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Cadet:
Noszkó Dóra - Szabó Kitti
bot duó EB/VB10. hely, bot miniformáció EB/VB
9. hely, bot összetett csapatverseny EB/VB 6. hely,
Junior: Balázs Barbara - Virág Dorina bot duó EB/VB 14. hely,
bot miniformáció EB/VB 13. hely, bot összetett csapatverseny
EB/VB 8. hely.
Senior: Bartalos Hajnalka bot szóló EB 3. hely, VB 4. hely,
Tilli Fanni bot szóló EB 13. hely, VB 14. hely,
zászló miniformáció EB/VB 4. hely,
bot miniformáció EB/VB 9. hely.
*

195 Ft

Korábbi lapszámunkban meghirdettük,
hogy térítésmentes bemutatkozási, programismertetési lehetõséget kínálunk városunk valamennyi polgármester- illetve képviselõjelöltjének. A következõ oldalakon a felhívásra érkezett anyagokat olvashatják, alfabetikus sorrendben.
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Önkormányzati
választások 2014.

Polgármesterjelöltek
Horváth Zsolt

független polgármesterjelölt

Köszönöm két éves támogatásukat és az újbóli jelölésemhez adott ajánlásaikat!
Szakértelemmel, polgármesteri gyakorlattal indulok ismét

Jákli Mihály

polgármesterjelölt
(FIDESZ-KDNP)

az október 12-i választásokon.
Újra vállalom a megmérettetést, mert tudom, hogy miben
voltam sikeres, hol értünk el
fejlõdést, de tisztában vagyok
azon területekkel is, ahol még
hatékonyabban kell dolgozni.
Céltudatos híve vagyok a város érdekében való politizálásnak, a párbeszédre épülõ
együttmûködésnek. Továbbra
is fõ feladatomnak tekintem a
város folyamatos fejlesztését,
szebbé és élhetõbbé tételét, s e
munkában számítok a megválasztott képviselõkre és a lakosságra.
Az elmúlt évek megfontolt és
következetes gazdálkodásának
eredményeként a város költségvetése egyensúlyban van. Ez lehetõséget nyújt a további stabil

Tisztelt Dunaföldvári
Polgárok!
Tõsgyökeres
dunaföldváriként és végzett agrármérnökként már eddig is sokat tettem szülõvárosomért: parképítésben, városfejlesztésben vettem részt egy évtizeden keresztül, kárpótlási szaktanácsadóként több ezer helyi családnak a segítségemmel alapozódott meg a megélhetése, az
országos Agrárkamara küldöttjeként továbbra is az érdekeiket képviselem. Városunk
bankjának, a Dunaföldvár és
Vidéke Takarékszövetkezetnek elnökeként sikerült pénzintézetünket felvirágoztatni az
elmúlt 25 év során. Ismerem
és elismerem a civil szervezetek fontosságát, hiszen részt
vállaltam a helyi Kertbarát
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fejlõdésre, az intézmények
fenntartására, a közterületek
fejlesztésére, a szükséges pályázati források elnyerésére.
Vállalom és folytatom:
– Dunaföldvár költségvetésének egyensúlyban tartását
– intézményeink stabil mûködtetését
– a parkok, utcák felújítását
– a csapadékvíz elvezetõ
rendszer megújítását
– a megkezdett fejlesztések
folytatását
Célom:
– Civil Ház létrehozása, a civil szervezetek mûködésének
támogatása
– a Béke tér korszerû városközponttá alakítása
– a közbiztonság további javítása a polgárõrséggel és a
rendõrséggel
– a térfigyelõ rendszer II. üte-

mének kialakítása
– a meglévõ tervek alapján új
piac és vásárcsarnok kialakítása
– az ipari területek hasznosításának tovább fejlesztése
– a mezõgazdasági utak járhatóságának biztosítása, a vagyonvédelem fokozása
– a fiatalok sportolási lehetõségének fenntartása, Sportcsarnok megépítése
Tudom, hogy sok más feladat
is megoldásra vár városunkban,
ezért várom folyamatos észrevételeiket. Mint eddig is, ezután is számítok Önökre, hiszen
több, mint egy évtizedes közéleti munkám és polgármesterségem során megtapasztaltam,
hogy számíthatok alkotó javaslataikra. Ezért vállalom, hogy
támogatásukkal:
FOLYTATOM ÖNÖKKEL
AZ ÉLHETÕ VÁROSÉRT!

Klub alapításában, és a mai
napig is ápolom a tagsággal a
kapcsolatot.
Párommal három egyetemista korú gyermeket nevelünk,
így tisztában vagyok a fiatalok
napi problémáival, pályakezdési nehézségeivel.
A fentiek tudatában joggal
kérdezhetik, mit tudok Önöknek nyújtani leendõ polgármesterként, miért szavazzanak
rám és a Fidesz önkormányzati
képviselõjelöltjeire.
VÁLTOZÁSRA
VAN
SZÜKSÉG A VÁROS VEZETÉSÉBEN!
A jobboldal országos választási gyõzelme után a kormányzati és megyei vezetés segítségével nem lehetetlen feladat sikerre vinni a város vezetését.
Meg kell õrizni a közélet
tisztaságát, az új országos köz-

igazgatási rendhez alkalmazkodva fenn kell tartani az ügyfélbarát helyi önkormányzati
hivatali tevékenységet.
Céljaim között szerepel többek között:
– munkahelyek teremtése
– központi pályázatok kihasználása kormányzati támogatás igénybevételével (sportcsarnok építése)
– a sokakat sértõ kommunális adó részleges eltörlése
– a mezõgazdaságban a termelõk érdekeit szem elõtt tartva új piaci szegmensek kiaknázása
– önkormányzati területeken
a közhasznú munka bõvítésével a Start Programban való
részvétel
– az önkormányzati fenntartású nevelési intézmények bölcsõde, óvoda- férõhelye- Ü
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Ü inek bõvítése, valamint az
iskolák mûködtetésének magasabb színvonalú fenntartása
– a mezõ- és polgárõrség
kapcsolatának további építése
a rendfenntartó szervekkel a
város közbiztonságának megerõsítése érdekében
– a város egészére kiterjedõ
út-, árok-, járdafelújítás
– a Béke tér rekonstrukciója,
hogy városunk központja való-

Rédl Mihály Róbert
polgármesterjelölt

Rédl Mihály Róbert vagyok,
49 éves, születésem óta

Slámer István

polgármesterjelölt, a
JOBBIK támogatásával

Adjon az Isten!
1976.06.13-án születtem, három fiúgyermek édesapja vagyok. Hosszú ideje élek
Dunaföldváron. A Jobbik helyi
szervezeti tagjaként számomra
kiemelkedõen fontos, hogy

ban városközpont legyen
– a Duna-part, camping, és
kikötõ használhatóvá tétele
– a strand fejlesztése, a kinti
medence befedése, hogy az iskolások télen is használhassák
a testnevelési órákon
– a Mûvelõdés Központ felújítása, korszerûsítése
– a fiatalok szórakozásának
megoldása, az egykori pezsgõ
kulturális élet felélesztése

– a közterületek, parkok karbantartása, fejlesztése, az
illegális szemétlerakók megszûntetése
–a
civil
szervezetek
széleskörû támogatása
–a
fogyatékkal
élõk
hatékonyabb segítése, életminõségük javítása
– a megújuló energiák
hasznosítása a város közintézményeiben

Várom az Önök javaslatait,
építõ jellegû kritikáit, amelyek
segítségével szebbé, jobbá,
élhetõbbé és országosan újra
ismertté tegyük városunkat.
Kérem, az október 12-i önkormányzati választáson feltétlenül vegyenek részt, és szavazzanak rám és a Fidesz-KDNP
közös képviselõjelöltjeire, hogy
városunk végre elindulhasson a
fejlõdés útján.

Dunaföldváron élek. A Magyar
László Gimnáziumban érettségiztem, további tanulmányaimat Székesfehérváron folytattam. Szakképzettségem megszerzése után a Videoton Elektronikai Vállalatnál dolgoztam
a rendszerváltásig. A vállalat
megszûnése után pár évet a
vendéglátásban is dolgoztam.
Ezután vállalkozóként folytattam tovább, mint Rádió-Tv
mûszerész a lakosság szolgálatában. 1991-ben váltottam a
szórakoztató elektronika más
területére, amelyhez már a vendéglátó egységek üzemeltetése
is kapcsolódott. Sokat dolgoztam vidéken, így számos tele-

pülés arculatával ismerkedhettem meg és vethettem össze
Dunaföldváréval. Úgy érzem,
hogy helyzeti elõnyünk van
számos településsel szemben,
amit ki is lehetne használni.
Így fogalmazódott meg a gondolat bennem, hogy a lehetõséggel élni kellene. Olyan városról álmodom, amelyben a fiatalok és idõsebbek egyaránt
jól éreznék magukat és itt maradnának, mert megtalálnák a
számításukat az élet minden terén.
Terveim között szerepel:
– költséghatékony városgazdálkodás
– Béke tér igényes átalakítá-

sa, amely igazi modern park
jelleget öltene
– utcák, utak, járdák rendbetétele
– részleges forgalomátszervezés, amely a közlekedés biztonságát és hatékonyságát növelné, így a légszennyezés is
csökkenne
– a helyi vállalkozók elõtérbe helyezése, támogatása
– színvonalasabb, városszintû programok szervezése
– a fiatalok szórakozási lehetõségének megteremtése
Amennyiben
terveimmel
egyetért, október 12-én szavazzon rám, valósítsuk meg együtt
a célokat!

megfelelõ szakértelemmel és
egymás támogatásával elõsegítsük Dunaföldvár békésebb, élhetõbb várossá tételét, amely elkerülhetetlen ahhoz, hogy biztonságban tudjuk gyermekeink
jövõjét, nyugodtabb öregkort
biztosítsunk a nyugdíjasoknak,
létbiztonságot a fiataloknak, és
meggátoljuk Dunaföldvár lakosságának egyre erõsebben elöregedõ tendenciáját.
Célkitûzéseim a következõk:
– A nyugdíjasok és a helyi
lakosok terheinek csökkentése,
kedvezményeinek kidolgozása,
rendeletekbe foglalva is.
– A közbiztonság és a magántulajdon védelmének megerõsítése, akár csendõrség felállításával.
– A helyileg elõállított termékek
helyi feldolgozása és tárolása.

– A szociális segélyek kifizetésének feltételekhez kötése, a felhasználásuk ellenõrzése.
– Helyi civil szervezetek kiemelt támogatása, ezáltal az
önszervezõdések elõsegítése,
civil ház létrehozása.
– A Bioetanol vízfelhasználásának felülvizsgálata, a kételyek eloszlatása érdekében.
– A helyi lehetõségek figyelembe vételével az integrált oktatás felülvizsgálata, az oktatási bizottság és a pedagógusok
véleménye alapján.
– Alternatív energiák felhasználásának támogatása az
önkormányzat és a lakosság
körében.
– Városi programok kiemelt
támogatása értékteremtõ rendezvények által.

