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Közéleti lap
Kedves Olvasóink!

XXII. évfolyam 10. szám

Önkormányzati választás

2019. október

Jelen lapszámunk java részét
az önkormányzati választások
témájának szenteljük, így szeretnénk segítséget nyújtani,
hogy ki mellé tegyék az X-et
október 13-án, vasárnap 6–19
óra között valamely dunaföldvá-

ri szavazókörben. A döntés megkönnyítése érdekében összegyűjtöttük a bemutatkozásokat,

jelölti programismertetéseket
minden polgármester- és képviselőjelölttől. Abban a sorrend-

ben olvashatják, ahogyan az a
sorsolás útján meghatározott jelölti listán, a szavazólapon szerepel majd.
A 4 polgármesteri és 24 képviselői bemutatkozás után a helyi
választási iroda tájékoztatóját olvashatják a szavazás menetéről.

Lipták Tamás

Horváth Zsolt

Várnai István

Jákli Mihály

Egy földvári a földváriakért!

Sikereink lendületével!

Üdvözlöm Önöket!

1980-ban születtem Dunaújvárosban. A Kecskeméti Piarista
Gimnázium elvégzése után, az
ELTE Társadalomtudományi Karán szereztem szociálpolitikus
egyetemi diplomát, majd később
a Károli Gáspár Református
Egyetemen szakvizsgát. Tanulmányaim elvégzését követően
szülővárosomban vállaltam munkát, mint intézményvezető.
Feleségemmel, Lipták-Borzavári Katalinnal három gyermekünk van, Flóra, Sára és Barnabás.
2015 óta a Dunaföldvári Kertbarátok Egyesületének elnökeként is szolgálom szülővárosomat.
2009-től az Oktatási-Kulturális-Szociális és Sportbizottság
külsős, majd 2014-től, mint képviselő tagja vagyok. 2016-tól a
Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökeként valamennyi fontos, a város
ügyeit érintő kérdésben, döntéshozatalban részt tudtam vál- ►

Eddigi polgármesterségem alatt
megtapasztalhatták, hogy nemcsak a fogadóórákon találkozhatnak velem, hanem rendezvényeken, eseményeken, avagy az utcán is elmondhatják véleményüket, javaslatukat, amelyekre aztán
együtt keressük a megoldást.
Az elmúlt években a képviselő-testülettel Gazdasági Programot alkotottunk, amelyet sikeresen koordináltam, és nem lehet
kétségünk: látványos fejlődésnek
lehettünk tanúi. Jelentősen korszerűsödtek a hatos út túloldalán
lakók közlekedési feltételei, a
csapadékelvezető rendszer, megújult a Béke tér és a Duna-part. Javultak az iskolás, óvodás és
bölcsődés gyermekek elhelyezésének körülményei. Új munkahelyekkel bővült a város a Pannónia
Bio és a Vajda Papír üzemének
beindulásával. A város segítette
hellyel, anyagiakkal a civil szervezetek, a közösségek munkáját.
A felújítás után új szerepet ►

Várnai István vagyok, s Dunaföldváron születtem, a Kossuth
téren. Az I.sz általános iskolába
jártam, aztán a Magyar László
Gimnáziumban folytattam tanulmányaimat, s érettségiztem. A
Vásártéren nagyszerű társaságban
nőttem fel és szocializálódtam. Itt
tanultam meg focizni, árokcicát
játszani, vagy pókozni, úszni a
Zöld zátonynál, a Dunán, télen
meg korizni és ezekkel együtt
megtanultam még valami fontosat, a csapatszellemet, az egymásért való küzdést, egymás segítését, s kiharcolni a helyemet a csapatban, aminek a későbbi életemben nagy hasznát vettem. Kiváló
iskola volt. A tanulás mellett
sportoltam is, fociztam a DSEben, állítólag nem is rosszul.
Ezért is öröm számomra, hogy
lesz a városnak egy szép, új sportcsarnoka. Remélem, hamarosan!
Érettségi után a Budapesti Műszaki Egyetemre mentem, ahol villamosmérnökként diplomáz- ►

Tisztelt Választópolgárok,
kedves Dunaföldváriak!

független polgármesterjelölt

2019. október 13.

