus, illetve köz
oktatás vezető képzésen másoddiplomát szereztem.

2002 óta képviselőként az oktatási, valamint pénzügyi bi
zottság tagjaként vettem részt a város irányításában. Mun
kám során igyekeztem a sporttal foglalkozó civil szervező
dések (asztalitenisz, erdőmester, kerékpáros) munkáját ösz- 
szefogni, segíteni. Ennek eredményeként alakult meg 2003 
-bán a Városi Szabadidősport Egyesület, mely számos sike
res rendezvény lebonyolítását mondhatja magáénak (Kihí
vás Napja, asztalitenisz, tollaslabda villámtomák, kerék
páros túrák). Az egyesület elnökeként különböző pályá
zatokon (helyi, megyei, illetve országos) közel négymillió 
forint támogatást sikerült elnyernem. Újraválasztásom ese
tén független képviselőként szeretném tovább folytatni a 
korábban elkezdett munkámat, ehhez kérem a tisztelt vá
lasztóktámogatását. Tisztelettel: Nyíry Zsolt

■HMM



VáIasztásí TÜKÖR KülöNkiAdÁs 11

Önkormányzati képviselő-jelöltek

1973-ban születtem Gödöllőn. 
Aszódi lakosként tanulmányaimat a 2. 
sz. Általános Iskolában kezdtem, Imi, 
olvasni Sárika néni tanított. Középis

Odler Zsolt 
FIDESZ-KDNP

1953-ban születtem Görbeházán. 
1970 óta élünk Aszódon. Híradó mér
nöki képesítést, majd felsőbb katonai 
végzettséget szereztem az akadémián.

Puskás László 
független

kolámat Budapesten végeztem, mint faipari technikus, restau
rátor. Felsőfokú tanulmányaimat Gödöllőn kezdtem, ahol In
formációrendszer-szervező, és adatbázis-programozó végzett
séget szerezetem, majd következett a Jászberényi Tanítóképző 
Főiskola, ahol könyvtárosként végeztem. Pedagógus felesé
gemmel úgy döntöttünk, hogy Aszódon szeretnénk letelepedni, 
és itt szeretnénk felnevelni 3 gyermekünket. 12 éve dolgozom 
munkahelyemen, hol részese lehettem - a sokak által minta
ként, követendő példaként emlegetett- Veresegyház város fej
lesztésének. Az itt megszerzett és a gyakorlatban már bevált 
településrendezési, ingatlankezelési tapasztalataimat szeret
ném városunk javára fordítani, hiszen egy dinamikusan műkö
dő ipari park a pillére a későbbi fejlesztéseknek. Megtanultam 
hogyan hasznosíthatja egy város a legjobban vagyonát. Az 
1998-2002. közötti ciklusban tagja voltam az önkormányzat 
Művelődési és Oktatási Bizottságának.

Szeretném megköszönni mindenkinek, aki ajánlószelvé
nyével lehetőséget adott rá, hogy képviselő-jelölt lehessek.

Odler Zsolt

Pályafutásomat 1977-ben Aszódon kezdtem, a ranglétrát be
járva a híradó zászlóaljparancsnok helyettesi beosztásig jutot
tam. 1991-benaVácra történő díszlokációt követően zászlóalj
parancsnok, majd a Budapesti Helyőrségparancsnokság elekt
ronikai szolgálatfőnöke lettem, ahonnan alezredesként vonul
tam nyugállományba. 1977-ben nősültem, 3 gyermekünk szü
letett. 2005-ben egy unokával bővült a családunk. Szabad
időmben sokat sportolok és kirándulok, szeretek utazgatni, ker
tészkedni. Futballoztam az FTC Ifi, az UFC és az aszódi fel
nőtt és öregfiúk csapataiban. Szeretek Aszódon élni, gyereke
im is itt építkeztek. Hiszek a pártsemleges összefogásban, az 
aszódi polgárokkal történő nyilvános együttgondolkodás ere
jében. Fő célkitűzésnek tartom a lakossági igényeket kielégítő, 
munkahelyteremtő ipari park létrehozását, azEU-s finanszíro
zási lehetőségek megpályázását, a fiatalok szabadidejének 
eltöltéséhez szükséges programok, létesítmények létrehozását, 
az idősebb generáció problémáinak orvoslását. A fenti célok 
megvalósításához kérem megtisztelő bizalmukat.

Tisztelettel: Piskás László

Puskás Péter 
független

Tisztelt Aszódiak!
Ismételten felajánlom a követ

kező ciklusra is munkámat, szakmai 
tudásomat a városban élők szolgálatára, 
a város fejlődésére.