– Munkahelyteremtés az itt
élõk számára.
– A Dunaföldváriak számára
elõnytelen döntések felül- Ü
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TÁMOGATÓINK
Dunaföldvár
Város
Önkormányzata
Dr. Süveges
Árpádné
Kiss Lajos Csaba
Ráthgéber
Lászlóné

Ü vizsgálata, a felelõsök felelõsségre vonása.
– A vállalkozók és az önkormányzat szorosabb, kiegyensúlyozottabb együttmûködése.
– Nemzeti Emlékpark létrehozása a Hõsök terén.

Tóth István

polgármesterjelölt

Tisztelt Dunaföldváriak!
Tóth István vagyok, 57 éves
dunaföldvári vállalkozó és önkormányzati képviselõ.
Családi vállalkozásunkat, a
Tóth Cukrászdát 1983 óta üzemeltetjük, folyamatosan 12-14
kollégának nyújtva biztos megélhetést.
37 éve élek házasságban feleségemmel, Bodonyi-Kovács
Máriával. Házasságunkból két
gyermekünk született, István
1978-ban, Norbert 1981-ben.
Fiaim 10 éve mestercukrászok,
általuk biztosított cukrászdánkban a megfelelõ szakmai háttér.
Családunk két menyünkkel
bõvült, Líviával és Anitával,
akik három unokával, Zéténnyel, Zillével és Panna Rózával
gazdagították családunkat.
Társadalmi tisztségeim: Cukrász Szövetség elnöke Tolna
megyében, Kézmûves Kamara
megyei küldötte, Szent Rókus
Borlovagrend fõpohárnoka.
Dunaföldvár város önkormányzatának munkájában 12
éve veszek részt. Négy évig külsõs bizottsági tagként, 8 éve

Amennyiben lehetõséget kapok, minden tõlem telhetõt
megteszek azért, hogy mindazt, amit a fentiekben röviden
összefoglaltam, a dunaföldváriak számára gyakorlati valósággá tehessem, hiszen szük-

ségét érzem annak, hogy változás következzen be a városi vezetõségben. Ezért is kérem
Önöket, hogy szavazatukkal
segítsék elõ Dunaföldvár emberségessé, tisztességessé, becsületessé tételét.

Köszönöm megtisztelõ bizalmukat, kérem Önöket,
hogy válasszanak, és döntsenek annak tudatában, hogy
gyermekeik és unokáik jövõje a tét.
Szebb Jövõt!

képviselõként dolgozom a városért.
Ez alatt az idõszak alatt képviselõi díjamat, mintegy 6 millió forintot, a dunaföldvári civil
szervezetek számára ajánlottam
fel. Ezen a támogatáson felül a
városi rendezvényeken szponzorként is számíthattak rám.
Képviselõként elnöke vagyok
az Ügyrendi, Közrendvédelmi
és Jogi Bizottságnak. Tagja vagyok a Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottságnak és a Városfejlesztési
és Idegenforgalmi Bizottságnak.
Képviselõi munkám során
mindig nagy figyelmet fordítottam a város gazdasági és pénzügyi helyzetének egyensúlyban
tartására.
Most pedig rátérnék polgármesteri programom ismertetésére.
Elsõsorban Dunaföldvár lakóinak életminõségét, biztonságérzetét szeretném javítani intézkedéseimmel. Ennek érdekében a személyre szóló felmérések, teendõk állnak a középpontban az ifjúság, az aktív korú dolgozók és az idõsek körében egyaránt.
Kiemelem a munkahelyteremtés kulcsfontosságát, hogy
városunk családokat megtartó
ereje növekedjék. Konkrét terveim vannak az agrár- és élelmiszeralapú gazdaság számára,
különösen a feldolgozó kapacitások telepítésében és növelésében.
Turisztikai adottságainkat
úgy szeretném fejleszteni, hogy
annak is munkahelyteremtõ hatása legyen.
Végül átfogóan szeretném segíteni városunk ingatlanállományának rehabilitációját és hasznosítását. Ez több száz ingatlant

is érinthetne. Ezek felújítását
természetesen helyi szakemberekkel szeretném megoldani.
Minden korosztály igényeit
az eddigieknél magasabb szinten szeretném kiszolgálni.
A fentiektõl nem választhatók
el a város üzemeltetésének, fejlesztésének teendõi sem. Ezek
közül a legfontosabbnak azt tartom, hogy a város arculata az
eddigieknél nagyobb összhangban és magasabb színvonalon
legyen kialakítva. Ennek érdekében célszerû felülvizsgálni a
város fejlesztési koncepcióját és
reális összhangba kell hozni a
finanszírozási lehetõségekkel,
pályázatokkal és lakossági igényekkel.
Enyhíteni szeretném a belváros átmenõ forgalmának terheltségét. A város teljes forgalmának szabályozása is újragondolást igényel.
Fontos feladat, hogy a városunkba érkezõt ne olyan romos
épületek fogadják, mint a volt
Sóház és a város északi bevezetõ szakaszánál félbehagyott
építkezés. Fontos feladat a Duna-part rendbe tételével együtt a
Kálvária stabilizációs programjának részeként elkészült tájidegen támfalak zöldnövénnyel
(például borostyánnal) történõ
befuttatása.
Városunk kulturális életét régészeti múltjára, épület- és tárgyemlékeire is támaszkodva kívánom fejleszteni. Ezzel növelhetõ
lenne a turisztikai vonzerõ.
Oktatásban a tehetségkutatást
és gondozást szeretném kiemelten elõsegíteni. Ennek a programnak látványos részévé tehetõk a város sportsikerei, a helyben mûködõ sportegyesületekkel szoros együttmûködésben.

A fejlõdés érdekében szükséges
lesz egy új, versenysportoknak
megfelelõ szabványú sportcsarnok megépítése.
Tartalmas kapcsolatépítésre
törekednék Pakssal és a környezõ településekkel. Munkahelyteremtés céljából fontos lenne
az együttmûködés a Paksi
Atomerõmû bõvítésében részt
vevõ vállalatokkal. Fiataljainkat
olyan szakmák irányába kell
orientálni, amelyekre szükség
lesz a bõvítés után.
A Rákóczi utcai iskolaépületet fel lehetne ajánlani ilyen jellegû képzésekre, de elképzelhetõnek tartanám az iskolai képzés
erõsítése érdekében, hogy valamelyik mezõgazdasági fõiskola
egy tagozata itt mûködjék.
Végére hagytam egy elõbbutóbb sajnos mindenkit érintõ
problémát, a dunaföldvári temetõk és temetkezés ügyét. A város vezetõjének el kell érnie,
hogy az egyházközség felülvizsgálja a megkötött szerzõdést és megállapítva az egyértelmû szerzõdésszegést, újat
kössön egy korrekt szolgáltatóval.
E tervek megvalósításához
szeretném kérni támogatásukat
és megtisztelõ szavazataikat.
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Tervezés
Családi házak (szoc.pol.is!), üzletek, irodák, ipari épületek, melléképületek.
Értékbecslés
Hitelkérelemhez, ingatlan adás–vételhez.
Ingatlanforgalmazás
Építész tanácsadással, teljes körû
ügyintézéssel, ügyvéd közremûködésével, ingyenes nyilvántartással.
Elekné Csollány Éva,
mobil: (30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24

Képviselõjelöltek
Babits Józsefné

képviselõjelölt
a dunaföldvári FIDESZ
csoport alelnöke

Csepeli István (Csepi)

független képviselõjelölt

Tisztelt Választópolgár!
41 éves vagyok, Dunaföldváron élek feleségemmel és két
lányommal. Foglalkozásomat
tekintve faipari technikus vagyok és az általam alapított cég
vezetõje 18 éve. Az elmúlt
négy esztendõbõl egy évet töltöttem Németországban, majd
az utolsó két évben egy jól
prosperáló faipari vállalkozást
tudhatok magaménak (sajnos!)

Közel negyven éve dolgozom Dunaföldváron. Tanítottam gyermekeket, felnõtteket,
vezettem szociális otthont, integrált - nappali ellátást nyújtó
-szociális intézményt településünkön. Jelenleg a gyermekjóléti szolgálat vezetõje vagyok.
Alsóbb iskoláimat Dunaföldváron, a fõiskolát, egyetemet
Kaposváron, Budapesten és
Szegeden végeztem. Három
felnõtt gyermekünk van.
Dunaföldvár fejlõdõképes és
fejleszthetõ település. De ezt
csak egy FIDESZ-KDNP-s
polgármester, és a mögötte álló, õt segítõ, hasonlóan gondolkodó többségi testület tudja elérni.
Célom, hogy ennek a testületnek a tagjaként - mindig a lakossági érdekek szerint - szolgáljam a várost. Meggyõzõdésem, hogy helyben kell megta-

lálni azokat a lehetõségeket,
azokat a megoldásokat, ami a
kisvállalkozókat
helyzetbe
hozza, jó a termelõnek, a nyugdíjasnak, a gyermekes családoknak; a fiatalokat egyaránt
segíti, és a településen tartja az
aktív korosztályt.
Ezért szükséges a példaértékû kulturális értékek és értékmentés támogatása, az alkotómûhelyek segítése.
A gyermekvállalás ösztönzésének egyik pillére a gyermekek napközbeni ellátása, ott,
ahol a szülõk dolgoznak. Ezért
emelni kell a bölcsõdei férõhelyek számát, visszaállítva a korábban megszüntetett csoportokat. Rendezni kell az önkormányzati lakások igénylésének, bérlésének, kiutalásának,
a bérlés tartamának kérdéseit, a
helyi rendelettel együtt.
Fontos a közalkalmazottak,
köztisztviselõk munkájának elismerésére a településen belül,
meg kell keresni azokat a forrá-

külföldön, melyet az eddigi tudásomat kamatoztatva szerencsésen itthonról vezetek.
Ön, kedves olvasó, aki figyeli
a helyi politikát és szívén viseli
Dunaföldvár sorsát, már bizonyára találkozott 2010-ben a
polgármesterjelölt bemutatkozásommal. Ismét eltelt négy év, de
a problémakör maradt: városunkat elhagyják a fiatalok, nincsen
munkalehetõsége az embereknek és a várva-várt nagy beruházásokból is csak egy üzem építése valósult meg. A kormánypárti támogatással induló idõszak
nem hozta meg a sikereket városunknak, majd az elmúlt két év,
a független (MSZP-s) polgármesterünk szerencséjére, állami
konszolidációt hozta, majd a városunk kasszájába befizetett
iparûzési adó jóvoltából, a soha
nem látott mennyiségû pénznek
köszönhetõen az álmok megvalósítása kezdõdött meg.
DE! A képlet nem változott,
az önkormányzati megrendelé-

seket jelen pillanatban is Dunaföldváron kívüli (tehát nem helyi!), az elmúlt 20 évben meghízlalt, mindenki által ismert
vállalkozói réteg kapja. Ezzel
ismét rontva a helyi vállalkozók és munkavállalók helyzetét, esélyeit. Nemzetközi kitekintéssel gazdagodva továbbra
is korlátlan lehetõségeket látok
a turizmus profi szintû beindításában - amit a kormány kiemelten támogat -, melynek
köszönhetõen az ELADÓ táblák helyett KIADÓ táblák kerülhetnének az elnéptelenedett
házakra, ezzel további számtalan munkalehetõséget és megélhetési forrást kínálva az itt
élõ embereknek.
Amennyiben Ön ezt látja,
kedves Választópolgár, szavazzon rám! Változtassuk
meg együtt az elmúlt évek
tendenciáit, mert fontos Önnek gyermeke, saját jövõje
egyaránt. Ahogy mindenkinek, nekem is!
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sokat és lehetõségeket, amivel
a középosztály közérzetét is javítani lehet.
Nem szabad megfeledkezni a
fogyatékkel élõkrõl, ezért a védõmunkahelyek számát emelni
kell.
A szociális boltok nyitásával
és hatékony mûködésével nem
csak a lakosság járna jól, hanem a termelõk is.
Nem csak a város és közösségei érdekében szeretnék tenni, az egyéni problémák megoldását legalább olyan fontosnak tartom.
Tudom, hogy melyek azok a
sarkalatos problémák, amelyekkel a dunaföldvári találkozik.
Ezeket együtt tudjuk csak
megoldani, itt a lehetõség!
Bízzon a FIDESZ-ben, tisztelettel kérem támogatását polgármester jelöltünk, képviselõjelölt társaim és a jómagam
számára. Hajrá Földváriak,
Hajrá Dunaföldvár!