független polgármesterjelölt

független polgármesterjelölt

független polgármesterjelölt

Jákli Mihály vagyok. Dunaföldváron születtem, és a Mosonmagyaróváron eltöltött egyetemi évek kivételével az egész
életem itt éltem, élem családommal.
Családunkat az előző rendszerben megbélyegezték, ezért már
gyermekkoromban is ugyanazokat a nézeteket vallottam, amiket
most. A Fidesz helyi szervezetének vagyok a tagja, és a tagtársaim támogatását élvezem.
Mezőgazdasági egyéni vállalkozóként dolgozom, azonban
mindig is kivettem a részemet a
város életéből: hegybíróként, 2
cikluson keresztül a Mezőgazdasági Bizottság külsős tagjaként, kárpótlási szaktanácsadóként és 24 évig a helyi takarékszövetkezet igazgatóságának
elnökeként. Jelenleg a Nemzeti
Agrárkamara országos küldöttje és a Gyümölcs Munkacsoport
a k t í v FOLYTATÁS A 3. OLDALON ►

Dunaföldvári
►LIPTÁK TAMÁS lalni, a duna-

földváriak érdekeit igyekeztem
érvényre juttatni.
Képviselőként az elmúlt öt évben javaslatomra került településünkön bevezetésre a letelepedési
támogatás, mely sok fiatal párnak
jelentett komoly anyagi támogatást a lakásvásárláshoz, felújításhoz.
Javasoltam továbbá – képviselőtársammal együtt – a helyi
térfigyelő rendszer felújítását,
üzembiztossá tételét.
Javaslatomra az oktatási intézményekben pszichológus fogja
segíteni a hatékonyabb pedagógiai és segítő munkát.
Polgármesterként csak a dunaföldváriak érdekeit fogom képviselni, a helyi civil szervezetek,
kulturális, oktatási, szociális és
egészségügy intézmények haté-

konyabb támogatását kívánom
megvalósítani.
Fontosnak tartom, hogy településünkön új művelődési ház
épüljön, szolgálva ezzel valamennyi városlakó kulturált szórakozását, a civil szervezetek,
közösségi rendezvények megvalósítását.
A szabvány méretű sportcsarnok építésére prioritásként tekintek.
A dunaföldvári fürdő és kemping fejlesztését az egyik legfontosabb feladatnak tartom.
El kell érnünk, hogy a paksi
szakrendelést a dunaföldváriak
újra igénybe tudják venni. Ezzel
párhuzamosan a hétvégi orvosi
ügyelet biztosítását újra meg kell
szervezni.
Átgondolt, „újragombolt” városmarketing.

Testvérvárosi kapcsolatok életre keltése, más határon túli magyarlakta települések felé is nyitni szükséges.
Hulladékudvar kialakítását, valamint a meglévő szelektív hulladéktárolók bővítését folytatni
szükséges.
Főkertész alkalmazása, csak
egy szakember bevonásával lehet
és szükséges új fasorokat kialakítani, a meglévő beteg fákat újakkal pótolni.
Helyi védettség alá kell helyezni a Duna-parti fasort.
Testületi, bizottsági anyagok
csak digitálisan legyenek elérhetőek.
Online polgármesteri fogadóóra tartása, ezzel is biztosítva a
nyilvánosságot, párbeszédet.
Új városi honlap elkészítése,
beindítása.

Úgy vélem, hogy a polgármesternek minden városlakót képviselnie kell, hogy a rábízott város
sorsát szívén kell viselnie. A polgármesternek minden megválasztott testületi taggal együtt kell
tudni dolgozni, az intézmények
vezetőivel konstruktív, együttműködő viszonyt kell kialakítania.
Mindenki számára elérhető
polgármester és átlátható közügyek!
Bízom benne, hogy az október
13-i önkormányzati választások
után az eddig megkezdett közösségépítő és városfejlesztő munkát
az Önök bizalmával, mint polgármester tudom folytatni.
Ezért kérem, hogy szavazzanak
rám, mint polgármesterre és, mint
képviselőre egyaránt!
Köszönöm megtisztelő bizalmukat!