A városi közéletben tíz éve veszek részt. 2001. decembe
rétől képviselőként segítem a képviselőtestület munkáját és a 
városlakók életkörülményeinek javulását. 2002-ben Önök is
mét képviselővé választottak. Feladatom volt az önkormány
zati rendeletek, határozatok előkészítésének segítése, a külön
böző szabályzatok, szerződések jogszabályi vizsgálata. Pe
dagógusként a Művelődési Bizottság munkáját segítettem. Ja
vaslataim megtételekor mindig a város, a városlakók érdekeit 
tartottam a legfontosabbnak, melyet a sajtóban, kábeltévén is 
figyelemmel kísérhettek.

Az ésszerűség és az emberek iránti bizalom elkötelezettje 
vagyok, független képviselőként. Szeretném, ha a város sokol
dalú szolgáltatásaival, a reális fejlődés lehetőségének megte
remtésével minden területen hozzá tudna járulni az Aszódon 
élők boldogulásához.

Köszönöm támogatásukat ajánlószelvényeikkel és kérem 
erősítsenek szavazataikkal a választáskor!
Köszönettel: Piskás Péter

Mit jelent nekem Aszód? A szülővá
rosom, az otthonom, a családom, a ba
rátaim, a munkahelyem... mind Aszód
hoz kötnek. Soha nem gondoltam arra, 
hogy elköltözzem innen, mert hiszek

Rigó Lászlóné 
független

abban, hogy itt is lehet és van olyan jó, mint máshol. Hogyan 
tudok segíteni? Egészségügyi területen dolgozom 28 éve, je
lenleg körzeti nővérként. Munkám során nap, mint nap sok em
berrel találkozom, ismerem a problémáikat, nehézségeiket. Az 
itt szerzett ismereteim, kapcsolataim eddig is segítséget nyúj
tottak az aszódi polgárok érdekeinek érvényesítésében. Egy
szerű kisemberként könnyebben tolmácsolom gondjaikat a 
képviselőtestület felé. Mit tettem eddig? 1998-2002-ig segítet
tem az önkormányzat szociális bizottságának működését, mint 
külsős tag, majd az Önök támogatásával 2002-ben képviselő 
lettem, és újabb 4 évig a szociális és az ügyrendi bizottságban 
tevékenykedtem. Hogyan tovább? Ha új fent megtisztelnek bi
zalmukkal, folytatom a megkezdett munkát az Önök által vá
lasztott polgármesterrel és képviselőkkel. Aszód lakossága 
többszörösen összetett, ezért szükség lenne művelődési házra, 
uszodára, ifjúsági központra stb., hogy kialakulhasson egy 
homogénebb közösség, akik szintén jól érzik magukat Aszó
don és ezért tenni is képesek.

Tisztelettel: Rigó Éva
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Önkormányzati képviselő-jelöltek

Tisztelt Aszódi Választópolgár!
Kérem, engedje, meg hogy bemu

tatkozzam! Sándor Jánosnak hívnak, 
32 éves nős, kétgyeimekes családapa

Sándor János 
FIDESZ-KDNP

vagyok. Születésem kezdetétől Aszódon lakom. Édesanyám és 
nagyszülőim (Kaszás, Kalina család) tősgyökeres aszódiak 
édesapám Sándor János (a bádogos). Ittjártam óvodába, a 2. sz. 
Általános Iskolába és Aszódon is érettségiztem. Saját építésű 
családi házban lakunk a Szentkereszt utcában, előtte az Újte
lepen a Bocskai utcában laktam. Multinacionális cégnél va
gyok üzemviteli és biztonsági vezető. Munkám során számos 
embert irányítottam, illetve irányítok, és azt tapasztaltam, hogy 
minden területen csak az összefogás erejével tudtunk célokat 
elérni. Fontos volt számunkra az őszinteség, hiszen a mai világ
ban ez elengedhetetlen. Hiszem, hogy az összefogás erejével 
nagy változásokat tudunk véghezvinni Aszódon. Több közös 
programot, járható utakat, rendezett játszótereket, környe
zetünk megóvását, jobban kihasznált és szervezett művelődési 
intézményt, vállalkozásbarát önkormányzatot, új lakosokat 
vonzó lehetőségeket, nyugdíjasok és hagyományőrzőink tá
mogatását, jelenleg működő polgárőrség nagyobb mértékű tá
mogatását. Kérem, támogassanak szavazatukkal!