Felhívás

n

A dunaföldvári Szüreti
Fesztivál keretében idén is
megrendezzük a Szüret Ízei
Fõzõversenyt. A versenyre
várjuk azoknak a csapatoknak a nevezését, akik szívesen készítenek olyan ételeket, melyek szüret idején
szokásosak. A verseny helyszíne a Rákóczi utca, ideje
szeptember 28 (vasárnap
délelõtt). A verseny eredményhirdetése 13 órakor
lesz a nagyszínpadon. Az
elõzõ évek gyakorlatához
hasonlóan a szervezõk sátrakat, padokat, asztalokat biztosítanak, a többirõl a résztvevõknek kell gondoskodniuk. A zsûri az ételek mellett
a fõzõhelyek díszítését is
pontozza. Jelentkezni lehet a
Tourinform irodában személyesen, illetve a 75/341-176os vagy a 75/541-085-ös telefonszámokon.
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Cziger János István
képviselõjelölt

Cziger János István vagyok,
1984-ben születtem, tõsgyökeres dunaföldváriként feleségemmel és három hónapos fi-

Géczi László

képviselõjelölt

Tisztelt Dunaföldváriak!
Géczi László Balázs, 34
éves, Dunaföldvár, Tójárás
utcai lakos vagyok. Édesanyám Kuti Valéria, a Vöröskereszt titkára, az 1. számú
óvodában dajkaként dolgozik.
Jómagam 6. éve az Országos
Mentõszolgálat kivonuló állományában teljesítek szolgá-

ammal Külvégen élek. Itt nõttem fel, édesanyám a külvégi
iskolában
volt
tanítónõ.
Dunaföldvár város Pénzügyi
Bizottságának négy éve vagyok külsõs tagja, de a politikával már gyermekkorom óta
szimpatizálok, édesapám több
cikluson keresztül volt a képviselõ-testület tagja.
Okleveles közgazdász vagyok, diplomámat a Budapesti
Corvinus Egyetemen szereztem, angol és német nyelvbõl
szakmai középfokú nyelvvizsgám van. Késõbb munkavédelmi technikusi végzettséget is
szereztem, jelenleg egy építõipari cégnél dolgozom munkavédelmi
koordinátorként.
Emellett a mezõgazdaságban
õstermelõként tevékenykedem.
Saját tapasztalatból, illetve állatorvos bátyám beszámolóiból
napi szinten szembesülök a
szomorú ténnyel, hogy menynyire nehéz manapság a vidéken élõk megélhetése.

Programom két sarkalatos
pontja a Dunaföldváron mezõgazdaságból élõk számának, illetve jövedelmének növelése új
piaci szegmensek kialakításával, pályázati lehetõségek felkutatásával.
Valamint
a
dunaföldvári fiatalok elköltözésének megakadályozása, annak visszafordítása, a munkahelyteremtés és a vállalkozási
kedv növelése.
Kérem, támogasson szavazatával, mert Dunaföldvár vezetésében szükség van a fiatalos
gondolatokra, a fiatalos ötletekre, a fiatal emberekre!
Amennyiben felkeltettem érdeklõdését, kérem, látogassa
meg a "Cziger János István
Dunaföldvárért" Facebook oldalt, ahol részletesen bemutatkozom, és ahol olvashat céljaimról, terveimrõl, részletes
programomról.

latot mentõápolóként. Feleségem óvónõ, egy négy éves
kisfiú boldog szülei vagyunk.
Gyermekkorom óta figyelemmel kísérem az elesett vagy beteg emberek sorsát, hiszen a Vöröskereszt karitatív munkájában
folyamatosan részt veszek.
Céljaim között kiemelten szerepel az egészséges életmódra
nevelés és több szûrõprogram
szervezése, az orvosi ügyelet
helyben tartása és fejlesztése.
Fontos, hogy már gyermekkorban megalapozzuk az egészséges életmódot, ezért gyermekek
részére szeretnék megszervezni
lovagoltatást, úszásoktatást, gerincvédõ foglalkozásokat. Gondolván a merészebb fiatalságra
kisebb gördeszka, BMX és görkorcsolyapálya építését. Városunkban családbarát, valamint
fejlesztõ és edzõ játszóterek kialakítását is fontosnak tartom,
nem csupán a kisgyermekek, hanem a kamaszok és a fiatal felnõttek számára is.

A létfenntartással küzdõk
megsegítésére szociális bolthálózat kialakítását tartom fontosnak, továbbá a szociális háló erõsítését és a karitatív társszervekkel való aktívabb
együttmûködést.
Környezetünk tisztántartása és gyommentesítése is el-
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Dr. Hallai Róbert
képviselõjelölt

Dr. Hallai Róbert vagyok, 47
éves. Egyetemi tanulmányaimat
6.

Farkas Gizella
képviselõjelölt

Farkas Gizellának hívnak.
15 éve lakom Dunaföldváron, 3 gyermekem van.
Immár 15 éve vagyok a Hunyadi téri 42 lakásos társasház közös képviselõje, 11
éve a 70 lakásos társasházé
is.
Azért jelentkeztem testületi tagnak, hogy még többet
tudjak tenni városunkért és a
dunaföldvári lakosokért.

n

engedhetetlen az egészség
megõrzése szempontjából,
így nagyobb figyelmet kell
fordítani a környezetvédelemre. Ennek keretében kezdeményezném a "TISZTA
UDVAR RENDES HÁZ"
verseny újbóli megszervezését városunkban.
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Marosvásárhelyen végeztem.
Általános sebészetbõl és háziorvostanból szakvizsgáztam. 13
éve élek Dunaföldváron, 6 éve
háziorvosként dolgozom. Feleségem, Dr. Hallai Georgina radiológus szakorvos. Két lányom
van: Roberta 20 éves, egyetemi
hallgató az ELTE anglisztika
szakán és Friderika, 15 éves,
másodéves a Széchenyi István
Gimnáziumban.
Két éve képviselõ vagyok a
helyi képviselõ-testületben, ezáltal valamennyi tapasztalatot
sikerült szereznem az önkormányzati munkából. Amennyiben Ü

Ü ismét megválasztanak képviselõnek, elsõdleges céljaim közé
helyezem a munkahelyteremtés
elõsegítését, ugyanis az aktív
munkaerõ csökkenése, az elvándorlás felerõsödése a város lassú
halódását idézi elõ.
Több vállalkozás által több
adó folyhat be a város pénzügyi
forrásai közé. A Paksi Önkormányzattal való szorosabb
együttmûködés is hasznunkra
lehet, fõleg ha figyelembe
vesszük a jövõbeni Atomerõmû
bõvítési terveket. Ipari Parkunk
kihasználtságának
növelése
ugyancsak elsõdleges cél kell,
hogy legyen ezen az úton. A helyi pénzügyi bevételek növekedése után a turizmus fejlesztését, a városkép, az infrastruktúra

Jákli János

független képviselõjelölt

Nõs, két gyermek édesapja
vagyok, iskoláimat Dunaföldváron végeztem, érettségi után
Budapesten szereztem okleveles közgazda diplomát. 1994
óta mint ügyvezetõ igazgató
irányítom a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezetet, és
a választók bizalmából még
ebben az évben független önkormányzati képviselõ is lettem. Az elmúlt 5 képviselõi
ciklusban, mint a Pénzügyi Bizottság elnöke segítettem a
megválasztott polgármesterek
munkáját, fõként gazdasági,
pénzügyi döntések meghozatalában. Dunaföldvár város gazdasági, pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott, stabil volt,

Szüreti Fesztivál

modernizálását szeretném szélesebb körben elõsegíteni.
A sport támogatásával a fiatalok, és minden mozogni vágyó
lakos egészségi állapotát erõsítjük, sportrendezvényekkel a város bevételeit és népszerûségét
is emeljük.
Kulturális rendezvényeinknek egyre jobb visszhangja
van, ezért a kultúra támogatása
által nem csak a lakosság szórakozási lehetõségeit bõvítjük,
de a város ismertségét is növeljük.
Minden okunk megvan arra,
hogy bizakodóan tekintsünk a
jövõbe, ugyanis a város
geostratégiai pozíciója az országon belül megkérdõjelezhetelen.

26. PÉNTEK
17.30 Borok és ízek utcája, kézmûves vásár megnyitó - Fesztivál megnyitó
18.00 Nótaest a Fesztiválsátorban
Közremûködik: Tolnai András "Nótakirály", Szeredy Krisztina
primadonna, Dócs Péter dalénekes, Szávolovics Gabriella dalénekes, Németh Dorina Anna (Nagykarácsony), Mendi Milán
(Dunaföldvár) és az egykori Rajkó zenekar tagjai
Mûsorvezetõ: Ihos József (Kató néni)
27. SZOMBAT - FESZTIVÁLSÁTOR, KOSSUTH LAJOS UTCA
14.00 "Földvári lecsós szüreti pecsenye" fõzés óriás kondérban
15.00 a LÖFAN mazsorett csoport mûsora fúvószenekarral
17.00 Vivat Bacchus együttes koncertje
18.00 Band Of StreetS koncert
20.00 Szüreti "Nyugger Rocker Party"
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28. VASÁRNAP - FESZTIVÁLSÁTOR, KOSSUTH LAJOS UTCA
9.00 "Szüret ízei fõzõverseny" szabadtûzön készült ételek
versenye
10.00 Süni Zene - Ölbeli Játékok 0-5 éves korig
11.00 Kereplõ Színház: Lúdas Matyi - bábjáték
13.00 Fõzõverseny eredményhirdetés
14.00 Szüreti felvonulás
17.00 Néptánc gála - Mecsek Táncegyüttes, Ördögszekér
Táncegyüttes
19.00 Utcabál a generációk zenekarral

nem szerepelt az eladósodott
önkormányzatok között.
Célom, hogy megválasztásom esetén a megválasztott
polgármester munkáját továbbra is segítsem, illetve a szûkös
anyagi erõforrásokat a lehetõ
legjobban használjuk fel a város fejlesztése érdekében, hisz
városunkra nagyon sok területen ráférne a fejlõdés. Így pl.
infrastruktúra területén (utak,
járdák, parkok, játszóterek),
oktatás területén az intézmények fejlesztése a kormányprogrammal
összhangban
(minden gyermek tanuljon meg
úszni), fedett fürdõ vagy uszoda kialakítása, egészségügyi
létesítmények korszerûsítése.
A város anyagi lehetõségei
nem teszik lehetõvé a látványos munkahelyteremtõ programok megvalósítását, de mindent meg kell tennünk annak
érdekében, hogy a munkahelyteremtõ beruházásokat minden
erõnkkel támogassuk.
Kérem a Tisztelt Választókat, amennyiben egyetértenek
elképzeléseimmel, úgy szavazatukkal támogassák képviselõvé válásomat. Megtisztelõ
bizalmukat elõre is köszönöm.