►HORVÁTH ZSOLT kap a Rákóczi
út 8. szám alatti patinás épület a
Könyvtár és a Kultúra Házaként.
Megoldottuk a helyben termelt
mezőgazdasági termékek eladásának korszerűbb feltételét, a határban lévő utak állapotának javítását, fokoztuk a vagyonvédelmet
és a közbiztonságot. Mindezt úgy,
hogy megmaradt a város költségvetési egyensúlya.
Mint leendő polgármester, az új
ciklusban is híve vagyok a párbeszédnek a képviselő-testületben
és számítok az Önök támogatására is, hogy városfejlesztési terveimet meg tudjuk valósítani. Az
évek során kialakult szakmai és
emberi kapcsolatok, a tervezés, a
pályázatok segíthetnek abban,
hogy a problémákra megtaláljuk a

legjobb megoldást. A képviselő-testület feladata a célok megfogalmazása után a lakosság érdekét leginkább szolgáló megoldások elfogadása.
Az választáson szakértelemmel, polgármesteri gyakorlattal és
vezetési tapasztalattal indulok.
Részletes terveimből csak pár
dolgot emelnék ki:
A közterületek fejlesztésében,
megújításában továbbra is célom
az utak, vízelvezetők korszerűsítése: a Hunyadi parkban, a Pentelei-Kadarka-Szőlőskertek utca, a
Felső Bölcske és csatlakozó utcáinak, valamint a Sóház utca környékének felújítása és csapadékvíz elvezetése. Meg kell újítani a
Kossuth téri játszóteret és forrás
kell a Béke tér befejezéséhez.

Szükséges a Paksi, a Kéri és a
Kossuth Lajos utcai járdák felújítása. Korszerűsíteni kell az orvosi
rendelőt, segíteni a gyógyászati
fejlesztéseket. Folytatni kell a város intézményeinek energetikai
korszerűsítését. A turisztikai és
lakossági igényekkel összhangban folytatni kell a Duna-part fejlesztését, a város alatti gyógyvíz
hasznosítását.
A jövő kihívása az elektro-mobilitás, amelynek kapcsán elektromos kijelző rendszert kell kiépíteni az autóbusz pályaudvaron.
Szükséges a helyi közlekedés
korszerűsítése, elektromos meghajtású autóbusz vásárlással. Ehhez, és a városunkban is szaporodó elektromos autók üzemeléséhez biztosítani kell a töltőhelye-

ket. De a természetes és mindennapjainkat biztosító ivóvízjavító
program és a szennyvízrendszer
fejlesztése sem fejeződött még
be. Célom a lakosságot szolgáló
önkormányzat erősítése, továbbá,
hogy civil közösségeink fejlődjenek, összetartó erejükkel segítsék
az emberi kapcsolatokat, hogy a
kultúra és a sport mindenkihez eljuthasson.
Fogjunk össze Városunkért, tegyük még élhetőbbé és vonzóbbá
otthonunkat Együtt!

►VÁRNAI ISTVÁN tam 1975-ben,
majd munka mellett elvégeztem a
M.K. Közgazdasági Egyetem
Nemzetközi Fővállalkozói Szakát.
A kereskedelemben töltött aránylag rövid idő után 1976-tól a MEDICOR fővállalkozási igazgatóságán dolgoztam, ahol 27 évesen, a
cég legfiatalabb létesítmény főmérnökeként az akkor folyó talán
legnagyobb egészségügyi beruházását, a Kecskeméti Megyei Kórház technikai felszerelését vezet-

tem. A MEDICOR-nál töltött 6
évben (1976–82) részt vettem még
több hazai és külföldi egészségügyi intézmény tervezésében és
megvalósításában. 1982 év elején
az Algériai Építésügyi Minisztérium megkeresésére Oránba mentem dolgozni az ottani építőipari,
majd 2 év elteltével a megyei beruházási vállalathoz, mint műszaki-gazdasági tanácsadó, ahol helyi
és külföldi cégek által épített lakótelepek, kórházak, iskolák, utak,