SáidorJáios

Kedves Aszódi Választópolgár!
27 éves, jelenleg még egyedülálló, 

anyai ágon tősgyökeres aszódi vagyok 
(Báskai, Gyebnár család). Kecskemé

Szigetvári József György
FIDESZ-KDNP

ten érettségiztem, majd a Szolnoki Főiskola külgazdasági sza
kán végeztem. Angolból felsőfokú, németből középfokú 
nyelvvizsgám van. Jelenleg egy külkercégnél dolgozom, mel
lette levelezőn a jogra járok. 5 éve élek Aszódon a nagyma
mámnál, itt akarok letelepedni. Egy polgárosult megyeszék
helyen nőttem fel, az ott tapasztalt összefogást, változásra való 
igényt, gazdasági, jogi tanulmányaimmal, valamint nyelvtu
dásommal ötvözve a következő területeken sürgetek változást 
és ajánlom fel a segítségemet: a Podmaniczky-kastély felújí
tása érdekében erőteljesebb érdekérvényesítés (összefogás az 
egyházakkal), Aszód város kulturális integrációjának elősegí
tése, programok szervezése, átfogó pályázatfigyelés, utak, 
járdák felújítása, a hatalmas átmenő forgalom korlátozása, köz
vetlen lakókörnyezetem, Iklad felé vezető út menti lakórész 
képviselete. Magam nem kötődöm semmilyen aszódi pénz
vagy érdekcsoporthoz, egyedül a lelkiismeretem és az igazság
érzetem az, ami vezérfonalul szolgálhat a munkám során, ha 
Önöktől bizalmat kapok.

Szigetvári József György

Szilágyi Zita Mária
független

36 éves, két kisgyermekes anyuka 
vagyok. 25 éve élek Aszódon. Az álta
lános iskolai tanulmányaim egy részét 
Aszódon, majd a középiskolát Buda
pesten végeztem. 1999-ben az ELTE

Bölcsészettudományi Karának nappali tagozatán történelem
politológia szakos egyetemi diplomát szereztem. Először vá
rosunkban, az Evangélikus Gimnáziumban tanítottam történel
met 4 éven át. 2000-től politológus szakvégzettségemmel az 
Országgyűlés Hivatalában a Fidesz frakciónál dolgozom, a 
törvény-előkészítésben segítem az országgyűlési képviselők 
jogalkotó munkáját. Az itt szerzett tapasztalataimat szeretném 
hasznosítani a képviselői munkám során. Nem vagyok tagja 
egyetlen pártnak sem, ezért csak független jelöltként indulha
tok, de vállalom jobboldali politikai gondolkodásomat. Támo
gatója és elősegítője kívánok lenni minden olyan kezdemé
nyezésnek, amely a város pénzügyi helyzeténjavítani tud, és a 
közfeladatok ellátásában (oktatás, kultúra, szociális kérdések), 
megtapasztalható, érzékelhető pozitív javulást, fejlődést ered
ményez. Kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal és szavazzanak 
rám.

Szilágyi Zita Mária

Urbán László Zoltán
MDF

Kedves Választópolgár, Tisztelt Aszódiak!
Urbán László Zoltánnak hívnak, 

születésem óta élek Aszódon. Édes
anyám, nagyszüleim (Kárász, Blaubac- 
her család) tősgyökeres aszódiak. Böl

csődébe, óvodába, általános iskolába és gimnáziumba is Aszó
don jártam. Két idegen nyelven beszélek: francia (felső fokon), 
és a német (közép fokon). Jelenleg a SZIE Jászberényi Főisko
lai Kar IV. éves (végzős) szociálpedagógus hallgatója vagyok. 
Köztársasági ösztöndíjban részesülök, és 2005-ben megnyer
tem a Kari TDK-t.

Megválasztásom esetén szakmámból adódóan a város szo
ciális életével, és életkoromból fakadóan a fiatalok képvise
letével szeretnék kiemelten foglalkozni (Értelmes szabadidős 
programokat, ésafíatalokmegfelelőképviseletét!).

Meggyőződésem, hogy a helyi politika nem egyenlő a párt
politikával, ugyanis ezt sokkal többnek és magasztosabbnak 
tartom. Hiszem, hogy Aszód várost nem a pártok, hanem a ten
ni akarók sokasága viheti előre. Az MDF önkormányzati 
képviselőjelöltjeként Aszód fejlődéséért, és a közös jövőnkért 
szeretnék másokkal összefogva, és nem széthúzva együtt dol
gozni városunkért!
Kérem segítségüket, bizalmukat és a voksukat október 1-jén! 
Köszönettel: Urbáa László Zoltáa
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Önkormányzati képviselő-jelöltek
Vassné Szabó Ágota 

független

Köszönöm mindazoknak, akik ko
pogtató cédulájukkal segítették jelölé
semet. Születésem óta Aszódon élek 
leánygyermekemmel. Öt gyermekes

Veselits Kálmánná Geri Júlia
független

A Gewdatypzó Mózesi 
AatáridoiÓMfy Ccjdticd követően 
teCefoHOH iMqfywestity a j Műtét, 
aítf elmondta, Mm ^íváh 
étim a 6emidat^ozá$ Metó'gégéveű.