Jákli Viktor

képviselõjelölt

Tõsgyökeres dunaföldvári
lakos vagyok, családi gazdálkodó, nõs, négy gyermek édesapja. A Magyar Máltai Szere-
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tetszolgálat Dunaföldvári Csoportjának vezetõje, a Római
Katolikus Egyház Egyházközségének
képviselõje,
a
MAGOSZ helyi alelnöke, a
Magyar Agrárkamara országos
küldötte, Kertbarát Klub tag.
Az elmúlt nyolc évben képviselõként dolgoztam. A testületi munkát komolyan véve,
mindig a város és a dunaföldvári lakosok érdekét szem elõtt
tartva szavaztam. A képviselõi
jutalékomat civil szervezetek
támogatására fordítottam.
A mezõgazdasági bizottság
elnökeként a gazdák problémáival sokat foglalkoztam. Fontos
feladatnak tekintem a mezõgazdasági utak rendbetételét. A
gazdák bevonását az õket érintõ döntésekbe lényegesnek tartom. Nyolc éven keresztül így
végeztem a tevékenységemet,
ezt folytatni kívánom.
Ü

Ü A mezõõrség felállításával
a határban is van egy hatóság,
mely a tulajdon védelmén túl
hatósági feladatokat is ellát. A
mezõõrség fejlesztését nagyon
fontosnak tartom. Új motorokat szereztünk be a mezõõrök
számára, így gyorsabb és haté-

Kiss Lajos Csaba

Független képviselõjelölt
2014-tõl ismét

Tisztelt Dunaföldváriak!
Kiss Lajos Csabának hívnak,
38 éves tõsgyökeres Dunaföldvári lakos vagyok! Feleségemmel és 5 éves kisfiammal élek.
Általános és gimnáziumi tanulmányaimat Dunaföldváron vé-

Komiszár Imre
képviselõjelölt

Tisztelt Dunaföldvári
Választólogárok!
Komiszár Imre vagyok,
Dunaföldváron születtem, jelenleg is itt élek feleségemmel. Két
fiúgyermekünk van. A Jobbik
helyi vezetõjeként határoztam
el, hogy indulok az önkormányzati választáson, így a párt programjainak megvalósításáért dolgozom és a továbbiakban is ezeket az irányelveket szem elõtt

konyabb lett a szolgálat. A kormányzat is fontosnak tartja a
mezõõrség mûködését, mert jelentõsen növelte az állami támogatás mértékét. A mezõõrség együttmûködését a polgárõrséggel és a rendõrséggel elengedhetetlennek tartom.

Fontos célom a lakható vidék megteremtése. A helyi
termelõk, vállalkozók, kereskedõk támogatása, elõtérbe
helyezése közbeszerzés esetén. Szeretném elérni, hogy a
helyi lakos helyi terméket vásároljon, így a jövedelem

helyben marad, fejlõdést indukál és munkahelyeket teremt.
Szeretném elérni, hogy
Dunaföldvár a Mária zarándokút megállóhelye legyen.
Kérem, támogassanak a választáson.

geztem, majd a szomszédos Dunaújvárosban szereztem kohómérnöki, majd EU-s szakértõi
diplomát.
1999-2011-ig a Paksi Járás
területfejlesztéssel és pályázatkészítéssel foglalkozó szervezetét irányítottam. 2012 óta saját vállalkozásunkban végzek
hasonló feladatokat.
Egyesületi tagságaim: Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület,
Tolna Megyei Térségfejlesztõk
Egyesülete (titkár) és a Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete (elnök).
12 éve vagyok tagja Dunaföldvár Város Képviselõ-testületének. Korábban a Városfej-

lesztési, a mostani ciklusban pedig az Oktatási, Szociális és
Sport Bizottságot vezettem.
Hivatásom, önkormányzati
munkám és a civil szervezetekkel
történõ kapcsolatom szorosan
kapcsolódnak egymáshoz. A város legtöbb civil szervezetének
segítettem már forráshoz jutni.
Ugyanez igaz a vállalkozásokra
is, hiszen az elmúlt években több
mint 30 új munkahely megteremtésében vettem részt aktívan.
A következõ, 2014-20-as
EU-s költségvetési ciklusban
Magyarország közel 12000
milliárd Ft fejlesztési forrást
fog felhasználni.
Megválasztásom esetén fõként

e hazai és EU-s pályázatok igénybevételével szeretném elérni:
– minél több és jobb minõségû munkahely megteremtését
– vállalkozói és civil szféra
erõsítését, projektjeik forráshoz
segítését
– oktatás, kultúra, szociális ellátások, idegenforgalom fejlesztését, Dunaföldvár településképének a javítását
Kérem, hogy október 12-én
szavazataikkal
támogassák,
hogy fiatal, de már jelentõs önkormányzati tapasztalattal rendelkezõ képviselõjük ismét a
Dunaföldvári testület tagja legyen!
Köszönöm bizalmukat!

tartva szeretném a dunaföldváriak érdekeit képviselni.
Ehhez az elsõdleges lépés
véleményem szerint a pályázatok naprakész figyelemmel követése, és Dunaföldvárra történõ alkalmazása. Ezáltal is elõsegíthetõ olyan sürgetõ feladatok megoldása, mint amilyen a
munkahelyteremtés és a közbiztonság fokozása.
Emellett, a számos megoldandó probléma közül számomra a legfontosabbak közé
tartozik a nap-, a szél- és a vízenergia felhasználása, valamint
az infrastruktúra fejlesztése.
Véleményem szerint nem elhanyagolható továbbá a város
kulturális felpezsdítése, különös tekintettel a testvérvárosok
közti kapcsolatok szorosabbra
fûzésére, szélesebb körben való ápolására.
Úgy gondolom, mihamarabb
szükséges volna emellett olyan
lépéseket tenni, amelyek elõse-

gítik a fogászati ellátás hatékonyabbá tételét, valamint az orvosi ügyelet feltétel nélküli
biztosítását.
További megoldandó problé-

mának tartom a temetkezési
költségek csökkentését.
Köszönöm eddigi bizalmukat, és kérem támogatásukat.
Szebb jövõt!

Lipták Tamás

képviselõjelölt, független

33 éves tõsgyökeres dunaföldvári vagyok. Feleségem
Lipták-Borzavári
Katalin
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gyógytornász, két lányom
van, Flóra és Sára. Az általános iskolai tanulmányokat
követõen a kecskeméti Piarista Gimnáziumban érettségiztem. Ezt követõen az ELTE Társadalomtudományi
Karán szociálpolitikusként
szereztem egyetemi végzettséget, majd szociális szakvizsgát tettem a nagykõrösi
fõiskolán.
Nagyon hálás vagyok a Sorsnak, hogy tanulmányaim befejezését követõen feleségemmel
együtt szülõvárosomban találtunk munkát, családommal itthon, egymáshoz közel lehetünk, ez a mai világban óriási
érték.
Ü

Ü 2014 januárjától komoly
örökséggel, a Kertbarát Klub
elnöki tisztségével bízott meg
Dunaföldvár legnagyobb civil
szervezõdése.
Munkám során, mint a Támogató Szolgálat vezetõje elsõdlegesen az elesettek, rászorulók, idõsek és a fogyatékkal
élõk támogatását tartom a leg-

Nagy László

képviselõjelölt

Tisztelet
Választópolgárok!
Nagy László vagyok, 1958ban születtem Pakson.
Jelenleg Dunaföldváron élek
a családommal. A helyi Fidesz

Nagy Péter

képviselõjelölt

Nagy Péter vagyok, Dunaföldváron születtem, itt élek
22 éve, iskoláimat is itt végeztem, jelenleg egyetemi tanul-

fontosabbnak.
5 éve vagyok külsõs szakértõ
tagja az Oktatási, Kulturális,
Egészségügyi, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottságnak.
Megválasztásom esetén szeretném az eddigi munkámat
mint képviselõ folytatni, ennek
megfelelõen többek között:
– a civil szervezetek és a he-

lyi egyházak kiemelt támogatását
– egy új, a korszerû igényeknek is megfelelõ mûvelõdési
ház létrehozását (amely minden korosztály számára elérhetõ közösségi tér kell, hogy legyen)
– valamennyi közintézményünk -így pl. a fogászat- teljes

körû akadálymentesítését
– valamint a strand és fürdõ
fejlesztését-elsõdlegesen
a
gyógyturizmus fellendítésének
érdekében
Ahhoz, hogy városunknak
elkötelezett képviselõjeként az
Önök érdekében dolgozhassak,
kérem megtisztelõ támogatásukat!

szervezetének alelnöke vagyok
2006 óta. Tagja vagyok a
Dunaföldvári Idegenforgalmi
és Természetvédelmi Egyesületnek.
Tanulmányaim során képesítést szereztem épületgépészetbõl és ipari kereskedelembõl.
Több sikeres vállalkozást vezettem eddig külföldön és itthon is.
Jelenleg egy épületgépészeti
cég vezetõjeként tevékenykedem a fõvárosban és Dunaújvárosban.
Tisztában vagyok azzal, hogy
elõször az Önök bizalmát kell
megszereznem, mert csak ennek
birtokában lehetek méltó módon
képviselõ. Nem a pártközpontból érkezõ észosztó szeretnék
lenni, hanem a helyi problémákat, mindennapokat jól ismerõ, a
közösséggel együtt élõ, annak
érdekeit érvényesítõ ember.
Azon leszek, hogy a lakosság
aktívan részt vehessen a köz-

életben, és tegyen meg mindent
önmagáért, hogy felébredjen a
Csipkerózsika álomból. Ki
merjen állni a nyilvánosság elé
a céljai elérése érdekében, merjen és tudjon megfelelõ segítséget kérni a város vezetõitõl,
képviselõitõl.
Szeretném, ha végre az itt
élõk alakítanák a saját sorsukat, ha a város megújulna, tovább fiatalodna.
A helyi lakosok ne költözzenek el, itt akarjanak élni továbbra is! A fiataloknak a megélhetés biztosítása mellett a
kulturált szórakozás és sportolás lehetõségeit kell megteremteni.
Szeretném, ha nagyobb nyilvánosságot és támogatást kapna az összes helyi kis-és középvállalkozás az önkormányzattól, ide értve az uniós támogatások megszerzését is.
Természeti kincseink, közbiztonságunk, tulajdonaink fo-

kozottabb védelme érdekében
fejleszteni kell a helyi humánerõforrást és az infrastruktúrát.
Mezõgazdasági adottságaink
kihasználása mellett szükség
van könnyûipari üzem/üzemek
telepítése is.
Meg kell szüntetni az illegális szemétlerakásokat, meg kell
teremteni a lehetõségeket egy
legális szemétlerakó telep mûködésére, és a hulladék feldolgozására.
Geotermikus energiaforrásaink hasznosítása mind a turizmus, mind az energia elõállítása terén számos elõnnyel járna,
amit ki kell használni.
A Duna-part rendezése, a hajóállomás újbóli életre keltése
uniós támogatással, ezzel
együtt a személyszállítás elindulása a turizmust segítené,
ami adóbevételt jelentene a városnak.
Köszönöm megtisztelõ figyelmüket.