üzemek és Észak-Afrika legnagyobb egyetemének munkálatait
ellenőriztem, a tender kiírásától és
a tervezéstől a kivitelezésen át, az
átadásig. Orán megye kb. akkora,
mint a Dunántúl, ahol 6 év alatt
több mint 100 projekt munkájában
vettem részt. Közel 6 évi sikeres
tevékenység után 1987 végén tértem haza családommal Magyarországra, ahol rövid ideig a külkereskedelemben dolgoztam, mint vezető, majd a Michelin francia ►
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Dunaföldvári
► gumigyár magyarországi kép-

viseletén az értékesítést irányítottam. Ez időben a magyar gumis
szövetség alelnökeként részt vettem a Környezetvédelmi Minisztérium felkérésére a használt abroncsokra vonatkozó termékdíj tör-

vény kidolgozásában. 1996 márciusában nejemmel megalakítottuk a
jelenleg is kitűnően működő kereskedelmi vállalkozásunkat. (3
kontinens 15 cégét képviseljük
Magyarországon és forgalmazzuk
a termékeiket). 1998-tól oktató-

ként részt veszek (külföldön és
belföldön) alkalmi és iskolarendszerű elméleti- és gyakorlati szakmai felnőttképzésben. 2004-ben
egy új vállalkozást indítottunk egy
másik EU-s országban, ami az elmúlt 15 évben folyamatosan fejlő-

dött, és a legnagyobb lányunk irányításával nagyszerű eredményeket produkál. Miután több országban éltem és dolgoztam rövidebb-hosszabb ideig, így megtanultam néhány nyelvet. Beszélek
franciául, németül és angolul.

►JÁKLI MIHÁLY tagjaként képviselem a helyi gazdák érdekeit.
Nem szeretném általános ígéretekkel elhalmozni Önöket, hanem
konkrét tervvel lépek a Tisztelt
Választópolgárok elé:
NYITOTT VÁROSHÁZA –
ahová nyugodtan bemehet mindenki!
NYÍLT KOMMUNIKÁCIÓ –
nemcsak évente 1 közmeghallgatás, hanem a lakosság folyamatos
tájékoztatása előzetes véleményének kikérése!
TISZTA DÖNTÉSHOZATAL –
a nagy horderejű döntések meghozatala előtt mindig ki fogom kérni
a lakosság véleményét, civil kontroll, szabályos pályáztatás (helyi
vállalkozások előnybe hozása)!

Megválasztásom esetén első intézkedéseim a következők lesznek:
• A kommunális adó eltörlése –
minden háztartás támogatása
• Orvosi ügyelet megszervezése – a városnak szüksége van rá
(fedezete a polgármester éves jutalma)
• A dunaföldvári fiatalok elvándorlásának megállítása
• Utak, járdák burkolatának kijavítása – pl. a kismamák is tudjanak babakocsival közlekedni
• A tornacsarnok építésének támogatása (minél előbbi használatba vétel)
• Mindenki számára használható futópálya kialakítása a Duna-parton (rekortános)
• A strand fejlesztése – a külső

úszómedence lefedése, hogy a
gyermekeket nem a környező városokba kelljen hordani úszni,
wellness részleg kialakítása
• A Művelődés Ház komplett
felújítása, mozi beindítása önkormányzati támogatással
• A játszóterek folyamatos karbantartása, felújítása
• A város külső részeiben élők
életkörülményeinek emelése –
különösen a Hunyadi Parkban
• Az elűzött vállalkozások viszszacsalogatása – újabb munkahelyek teremtése (nő az iparűzési és
a gépjármű adó bevétel)
• Hulladékudvar kialakítása –
folyamatos probléma a városunkat és környékét elárasztó szemét
• Az épülő atomerőmű segítségével a helyi vállalkozások támo-

gatása (mezőgazdaság, szállásadók)
• A temetők üzemeltetésének a
város kezében kell lennie
• Pályázatok révén még több
forrásbevonás a város fejlődése
érdekében (személyes kapcsolatok kihasználása)
Egy olyan XXI. századi várost
szeretnék felépíteni, megteremteni az Önök segítségével, ahol
öröm élni, ahol minden generáció
megtalálja a helyét, szerepét.
Amennyiben önök is változást
szeretnének, és egyetértenek
programommal, október 13-án,
kérem, mindenképpen menjenek
el szavazni, és a szavazólapokon
a nevem mellé tegyenek ’X’-et.
Köszönöm a megelőlegezett bizalmat!