Rácz Zodtán 
fűűcdó's szerkesztő 

családból származom, testvéreim is itt élnek gyermekeikkel. 
Bátyám a Geri néven ismert virágboltját 30 éve működteti a 
városban. Iskolai végzettségem: szakközépiskolai érettségi, 
kereskedő-boltvezető. Munkahelyeim és munkaköreim: Az 
Ipari Műszergyárban és a Ferromechanika Ipari Szövetkezet
nél titkárnőként dolgoztam. 24 éve Aszódon kereskedelmi te
vékenységet folytatok. 1998-tól kibővítettük vállalkozásunkat 
két újságos bolttal, amelyet a leányommal üzemeltetünk a 
Kondoros téren és családi házunknál, a Kossuth Lajos utcában. 
A kereskedelmi tapasztalataimmal szeretnék a város kereske
delmi életben aktívabban részt venni. Mindennapi munkám 
során találkozom az emberek napi gondjaival. Fontos feladat
nak tekintem a szociálisan rászorult, idős, nyugdíjas, kis és 
nagycsaládos, egyedülálló emberek életkörülményének javí
tását. Megválasztásom esetén támogatok minden olyan elkép
zelést, amely az itt élő lakosság boldogulását és Aszód város 
fejlődését szolgálja. Független jelöltként kérem szavazata
ikkal, támogassanak. Köszönöm bizalmukat!

Veselits Kálmáné Geri Jília

választás 200CL
(Folytatás az 1. oldalról) 

jelölő szervezet indíthat, amely az egyéni választókerületek 
legalább egynegyedében jelöltet állított.

A polgármester választása
A polgármestert minden településen többségi módszerrel vá

lasztják, azaz az lesz a település polgármestere, aki a legtöbb szava
zatot kapta. Szavazategyenlőség esetén a választás eredménytelen, 
és időközi választást kell tartani. A választópolgár egy polgár
mesterjelöltre szavazhat.

Amegyei közgyűlés tagjainakválasztása
A megyei közgyűlés választása két választókerületben 

történik. Az egyik választókerületbe a megye 10.000 vagy annál 
kevesebb, a másikba a 10.000-nél több lakosú települései tartoznak. 
A megyei j ogú városok választópolgárai - mivel településük j ogál- 
lása a megyével azonos - nem vesznek részt a megyei közgyűlés 
tagjainak megválasztásában. A megyei listán megszerezhető man
dátumok számát a megye lakosságszámától függően, mindkét vá
lasztókerület vonatkozásában a törvény állapítja meg.
A választópolgár egy listára adhatja le szavazatát.
Az a lista, amely nem érte el a választókerületben leadott összes 
érvényes szavazat több mint 4%-át, nem vesz részt a mandátumok 
kiosztásában.

A nemzeti és etnikai kisebbségek önkormányzatainak 
választása

Az egyes nemzeti és etnikai kisebbségek helyi kisebbségi 
önkor-mányzata két egyéb eset mellett megalakulhat közvetlen mó
don is, amikor is a választópolgárok választással hozzák létre. A 
helyi kisebbségi önkormányzati választás, amely csak azokon tele
püléseken kerül lebonyolításra, ahol ezt kezdeményezték, egybe
esik a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 
választásának napjával. A nemzeti és etnikai kisebbségek részvé
telét a helyi közélet alakításában a választáshoz kapcsolódó ked
vezmények is biztositják.

A Helyi Választási 
Bizottság tagjai

A bizottság választott tagjai:
Dr. Péter Gábor elnök
Penák Dóra
Gyebnár Tímea

A bizottság delegált tagjai:
Dr. Kovacsik Erzsébet (Kerényi Norman független 

jelölt delegáltja
Oláh Sándor (MSZP által delegált)
Detembuk Barbara (MDF által delegált)
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Önkormányzati választás 2006.
A választás informatikai támogatása

A 2006. évi önkormányzati általános választások informatikai 
támogatása a korábbi választások informatikai támogatásának ha
gyományaira építve került kialakításra. Ez alkalommal új tényezők 
is formálják a végső megoldást:
- a jogi szabályozás változásai érdemben érintik az önkormányzati 
képviselők választását, az önkormányzati képviselő testületek és a 
polgármesterek választása - egyetlen, a szavazólappal kapcsolatos 
kivétellel - teljes mértékben elkülönül a kisebbségi jogok gyakorl
ásától,
- az anyakönyvvezetők gépeire és hálózatára (ASZA) az eddigi 
kedvező tapasztalatok alapján minden korábbit meghaladó mér
tékben építenek a feldolgozási feladatok végrehajtásában.
A választás lebonyolítását ez esetben is segíti a Választási Ügyviteli 
Rendszer (VÜR), mely a választási irodák egymás közötti hatékony 
kommunikációjának biztosít felületet.