mányaimat folytatom. Mindig
részt vettem a közösség életében, a DSTE kajak-kenu és
sárkányhajó szakosztályában,
most a Hagyományõrzõ Íjászok Dunaföldvári Egyesületét és a dunaföldvári Jobbik
alapszervezetét segítem munkámmal.
Örömmel vettem, hogy a helyi Jobbik szervezet engem is
felkért önkormányzati képviselõjelöltnek, a városért tenni
akaró lokálpatrióták pedig aláírásukkal támogatták ezt.
Megválasztásom esetén új
életet fogok vinni a képviselõ-

testületbe, karakán módon fogom képviselni a nemzeti és a
helyi érdek védelmét és érvényesítését.
Szeretném elérni, hogy felkarolják a helyi kulturális és civil kezdeményezéseket, hogy
mûködõ közösségi élet alakuljon ki. Fel kell újítani a mozit
és ki kell alakítani egy közösségi teret a városban, hogy a fiataloknak szervezhessünk értékteremtõ, hagyományõrzõ
programokat.
Az itt lakóknak kell elsõbbséget élvezni a városban, segítenénk a helyieket, pl. kedvez-

ményes belépõk a strandra,
színházba, moziba. Fel kell
mérni az önkormányzat tulajdonában lévõ ingatlanokat és
azokat kedvezményes áron helyi fiatal pároknak kell kiadni,
továbbá munkahelyeket kell teremteni számukra a helyi erõforrásokra támaszkodva, hogy
itt éljenek boldogan és vállaljanak minél több gyermeket.
Ez csak Önökkel sikerülhet!
Kérem, szavazzanak rám, illetve a Jobbik jelöltjeire és polgármesterjelöltjére,
hogy
Dunaföldvár elindulhasson a
szebb jövõ felé!
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Nagy Tamás

képviselõjelölt

Nagy Tamás vagyok, Dunaföldváron születtem, itt élek
19 éve, iskoláimat is itt végeztem. Mindig részt vettem a

Dr. Süveges Árpádné

független képviselõjelölt

45 éves kereskedelmi üzemgazdász vagyok. Gimnáziumi
tanulmányaimat
Dunaföld-

közösség életében, a DSTE
kajak-kenu és sárkányhajó
szakosztályában, most a Hagyományõrzõ Íjászok Dunaföldvári Egyesületét és a
dunaföldvári Jobbik alapszervezetét segítem munkámmal,
illetve a Jobbik Dunaföldvári
Ifjúsági Tagozatának elnöke
vagyok.
Örömmel vettem, hogy a
helyi Jobbik szervezet engem
is felkért önkormányzati képviselõjelöltnek, a városért
tenni akaró lokálpatrióták pedig aláírásukkal támogatták
ezt.

Megválasztásom esetén új
életet fogok vinni a képviselõtestületbe, karakán módon fogom képviselni a nemzeti és a
helyi érdek védelmét és érvényesítését.
Szeretném elérni a fiatalok
számára a sportolási lehetõségek
támogatását, hogy közösségi
élet alakuljon ki. A városban a
tehetséges fiatalokat kell támogatni, hogy rendezvényeken felléphessenek és lehetõséget kapjanak, illetve támogatni kell õket
elõrehaladásuk érdekében. Több
közösségi térre és programra
van szükség, ahol színvonalas és

elsõsorban helyi elõadóknak fellépési lehetõséget biztosítunk.
Dunaföldvárt is önfenntartó
településsé kell tenni, ez a jövõ
útja. Saját erõforrásokra támaszkodva mindent megtermelni, amit tudunk, segítve a
helyi termelõket, olcsóbbá téve
közintézményeink étkeztetését,
értékteremtõ munkát biztosítva
a helyiek számára.
Ez csak Önökkel sikerülhet!
Kérem, szavazzanak rám, illetve a Jobbik jelöltjeire és polgármesterjelöltjére, hogy Dunaföldvár elindulhasson a
szebb jövõ felé!

váron, a Magyar László Gimnáziumban végeztem, férjemet is
itt ismertem meg, aki okleveles
gépészmérnök, jogász. Öt gyermeket nevelünk, akik java már
felsõfokú tanulmányait végzi.
Jómagam a családi gazdaságunk, vállalkozásunk mûködtetésében veszek részt népes családom ellátása mellett. Az Önök
jóvoltából immár harmadik ciklusban képviselhettem a város
érdekeit, legutóbb képviselõtársaim bizalmából alpolgármesteri tisztségben.
Nõként, anyaként is mindig
érzékenyen viszonyulok a
gyermekek problémáihoz, az
oktatást, nevelést, kultúrát,

egészségügyet, szociális ellátó
rendszer mûködését érintõ kérdésekhez. Alpolgármesterként
is e területeken tevékenykedtem a legtöbbet. Gyakorlatias
ember vagyok, nem állnak távol tõlem a várost érintõ mûszaki, település szépítésével
kapcsolatos, fejlesztési kivitelezési feladatok sem. Vallom,
hogy a civil szervezõdések,
mûvészeti egyesületek minden
területen hozzájárulnak a város
identitásának kialakításához és
az önkormányzatiság lehetõség, hogy hittel, legjobb meggyõzõdéssel mi állampolgárok
magunk tegyünk szûkebb tágabb környezetünkért. Tovább-

ra is hiszek a gondolkodó, értelmes vitákban, érdekegyeztetésben és egymás jogait tiszteletben tartó humanista vagyok,
aki fegyelmezett költségvetés
mellett a megkezdett beruházások, fejlesztések folytatása
mellett teszi le a voksát.
Dunaföldvár
városának
olyan településsé kell válnia,
amely gyermekeink számára a
távlatokban is perspektívát
nyújt a közbiztonság, munkavállalás, oktatás, egészségügy,
szórakozás, mûvelõdés terén és
lehetõvé teszi, hogy családjaink helyben találják meg a boldogulást az életükben. Ehhez
kérném az Önök bizalmát!

rásokat, a közigazgatás mûködését.
Egy város vezetésének feladata a település hatékony mûködtetése.
Tehát a közintézményeket,
közszolgáltatásokat mûködtetni, infrastruktúrát fenntartani
és fejleszteni, folyamatosan javuló közbiztonságot biztosítani.
Biztosítani a kisvároshoz
méltó és azt vonzóvá tevõ életminõséget.
Ennek katalizátorai a civil
szervezetek. A civilek biztosítják önkéntes és önzetlen munkájukkal a kulturális és sport-

életet, a közösségi összetartozást. Ehhez anyagi forrásokra
van szükségük.
A közintézményi, közszolgálati, közbiztonsági, egészségügyi mûködéshez és mûködtetéshez szintén pénzügyi eszközökre van szükség.
A városvezetésnek saját bevételein felül kell megtalálni a
fejlõdéshez szükséges lehetõségeit.
Átgondoltan, felelõsen, fenntartható módon.
Én így kívánom Dunaföldvárt és az itt élõket szolgálni.
Ehhez kérem az Önök támogató szavazatát!

Szabó Péter

képviselõjelölt
Szabó Péter 39 éves közgazdász vagyok. Dunaföldvári.
Városunk közéletében 10
éve veszek részt, nyolc éve a
város Pénzügyi Bizottságának, négy évig a Tolna Megyei Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának tagjaként.
Évek óta Európai Uniós pályázatok koordinációjával foglalkozom.
Közéleti tevékenységem során megismertem a gazdasági
és politikai döntéshozatali eljá-
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Szávolovits Lajos
képviselõjelölt

A városért csapatban szeretnék dolgozni, hiszen csapatember vagyok. Tûrhetetlen, hogy
az ingatlanok értéke ennyire
alacsony. Mind az önkormányzati, mind az egyéni ingatlanok
értékének a megõrzése, illetve
az emelkedés elõsegítése lenne
a cél. Ez csak jól mûködõ, az
anyagi forrásokkal jól gazdálkodó, jól pályázó, rendezett városban lehetséges. A források
elérhetõek, ha Önök úgy akarják. Ehhez el kell jönni szavazni, félretéve az esetleges személyes ellenszenvet, ellentéteket.
Szavazzon átgondoltan és
hittel a csapatunkra! Minden
lehetõségünk adott, hogy a várost gazdagabbá tegyük.
Hajrá Dunaföldvár! Hajrá
magyarok!

n

Takács Zoltán, a duna-

földvári FIDESZ csoport elnöke
képviselõjelölt

Magyarország kormányával
való együttmûködésünk révén
újabb lehetõségek nyílhatnak
ahhoz, hogy városunk szebbé,
jobbá fejlõdjön.
Céljaink közt szerepel a központ, a Béke tér igazi városi,
igényes kinézetének kialakítása.
A kommunális adó egyes

pontjait megszüntetjük.
Az utakat befejezzük és a lehetõ legtöbb járdát építjük
meg.
Dunaföldváriak véleményét
kikérve a civil szervezeteket
nagyobb erõvel támogatjuk.
Fontos szempont a helyi kultúra, sport és oktatás fokozottabb
támogatása.
Egyik legsürgõsebb feladatunk
egy a városunkhoz méltó, minden igényt kielégítõ Mûvelõdési
Központ, egy igazi közösségi tér
felépítése, kialakítása.
Dunaföldvár gazdasági élete
kormányzati
támogatással
megvalósuló ipari létesítménynyel gazdagodhat, mely munkahelyteremtéssel párosul.
A Duna-partot a Beszédes sortól a Mély-útig egységesen kell
kezelni. Minden egyes részét a
maga funkciójának megfelelõen
fejlesztjük. A kemping, a csónak
kikötõ, a gyerektáborok, vízi tábor területeinek fejlesztésével, a
környezet minõségi kialakításával a táborok, vendégek számának növelése megvalósulhat.
A fürdõ és a park végre megfelelõ színvonalú, minõségû,
szépségû és rendezett lesz kor-

Széles János

Bölcske utcai vállalkozó, 2
gyermek édesapja vagyok. Ismertebb nevem: Csutkás.
Bizalmatoknak köszönhetõen
1990 óta vagyok a képviselõtestület tagja. Szívemen viselem
a Bölcske utcai lakosok problémáit, de, mint a Mezõgazdasági
Bizottság tagja "Széles" vehemenciával harcolok a mezõgaz-

dasági utak rendbetételéért is.
Dunaföldvári aktív polgárõrként hiszem, hogy fokozottan
vigyáznunk kell gyermekeinkre, hiszen övék a jövõ. Óvnunk
kell az idõseket és a szomszédainkkal, barátainkkal együtt
kell élhetõbb várossá tennünk
Dunaföldvárt.
Ennek szellemében találtuk
ki a "Nyárbúcsúztató" gyereknapot a Sárga Pincés Gödör
pincés gazdáival, segítettem az
Elõszállási utcai játszótér melletti pihenõ rendbetételében és
a lakók összefogásának hála,
felújítjuk a játszóteret Bölcske
utcán.
Köszönöm eddigi bizalmatokat, és remélem, ezután is képviselhetlek Benneteket.
Egyébként pedig, aki nem
rám szavaz, az ki van rúgva!

mányzati segítséggel.
Céljaink és megvalósítandó
terveink közt szerepel egy, a
városunkat megilletõ, a lehetõ
legtöbb sportág befogadására,
színvonalas
rendezvények
megtartására alkalmas komplex, "igazi" sportcsarnok,
sportlétesítmény felépítése, valamint egy tanuszoda kialakítása, melyeket szintén kormányzati segítséggel tud megvalósulni.