Suska Pál Róbert

ezért nagyon eloszlanának a szavazatok.
Visszalépésemmel meghagyom
az esélyt annak a jelöltnek, akit
alkalmasnak érzek a városunk vezetésére. Ezért kérek mindenkit,
aki engem tisztelt volna meg a
szavazatával, hogy szavazzon
Jákli Mihály polgármesterjelöltre,
mivel közel ugyanazokat az elveket vallja, mint én.
– Képviselőként szeretném a
helyi vállalkozók érdekeit képviselni, és a város számára előnyös
kezdeményezéseket támogatni.
– A képviselő-testülettel együttműködve megoldást szeretnék találni az egészségügyi ellátás terén
kialakult problémákra.
– Mezőgazdasági utak tartós
rendbetétele.
– Megoldást keresni a hulladékudvar kialakítására.
– A fiatal korosztálynak egy közösségi hely kialakítását szorgalmaznám.
– A Hunyadi Park és a Külvég is
a város része, ugyanannyi törődést
érdemelnének, mint a belváros.

– Még nem szeretnék nagy elképzeléseket ismertetni, de vannak határozott elképzeléseim. Aki
ismer, az tudja, hogy nem szoktam felelőtlen ígéreteket tenni, de
egyet megígérhetek: csakis a város és az itt élők érdekeit képviselem.
Ha változást szeretne és azt,
hogy valaki Önt képviselje, kérem, október 13-án jöjjön el és
szavazzon rám!

Horváth Zsolt

független képviselőjelölt

Tisztelt Dunaföldváriak!
Suska Pál Róbertnek hívnak, 43
éves, kétgyermekes családapa vagyok.
Gyerekkorom óta Dunaföldváron élek,
itt működtetem vállalkozásaimat.
A változás jegyében indulok a
Dunaföldvári önkormányzati választáson, mint független képviselőjelölt.
Jelöltettem magam polgármesternek is, de erről a státuszról lemondok, mivel több jelölt indul,
2019. október

A háziorvosok
péntek délutáni
12 órától 17
óráig történő
rendelési ideje
2019.10.11. Dr. Hallai Róbert
2019.10.18. Dr. Englert Rolland
2019.10.25. Dr. Palkó Ágnes
2019.11.08. Dr. Móricz Zoltán
2019.11.15. Dr. Hallai Róbert
2019.11.22. Dr. Englert Rolland

független képviselőjelölt

Töretlen erővel Városunkért!
Nem nagyon kell bemutatkoznom, hiszen képviselői, polgármesteri munkám révén ismernek,
képet alkothattak eddigi tevékenységemről. Tudhatják, menynyire fontos nekem, hogy Dunaföldvár nemcsak a 21. század elvárásainak megfelelő, korszerű,
az oktatásban, egészségügyben, a
mindennapi élet ellátásában ►

3. oldal

Dunaföldvári
► jól működő, hatékony település legyen, hanem egyben élhető,
barátságos, otthont kínáló hely is
– ahol minden rendelkezésre áll,
hogy az emberek a munkájuk elvégzése után sportoljanak, művelődjenek, kikapcsolódjanak.
Ezen munkálkodtam az elmúlt
években, és ezt kívánom folytatni
a jövőben is, polgármesterként
vagy képviselőként, a dunaföldváriak szolgálatában.

A munka jól halad, de még korántsem ért véget. Ennek érdekében a következő területeket tartom prioritásnak:
– Civil Ház létrehozása, civil szervezetek működésének támogatása.
– A Béke tér rekonstrukciójának második ütemével korszerű
városközpont kialakítása.
– A közbiztonság további javítása a polgárőrséggel és rendőrséggel karöltve.

– Az ipari területek további
hasznosítása.
– A mezőgazdasági területeken
az utak járhatósága, a tulajdon fokozott védelme.
– A Sportcsarnok megépítése,
a sportolási lehetőségek bővítése.
– A vízelvezetők korszerűsítése.
– A járdák, utak felújítása, nem
csak a belvárosban. A 6-os úton

túli területek fejlesztése, utak, járdák, játszóterek felújítása, kialakítása.
– Az orvosi rendelő felújítása, a
gyógyászati ellátás fejlesztése.
– A városi gyógyvíz hasznosítása, a Duna-part további fejlesztése.
Ha úgy gondolják, eddigi munkámmal jó irányba haladok, és
továbbra is azonosulni tudnak az
elképzeléseimmel, kérem, szavazzanak rám!