8.3. A szavazatösszesítés informatikai támogatása
A választást megelőző nap 16 órakor a HVI vezetői lezáiják a 

névjegyzéket és a számítógépes rendszerbe beviszik az adatokat. A 
választás napján valamennyi HVI maga viszi fel a napközben dol
gozó számitógépes rendszerbe a szavazókörök jelentéseit a 
megj elentek számáról.

19 óra után indul a szavazatok összesítése, a polgármester 
választásról, a főpolgármester választásról és a fövárosi/megyei 
képviselő-testületek választásáról készülő, gyorsjelentés jellegű 
adatlapok és az időközben elkészített jegyzőkönyvek feldolgozá
sával. A jegyzőkönyvek számítógépes feldolgozását a keletkezés 
helyéhez legközelebbi választási iroda végzi el, ezzel az ASZA- 
gépek egyenrangú feldolgozási pontokká válnak az okmányirodái 
végpontokkal.

Valamennyi választókerületi (egyéni választókerületi, telepü
lési és fővárosi kerületi, megyei/fovárosi szintű) eredmény néhány 
percen belül az interneten látható lesz. A szavazatösszesítö rendszer 
csak hibátlan adatlapot fogad el, a hibás adatlapok javításáról a 
Helyi Választási Irodák intézkednek. A választások eredménye a 
számítógépes rendszerben akkor áll elő, amikor az ahhoz tartozó 
valamennyi (szavazóköri és/vagy választókerületi) jegyzőkönyv 
hibátlanul bekerült a számítógépes nyilvántartásba.

Az önkormányzati és a kisebbségi választások adatait azonos 
rendszer dolgozza fel, amely gondoskodik azok megfelelő 
elkülönítéséről. A fövárosi/megyei közgyűlések választásnak 
eredmény-jegyzőkönyveit a TVI viszi be a rendszerbe, a rendelke
zésére álló számítógépeken.

8.4. A tájékoztatás
Ajelölt, lista állításról az interneten (www.valasztas.hu) tájékoz
tatást nyújtunk. Megtekinthetők:
- a választási körzetek, szavazókörök,
- az önkormányzati választáson induló szervezetek,
- jelöltek, listák.
A választás reggelétől figyelemmel kísérhetők napközben a 
megjelenés adatai, a rendkívüli események, majd 19 órától az elő
zetes és ajegyzőkönyvi eredmények. A korábbi megoldásoktól elté
rően az előzetes eredmények nem egyszerre, hanem válasz
tókerületenként váltanak át “végleges”, azaz jegyzőkönyvi ered
ményre. A választási eredmények mindaddig előzetes eredmény- 
kéntjelennek meg, amíg az össze jegyzőkönyv adata be nem kerül a 

számítógépes nyilvántartásba.
A két választás - önkormányzati és kisebbségi - eredményei el
különítetten jelennek meg.
Az eredményekről szóló tájékoztatást elemzés is kíséri. Az ered
ményekről az OVI és az OVB szintén táj ékoztatást ad ki.
Forrás: www.valasztas.hu

Kikre szavazhatnak a környéken?
A kistérség polgármester-jelöltjei

Bag:
Jamrik László független
Mezőfi Ferenc László független
Tóth Gábor FIDESZ-KDNP
Domony:
Hegyváriné Pauló Mária Erzsébet FIDESZ-KDNP
Pauló Pál független
Tantó Csaba független
Galgahévíz:
Dr. Basa Antal Zoltán független
Dr. Bolhás Mihály független
Pávai Sándor független
Soós Csaba József független
Hévízgyörk:
Bobál István ÖHÉ
Gohér Balázs független
Tóth Tibor független
Iklad
Madarász István független
Kartal
Gergely László FIDESZ-KDNP
Kovács László MSZP
Túra
Czéh Béla független
Dolányi Mihály független
Korsós Attila független
Nagy-Tóth István független
Szabó László Aladár független
Szendrei Ferenc független
Verseg
Dr. Rácz János független
Dr. Sárospataky János György független
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