Kérem, támogassanak szavazatukkal, hogy a lehetõ legnagyobb állami támogatást tudjuk bevonni városunk gyarapodásának elõmozdítására, városunk fejlesztésére és végre
Dunaföldvár újra igazi, minõségi, élhetõ "ékszerdoboz" legyen az ország közepén:
Szavazzanak Jákli Mihályra
a FIDESZ-KDNP polgármester jelöltjére és a FIDESZKDNP képviselõjelöltjeire!

képviselõjelölt

Tóth István

képviselõjelölt, JOBBIK
támogatásával

59 éves, tõsgyökeres
Dunaföldvári vagyok, a Pak-
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si Atomerõmû Zrt. nyugdíjas mûszerésze. Feleségem
óvónõ, három gyermekünk
van. A Hagyományõrzõ Íjászok Dunaföldvári egylete
egyik alapítója vagyok. Érdekel városunk helytörténete és az elhallgatott dunaföldvári múlt.
Szeretném, ha képviselõként
és polgármesterként olyan emberek lennének a Városvezetésben, akik nem tájékoztatják
félre a dunaföldváriakat, emellett vállalnák politikai hovatartozásukat.
Számomra az emberi viselkedés alapja és egyben Ü

Ü szûkebb pátriánk vezetõi
számára támasztott követelmény az erkölcsi alapokon
nyugvó nemzeti elkötelezettség.
Városunk - és egyben hazánk
- legfontosabb megoldandó
problémájának tekintem a
megszüntetett, tönkretett munkahelyek visszaállítását, pótlá-

sát. Mindenekelõtt mezõgazdasági feldolgozóipar felállítását
javasolom.
Támogatom a közbiztonság
javítását, akár a helyi csendõrség létrehozásával. Ezzel párhuzamosan ellenõrizhetõ feltételekhez kötném a szociális segély kifizetését.
További elképzeléseim:

Borszéki bemutatkozás
Városunk küldöttsége elõször vett részt újdonsült erdélyi testvérvárosunk, Borszék ünnepi rendezvény-sorozatán, a Borszéki napokon.
A kis erdélyi település évek
óta augusztus elején rendezi
meg ezt a kulturális és gasztronómiai rendezvényt, ahol a
környék és a szervezõk által
meghívott települések, így
városunk is felvonultatta kulturális és gasztronómiai értékeit.

n SZABADOS SÁMUEL
A Horváth Zsolt polgármester vezette küldöttség négy
képviselõbõl, az Annamatia
énekkar és az Ördögszekér
néptáncegyüttes tagjaiból állt.
A gasztronómiai különlegességet pedig a földvári csülkös pacal, és a Jákli Viktor és Tóth
István képviselõk által prezentált finom borok jelentették.
A polgármester szerint sikert
aratott városunk bemutatkozása. Az volt a kiválasztás szempontja a több lehetõség közül,
hogy a kulturális produkció
színvonalas és látványos legyen, és egyben városunk szellemiségét tükrözze. Mindkét
fellépõ együttesünk maximális
mértékben eleget tett a feltételeknek. Az énekkar kétszer is
fellépett, egyszer a templomban, egyszer szabadtéren. A
táncosok pénteken, szombaton
is színpadon voltak, az utóbbi
fellépés már táncház jelleget
öltött, a közönség bevonásával.

A pacal és a borok is nagyon
kelendõek voltak. A pacalt e
vidéken kevésbé ismerik, a bor
pedig nagy érték Erdélyben,
ugyanis errefelé kevés a szõlõ.
Maga a szervezés is érdekes
volt, új ötleteket lehetett megismerni. Több színpad volt,
melyeken általában azonos
mûfajú produkciókat mutattak
be. Például az egyik színpadon
léptek fel a rock és a könnyûzene képviselõ, a másikon táncosok és a kórusok. Külön területe volt a gasztronómiai
programoknak, így mindenki
igénye szerint válogathatott a
színpadok, helyszínek között.
Precíz volt a szervezés és kedves a vendéglátás.
Borszék polgármestere örült,
hogy a földváriak népes táborral
és értékes produkciókkal érkeztek. Hasznosnak tartja a testvérvárosi kapcsolatot, mely mindkét település számára fontos lehet a továbbiakban. Érzékelhetõen több magyar, természetesen fõleg dunaföldvári fordult
meg a településen és környékén
ez évben. A turista forgalom növekedése fõleg a panziósoknak,
vendéglõsöknek volt kedvezõ.
Nem véletlen, hogy a jövõben
fõleg idegenforgalmi beruházásokban gondolkodnak a helybéliek. Ebben magyar, sõt akár
dunaföldvári vállalkozások is
partnerek lehetnek.
Borszék a monarchia utolsó
éveiben kisebb üdülõközponttá
nõtte ki magát. Errõl a korabeli
szép épületek, panziók, étter-

– fiatalok megélhetési lehetõségeinek bõvítése
– idõskori ellátás fejlesztése
– kedvezmények városunk
lakóinak
– civil szervezetek kiemelt
támogatása
– kételyek eloszlatására felülvizsgálni a Bioetanol vízfelhasználását

– integrált oktatás áttekintése
– alternatív energiák helyi
felhasználása
– Nemzeti Emlékpark létrehozása
– idegenforgalom, gyógyturizmus fejlesztése
– gyermeksport támogatása
Mindezek megvalósításához
kérem támogatásukat.

mek tanúskodnak. A helybeliek
szeretnék ezt a tradíciót folytatni
a XXI. században is. A természeti adottságok és a jelenlegi
politikai viszonyok, mint felté-

telek adottak és kedvezõek. A
kapcsolattartás folytatása a földvári Szüreti Fesztivál lesz, melyre természetesen meghívót kaptak a borszékiek is.

n

n

Augusztus 20 után…
Lezajlott az idei augusztus
20-i városi rendezvény, melynek sikerérõl, tapasztalatairól Pataki Dezsõvel, a Mûvelõdési Központ igazgatójával,
illetve Horváth Zsolt polgármesterrel beszélgettünk.

n BAKSAY ERIKA
- Esõs nyár volt az idei, ezt
sajnos augusztus 20-a sem úszta
meg- mondja Pataki Dezsõ. -A
délelõttre és a kora délutánra rányomta a bélyegét az idõjárás.
De, miután az esõ elállt, a nap is
kisütött, már nagyon sok ember
ellátogatott a rendezvényre, és
remek volt a hangulat. Nagyon
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sajnáltuk, hogy a kora délutáni
gyermek programon, a nagyon
színvonalas Kiskalász koncerten
még kevesen voltak, ahogy a
gasztronómiai programot is a
csapadék kergette be a sátrak
alá, holott a 22 nevezõ által elkészített halászleveket sokkal
többen is megkóstolhatták volna. Kállay Saunders Andrást viszont már rengetegen meghallgatták, Váry Gyula légi bemutatóját és a tûzijátékot is nagy tömeg megnézte.
- Milyen forrásokból finanszíroztátok a rendezvényt, és
mennyibe került?
- Az Önkormányzat támo- Ü

Ü gatásából, szponzori pénzekbõl és a helypénzekbõl nagyjából
nullszaldósra, esetleg minimális
mínuszban zártuk a rendezvényt,
nagyjából 2. 700 ezer Ft-ból. És
már dolgozunk is erõsen a következõ nagy városi rendezvényen,
a Szüreti Fesztiválon.
Horváth Zsolt polgármester
az oda látogató, és a fõ támogató szemszögébõl értékelte az
eseményt.
- Az idõjárást nem a város
szervezte, az égiek nem voltak
kegyesek hozzánk. A délelõtti
szentmise, az új kenyér megáldása olyan szép hagyomány,
ami mindig emeli az ünnep fényét. Örömmel láttam, hogy
kissé emelkedett a fõzõversenybe nevezõk száma, még
ha még mindig messze is van a
régi 50-60 nevezõtõl. Az már
nem a szervezõk hibája, hogy
az esõ miatt kissé családiasra
sikeredett a programnak ez a
része, ahogy kora délutánig
minden program. Ebben az év-

Legjobb szakácsok,
legjobb halételek

ben is nagy sikerrel szerepeltek a helyi csoportok, a
mazsorettek, a Zsigec, az Ördögszekér csoport, ami azért
nagyon fontos, mert õk a mieink, nekünk dolgoznak, és évrõl évre nyomon követhetjük a
fejlõdésüket, élvezhetjük a
munkájuk eredményét. Színesítette a programot a sok
egyenruhás, illetve az általuk
tartott bemutatók, hiszen itt
volt a katasztrófavédelem, egy
vegyvédelmi alakulat, és haditechnikai bemutatót is láthattak az érdeklõdõk. Remek ötlet
volt a "Jó ebédhez szól a nóta",
ráadásul itt is hallhattunk "helyi erõket". Úgy vélem, nagyon sok embert vonzott Váry
Gyula légi bemutatója, remélem, jövõre bõvíthetjük ezt a
programot. Az esti koncert
megítélése ízlés dolga, nem
egyszerû mindenki igényeit kielégíteni zenei téren, de az biztos, hogy az elõadóra sokan
voltak kíváncsiak.

Nincs városi rendezvény
gasztronómiai program nélkül. Így idén augusztus 20án is volt halászléfõzõ verseny, ezúttal 22 nevezõvel. A
neves zsûri - Koncz Gábor
Kossuth-díjas színmûvész,
Kovács János Venesz-díjas
mesterszakács és TóthNacsa Ági, gasztroblogger döntése értelmében 2014ben Joó Gyula fõzte a legjobb halászlevet, és Tóthé
Kuti Marcsi a legjobb egyéb
halételt.

n BAKSAY ERIKA

Joó Gyula halászleve
alaplével készült, mivel szerinte a tökéletes lé titka a
csontokból és bõrbõl kifõtt
zamatos alap. Ebbe teszi a (lehetõleg saját kertjébõl származó) hagymát, paprikát, paradicsomot, a (lehetõleg
akasztói) halat, és a házi pirospaprikát. Mesterséges adalékot, sûrítményt, egyéb huncutságokat nem használ, és

n

Megyei Polgárõr Nap Pálfán
14. alkalommal rendezték
meg megyénkben a polgárõrök hagyományos, ünnepnek számító rendezvényét.
Széles János, a Megyei Polgárõr Szövetség elnöke és a
rendezvény szervezõje elmondta, hogy a szövetség
minden évben más településeknek adja a házigazda
szerepét, így ez évben Pálfa
adott otthont a rendezvénynek.

n SZABADOS SÁMUEL
Nem véletlen, hogy idén
Pálfa lett a házigazda. A község így legalább egy napra az
érdeklõdés középpontjába
kerül, megmutathatja helyi
értékeit, bemutatkozhatnak a
helyi civil és kulturális egyesületek, akik a nap során mûsorokkal szórakoztatják a
vendégeket. Hasznos dolog

ez a kisebb települések számára, és õk igyekeznek meghálálni a bizalmat. A pálfaiak
is kitettek magukért, precízen, színvonalasan szervezték meg a napot.
Mintegy 1100 résztvevõ
fordult meg a nap során a
rendezvényeken. Vendégként
jelen voltak a szomszédos
megyék, Somogy, Baranya és
Fejér megye polgárõrségeinek képviselõi. Megjelentek
az együttmûködõ szervezetek
képviselõi is a rendõrség, katasztrófavédelem, tûzoltóság
részérõl. A sokszínû programok közt gyermekjátékok,
íjászat, sport szerepelt, természetesen kiemelt helyen a
kispályás foci.
A nap ünnepélyes eseménye volt az országos szövetség kitüntetéseinek átadása.
Hatan részesültek az elisme-

résben, köztük a dunaföldvári
Máriás Attila. A kitüntetésekre a megyei szövetség elnöke tesz javaslatot, a helyi
szervezetek véleményét is kikérve.
Városunkat népes, 35 fõs
küldöttség képviselte. Az
elõõrs már pénteken megérkezett, és segédkezett a helyszínek felszerelésében, például a sátorállításban. Vitték
magukkal a város óriás üstjét,
melyben másnap a babgulyás
fõtt. Az ebéd mellé mindenki
kapott italjegyet, melyet sörre, vagy üdítõitalra lehetett
váltani. A hangulatos találkozó a késõ esti órákban zenével, tánccal zárult. A jövõ
évre Bogyiszló kapta meg a
rendezés jogát.
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szigorúan magában eszi a halászlét, kenyér vagy tészta
nélkül. Amúgy elfogadó mások fõztjével kapcsolatban, de
neki így ízlik a legjobban.
Tóthné Kuti Marcsi "A híd
összeköt" csapatban fõzött,
mivel a társaságban solti tag
is akadt. A rutinos szakácsnõ
-aki már a spenótfõzõ versenyen is nyert- ezúttal sem
hagyta ki a spenótot. Töltött
pontyának hasában az édesanyjától tanult spenótos, fûszeres töltelék lapult, magát a
halat tormalevelekben párolta
meg, majd kicsomagolva
megpirította. Mellé nemzeti
színû, piros kaliforniai paprikákba töltött, hagymán párolt
halhússal és zöldbabbal töltött
finomságot tálalt fel. Csak
úgy, a halas hangulat kedvéért
egyszerû kelt tésztából formált hallal tette fel az i-re a
pontot, és ez bejött neki: a
zsûri neki ítélte a legjobb halételért járó díjat.

n

Helyreigazítás
Július-augusztusi számunk
"Nemzeti Összetartozás Emléknapja" címû cikkében tévesen szerepelt, hogy az emléknapot július 4-én tartják.
A Nemzeti Összetartozás
Emléknapja június 4-e.
a szerk.

Energetikai és informatikai felújításokról döntött a testület
A nyári szünet ellenére fõleg
a pályázati határidõk rövid
ideje miatt több alkalommal
is rendkívüli gyûlést tartott a
nyár folyamán városunk
képviselõ-testülete.

n SZABADOS SÁMUEL
Az õsz során végrehajtandó
felújítások közül talán a legjelentõsebb az energetikai program, melynek során több középület energiarendszerét modernizálnák, átalakítanák a pályázat során nyert pénzbõl. A

tervezet szerint a városházán, a
könyvtárban, a külvégi iskolában és az óvodában kerülne sor
nyílászárók cseréjére, hõszigetelésre, valamint napelemek
felszerelésére. Az utóbbi megoldás villamos energia megtakarítást jelentene városunknak.
A napelemek által termelt
elektromos árammal rá lehet
csatlakozni az országos hálózatra, s hosszabb-rövidebb idõre a helyben termelt energia
látná el a középületeket, melyek ez idõ alatti fogyasztását

Évtizedek óta a térség szolgálatában

A Paksi Atomerõmû együttmûködõ partnere a térség településeinek
Alapítása óta tízmilliárd forintot meghaladó értékû fejlesztést generált az atomerõmû
környezetében az MVM Paksi
Atomerõmû Zrt. által 2011ben létrehozott Jövõnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány. Az erõmûvet befogadó
térségben életminõséget, a lakosság komfortérzetét javító
beruházások zajlottak.

n VIDA TÜNDE
A Paksi Atomerõmû több
mint 30 éve van jelen mûködõ
létesítményként a Paks- Kalocsa-Szekszárd centrumok által
meghatározott területen, mint a
térség legnagyobb beruházója,
gazdasági vállalkozása és munkáltatója. Az MVM Paksi
Atomerõmû Zrt. felelõsséget
érez környezetéért, annak állapotáért, az ott élõk életminõségéért, a térség fejlõdéséért, jövõjéért. Az atomerõmû több
évtizede folytat egyre szélesebb körû környezeti támogató
tevékenységet. A korábbi évek
eredményes megoldásait megtartva és továbbfejlesztve az
erõmû egy új közhasznú alapít-

ványt hozott létre, amellyel egy
koncentráltabb, átláthatóbb támogatási rendszert alkotott.
Az így létrejött Jövõnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány célja a kedvezményezett
területeken megvalósuló térségfejlesztés, az életminõség
emelése, továbbá a munkahelyteremtés. Az érintett körbe
negyvenegy paksi, kalocsai és
a szekszárdi térségben fekvõ
település tartozik. Az MVM
Paksi Atomerõmû Zrt. évente
500 millió forintot bocsát az
alapítvány
rendelkezésére,
amelynek kuratóriuma két alkalommal hirdet pályázatot.
Ennek feltételeit úgy alakították ki, hogy azok leghatékonyabban segítsék az alapító okiratban meghatározott célok elérését. Az önkormányzatok,
azok társulásai, a közigazgatási
területükön mûködõ intézmények, illetve képviseletükben
azok fenntartói vissza nem térítendõ támogatást nyerhetnek el
uniós pályázatok önerejéhez,
az életminõség javítását, a településközösség mûködési fel-

külön óra mérné. A testület
döntése alapján három cégtõl
várnak árajánlatot. A beruházás összege kb. 50 millió forint. Amennyiben a pályázat
pozitív elbírálásban részesül, a
munkák már az õsz során elkezdõdhetnek.
A városháza informatikai
rendszerének felújítása szintén
pályázati pénzbõl lehetséges. A
rendszer tíz éves, az informatikai
technológia gyors fejlõdése teszi
szükségessé az átalakítást. A kb.
15 millió forint értékû beruházás
szintén az õsz során esedékes.
A testület továbbá döntött a
Bölcske utcai játszótér felújításáról, melyet Széles János kép-

viselõ kezdeményezett, s ennek
érdekében civil adakozást kezdeményezett. Ez ideig 500 ezer
forint gyûlt össze. A képviselõ-testület döntése alapján a város kétmillió forinttal járul hozzá a felújításhoz. A munkálatok szeptemberben elkezdõdnek, s a Bölcske utcai gyerekek
nemsokára egy biztonságos,
modern játszóteret vehetnek
birtokukba.
Megtörtént a Bölcske utcai
helyszíni bejárás a vízelvezetõ
rendszer átalakítása, felújítása
végett. A közútkezelõ céggel
történõ egyeztetés után rövid
idõn belül itt is elkezdõdhet a
kivitelezés.

tételeinek fejlesztését szolgáló beruházásokhoz, energetika
racionalizálási
projektek megvalósításához.
2013-ban 62
igény érkezett a
kuratóriumhoz,
ebbõl 56 nyert el támogatást.
Ebben az évben az alapítvány
összességében1,2 milliárd forint értékû fejlesztést megvalósulását segítette elõ.
A 2014-es elsõ pályázati fordulóban igen nagy volt az érdeklõdés, 44 projekthez kértek
a pályázók alapítványi segítséget. Az igény meghaladta az
500 millió forintot, a rendelkezésre álló keret 250 millió forint volt, ami huszonegy igény
támogatását tette lehetõvé.
Fácánkerten az önkormányzat egy szabadtéri színpadot létesíthet a vissza nem térítendõ
támogatás felhasználásával.
Kajdacs Község Önkormányzata a község római katolikus templomának felújítását
végezheti el. Boda János polgármester szavai szerint ez nagyon fontos, mert a templom
mûemlék épület. Azt is elmondta, hogy a kistelepülések
többségének vajmi kevés esé-

lye van az európai uniós pályázatokon való részvételre, ezért
jelent számukra kivételes lehetõséget az a pályázati rendszer,
amit a Paksi Atomerõmû évek
óta sikerrel mûködtet. Egyrészt
pályázati önerõt nyújt, aminek
általában híján vannak a települések, másrészt kivételesen
kevés, csupán 5 százalék önerõre van szükség, a pályázati
rendszer pedig átlátható, kiszámítható.
Szabó Zsolt, a Bács-Kiskun
megyei Ordas polgármestere
büszke a takaros kisközség
óvodájára, ami ennek a pályázati rendszernek köszönhetõen
kapott új köntöst. Több, szintén Bács-Kiskun megyei település közös elhatározásból,
összehangoltan pályázott a közösségi rendezvények szervezéséhez használatos infrastruktúra beszerzésére.
A kalocsai Szent Kereszt
Kórházban a betegétkeztetés Ü
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Ü körülményeit kívánják javítani. Ez - mint Kalocsa polgármestere, Török Ferenc hangsúlyozta - túlmutat a város határain és az egész járást érintõen javítja a betegellátás színvonalát.
A Jövõnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány fennállása óta 1,7 milliárd forintot
ítélt oda a pályázóknak. A
megítélt támogatás közvetet-

Rendõrségi
hírek
Megkezdõdött a tanítás, iskolakezdéskor, és a tanítás végén
megélénkül a forgalom a tanintézmények közelében. Ezekben
az idõpontokban rendõrök segítik a diákok biztonságos közlekedését. Nem csak gyalogosan, hanem kerékpárral, gépkocsival is
tömegek jelennek meg az intézmények elõtt. Kérjük, parkoláskor legyenek körültekintõek,
tartsák be a közlekedési szabályokat!
A határban megkezdõdött a falopás. Több esetben eljárást indított a rendõrség az elkövetõk ellen, de mezei tolvajok is rendõrkézre kerültek. Különbözõ terményeket: barackot, szõlõt, kukoricát loptak. Ismételten kéri a
rendõrség a határban járókat,
dolgozókat, értesítsék a rendõrséget, vagy mezõõröket, polgárõröket, ha gyanúsan viselkedõ ismeretleneket látnak! Az utóbbi
idõben orvhorgászatért és bolti
lopásért is eljárások indultak.
Tettüknek komoly következménye lehet, akár letöltendõ börtönbüntetést is kiszabhatnak az elkövetõkre.
Õsszel a rendõrõrs területén
szinte minden hétvégén valamilyen rendezvényt tartanak. Aki
alkoholt fogyaszt, ne vezessen,
még kerékpárt, de lovas kocsit
sem! Az ismerõsök, családtagok
elázott társukra figyeljenek, ne
engedjék, hogy gépkocsit vezessen, vagy garázda cselekményt

ten közel 11 milliárd forintnyi
fejlesztést generál az érintett
térségekben.
Az alapítvány kuratóriuma
idén még egy alkalommal 2014. október 30-ig - hoz döntést a hozzá beérkezett pályázatokról. További információk
megtalálhatók
a
www.jovonkenergiaja.hu oldalon.
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kövessen el, vigyék haza! Ittas
személyt, fiatalkorút, vagy gyermekkorút a vendéglátóhelyeken
ne szolgáljanak ki! A rendõrség a
rendezvényeken jelen lesz.
Augusztus 20-án egy háromfõs táraság ittasan belekötött a
szórakozó emberekbe. Bûncselekményt követtek el, ellenük garázdaság, testi sértés miatt eljárás
indult.
Lopják a lakatlan, ritkán látogatott házakból a vízórákat. A
rendõrség kérése, hogy aki tud,
vagy hallott ilyen esetrõl, értesítse a rendõrséget!
Az internetes csalások is folytatódnak, a megrendelt áru átvétele elõtt ne fizessék ki a számlát!
Megjelentek a faárusok, és
csatorna cserélõk. Õk elsõsorban
idõs embereket keresnek fel, és
becsapják õket. Legyenek gyanakvóbbak!
Állatkínzás miatt eljárás indult
egy részeges fiatalember ellen,
aki kölyökkutyákat dobott ki az
ablakon, több állat elpusztult.
Elõállították.
A rendõrség elõállította rongálás miatt azt az ittas férfit is, aki
téli tüzelõnek szétverte a külvégi
játszótér fa játékait.
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Kiállítások a
Várban

Nyitva tartás: kedd-vasárnap
10:00-18:00 (hétfõ szünnap)
Vármúzeum
Vak Bottyán emlékezete
Rózsalevél felkap a szél…
- Sárdy János emlékkiállítás
Fafaragó Galéria
"Mesterségünk címere" dunaföldvári kézmûvesek
kiállítása
Dunaföldvár mezõváros
Ispánház
Smuk Imre festményei az
Ispánházban

Soros

Átadnám egy hetes üdülési jogomat a zalakarosi Club
Men Dan ****-os apartman
házban négy fõ részére. (Két
felnõtt, két gyerek) Érdeklõdni: 20/363-52-38
* * *
Bölcske utcai parasztház
kerttel eladó. Tel.: 30/97-42796 Hívjon, megegyezünk!
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A Mûvelõdési
Központ és
Könyvtár októberi
programjai
SZEPTEMBER 12. 18:00 BERZE-NAGY ILONA KÖNYVTÁR
Legújabb helytörténeti kiadványunk, Lukácsi Pál: A dunaföldvári színjátszás krónikája c. munkájának bemutatója. A szerzõvel
Balogh Emese beszélget.
Közremûködik: Ulbert Andrea és Gyulai István (Virágom
duó). A kiadvány a helyszínen
megvásárolható.
SZEPTEMBER 19. 20:00
Dolák-Saly Róbert önálló
estje. Jegyár: 2.000 Ft
SZEPTEMBER 20-21. - PUSZTAFÖLDVÁR

Földváriak Találkozója
SZEPTEMBER 26-28. - FESZTIVÁLSÁTOR, KOSSUTH LAJOS UTCA
Szüreti fesztivál
SZEPTEMBER 30. - BERZENAGY ILONA KÖNYVTÁR
A Magyar Népmese napja
A nagy magyar mesegyûjtõk
munkásságáról hallhatnak interaktív elõadást a kisiskolások
egy mese délelõtt keretében.
OKTÓBER 1. 18:00
A zene világnapja - koncert
OKTÓBER 1-2.
Véradás
OKTÓBER 4. 9:00 - ISPÁNHÁZ
Édesanyák találkozója
OKTÓBER 4. 14:00
Idõsek Világnapja
OKTÓBER 6. 17:00 - FEHÉRVÁRI ÚTI TEMETÕ

Emlékezés az Aradi Vértanúkra

NYITVA TARTÁS:
HÉTFÕTÕL-PÉNTEKIG: 800 – 1300; 1400 - 1700
SZOMBATON: 800 – 1200

n

20 éves üzletünk
Megújult, kibõvült árukészlettel,
bankkártyás fizetési lehetõséggel és
törzsvásárlói kedvezménnyel várja vásárlóit.
Alphazoo Dunaföldvár
Rákóczi u. 2. (a városközpontban)
Telefon: 06 30 902 34 02

15.

Szeretettel köszöntjük az
augusztus hónapban 90. életévét betöltött, szépkorú lakosunkat, Böhm Imrénét. Jó
egészséget kívánunk neki!
Dunaföldvár Város
Önkormányzata

Földvári nyári esték

A környék egyik legrangosabb kulturális
rendezvényévé vált
Pataki Dezsõ, a mûvelõdési
ház igazgatója értékelte lapunknak a földvári nyár legjelentõsebb programsorozatát, a Földvári Nyári Estéket.

n SZABADOS SÁMUEL
A kezdetekre kitérve felidézte, hogy az elsõ helyszín a gimnázium belsõ udvara volt, mely
a maga zártságával, akusztikájával ideális helyszínnek bizonyult, de a nézõtér befogadó képessége korlátozottá vált. Új
helyszínként a Mûvelõdési Ház
udvarát választották, de ez sem
volt alkalmas az egyre több nézõt vonzó rendezvény befogadására. Az utóbbi években a Várudvar adott teret az elõadásoknak, mely úgy tûnik, optimális
adottságokkal rendelkezik, és a
jövõben a legalkalmasabb otthona lesz a rendezvénynek.
A tartalom összeállítása kapcsán a ház igazgatója két szem-

pontot jelölt meg. Az elsõdleges az igényesség volt, melynek célja, hogy a közönség hazai, vagy akár nemzetközi szinten is jegyzett elõadókkal, mûvészekkel találkozzon. A másik pedig a sokszínûség, mi által a különféle ízlésû, korosztályú közönség igényeit igyekeztek kielégíteni a szervezõk. Az
idei produkciók, a Csík zenekar koncertje, az operett, az Állami Népi Együttes és a Római
vakáció címû vígjáték kielégítették ezeket az igényeket.
A rendezvény ez évben technikailag is megújult, mely nem
kevés összegbe került. A fedett
színpad, a világítás és a hangtechnika a legrangosabb hazai
szabadtéri rendezvények igényeit is kielégíti. A visszajelzések pedig önmagukért beszélnek. Mindegyik est teltházas
volt, tehát ez kb. 1200 nézõt jelentett a nyár során. Pótszéke-

Nagyszerûen kezdte a
szezont labdarúgó csapatunk
Augusztus 17-én elkezdõdött
a megyei elsõ osztályú labdarúgó bajnokság. Városunk
csapata a DFC Õcsényt fogadta.

n SZABADOS SÁMUEL
Ellenfelünkrõl az a hír járta,
hogy a korábbi évekhez képest gyengült a gárdájuk. Ez a
játék képén is érzõdött. Végig
mezõnyfölényben játszottunk,
ez gólokban is megnyilvánult.
A 15. percben Hõs Bence góljával vezetéshez jutottunk, a
26. percben Molnár Milán találata növelte elõnyünket. A
második félidõben tovább növeltük góljaink számát, az 56.
percben Széles talált a kapu-

ba. A 75. percben alakult ki a
4:0-s végeredmény. Utánpótlás csapatunk 7:0-ra gyõzött.
A kettõs gyõzelem remek kezdés volt a földvári focisták részérõl.
A második fordulóban
Kakasdon vendégszerepeltünk.
A házigazdák mindig is kemény ellenfélnek bizonyultak,
ezt a mostani mérkõzés is bizonyította. Nagyjából azonos játékerõt képviselt a két gárda.
Helyzetek mindkét oldalon
adódtak. Inkább a biztonsági
játék jellemezte a találkozót,
egyik csapat sem mert kockáztatni. A meccset Molnár Milán
14. percben szerzett gólja döntötte el a javunkra. A szerencse

ket kellet beállítani, természetesen a biztonsági szabályok
korlátai közt. Lehet, hogy a
várudvar is kicsinek bizonyul a
jövõben? A másik jelzés az
elõadók részérõl érkezett, akik
a hangulatos, romantikus környezetet, valamint a technikai
feltételeket dicsérték a telt ház
mellett.

Az érdeklõdés a bevételben
is megmutatkozott, kb. 4 millió forintot jelentett, mely
nem fedezte a kiadásokat. Ehhez kellet a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán nyert 2
millió forint, valamint az önkormányzat és a szponzorok
támogatása. Örvendetes jelenség, hogy a nézõk majdnem fele más, akár távoli településekrõl érkezett. Ez a
tény természetesen városunk
hírnevét öregbíti. Az idei és
utóbbi évek pozitív tapasztalatai egyértelmûen azt jelzik,
hogy kell és érdemes folytatni
a Nyári Esték rendezvény sorozatot.

a jó csapat mellé áll, tartja a focistamondás. Ez erre a találkozóra is érvényes volt. Ellenfelünk egyik lövése után a labda
a kapufáról kifelé pattant.
Egyenlítési lehetõség volt.
Ifistáink 7:1-re gyõztek. Idegenbõl is hat ponttal tértek haza a földvári fiúk.
Az elsõ igazán kemény ellenfél a Bonyhád csapata volt,
akiknek nem titkolt célja viszszakerülni az NB III-ba. Mindenki tartott a mérkõzéstõl. A
hangulatot tovább fokozta,
hogy sok szurkoló kísérte el a
vendégcsapatot. Vendégeink
az elsõ játékrészben aktívabbak voltak, noha mi sem játszottunk alárendelt szerepet.
A félidõ utolsó percében
bonyhádi gól született. A
folytatás is sokkoló volt. A
46. percben, szinte középkezdés után született az újabb

vendég találat. 0:2-es hátrányunk szinte behozhatatlannak bizonyult, ám nem így
történt. Csapatunk fegyelmezett játékával mezõnyfölénybe került. Hegyi Armand szabadrúgás utáni csúsztatásból
szerzett gólt, majd a 60. percben Schulteisz Norbert góljával egyenlítettünk. Az utolsó
negyedórában
vendégeink
nagy erõvel támadtak, de védelmünk helytállt, újabb gól
nem született. Volt olyan momentum, mikor a kapusunkon
túljutó labdát egyik védõnk
fejelte ki a gólvonalról. A forduló meglepetésének számított a DFC hátrányból történõ
egyenlítése Bonyhád ellen.
Régen szerepelt ilyen jól csapatunk a bajnokságban, három
forduló után megõrizte veretlenségét és a tabella élmezõnyében tartózkodik.
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