Lipták Tamás

Lipták Tamás vagyok, 38 éves,
nős, feleségem Lipták-Borzavári
Katalin gyógytornász. Három
gyermekünk van, Flóra, Sára és
Barnabás.
Az elmúlt öt évben képviselői
munkám során elsődleges figyelmet fordítottam a rászorulók
megsegítésére, az idősek és fogyatékkal élők támogatására.
Minden évben szót emeltem
annak érdekében, hogy Dunaföldváron több óvodai csoport indulhasson.
Kezdeményezésemre került bevezetésre Dunaföldváron a letelepedési támogatás, amely minden
évben közel 10 családnak jelent
komoly anyagi támogatást a házépítéshez vagy vásárláshoz.

Nagy öröm számomra, hogy
sok egyesület van Dunaföldváron, hiszen ezek a szervezetek jelentik egy település motorját.
Ezért nagyon fontosnak tartom,
hogy minden évben korrekt támogatást kapjanak az önkormányzattól.
Hasonlóan fontos, hogy a
Dunaföldváron szerepet vállaló
történelmi egyházak is számíthassanak a városvezetésre.
Ezért támogattam minden olyan
elképzelést, amely segíti a különböző felekezetek tevékenységét.
Pártfogója vagyok annak, hogy
Dunaföldváron a jövőben egy
olyan szerződés kerüljön megalkotásra, később aláírásra, mely a

temetők üzemeltetésének, fenntartásának kérdésében csak és kizárólag a dunaföldváriak érdekeit
veszi figyelembe.
Képviselői munkám elmúlt öt
évében támogattam mindazokat
az uniós beruházásokat, melyeknek köszönhetően újultak meg
közterületek, intézmények.
Számos tennivaló van még városunkban.
Többek között:
• aszfaltos útjaink rendbetétele
• művelődési ház korszerűsítése
• fürdő és kemping fejlesztése
• megkezdett beruházások folytatása, vagy éppen befejezése.
Ehhez kérem az Önök támogatását. Kérem, hogy október 13-án
szavazzanak rám!

díjas. Jómagam – immár nyolcadik éve – az Országos Mentőszolgálat kivonuló állományában
mentőápolóként dolgozom Dunaföldváron. Feleségem óvónő, egy
kilenc 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 szűrőprogram
szervezése, iskolák, közintézmények és civil szervezetek egészségügyi képzése és segítése.
Fontos, hogy már gyermekkorban megalapozzuk az egészséges
életmódot. A terveim között szerepel a fiatalság bevonásával
erősíteni a segítségnyújtás fontosságát, valamint a tavalyi évben elkezdett újraélesztési bemu-

tatók megsokszorozása. Az intézményekbe és iskolákba telepített defibrillátorok kihelyezése,
az ezek használatához szükséges
szakszerű oktatás.
Városunkban családbarát, valamint fejlesztő és edző játszóterek kialakítását is fontosnak tartom, nem csupán a kisgyermekek, hanem a kamaszok és a fiatal felnőttek számára is. Több
nagyvároshoz hasonlóan Dunaföldváron is létesíteni szeretnék
egy gumis aljzatú futópályát,
melyet sok futó és sportolni vágyó iskolás és helyi lakos igénybe vehetne. Nagyon fontosnak
tartom továbbá a szociális háló
erősítését és a karitatív társszervekkel való aktívabb együttműködést.
Környezetünk tisztán tartása és
gyommentesítése is elengedhetetlen az egészség megőrzése szempontjából, így nagyobb figyelmet

kell fordítani a környezetvédelemre.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, kérem, hogy 2019. október 13-án szavazatukkal támogassanak, a képviselőjelöltek szavazólapján Géczi László Balázs néven fogok szerepelni.

független képviselőjelölt
Tisztelt Dunaföldváriak,
Választópolgárok!

Géczi László Balázs
független képviselőjelölt

Géczi László Balázs, 39 éves
Dunaföldvár, Tójárás utcai lakos
vagyok. Édesanyám, Kuti Valéria
a Vöröskereszt titkára, a Kossuth
Lajos utcai óvodában dajkaként
dolgozott 23 évig, jelenleg nyug-

4. oldal

Tervezés
• Családi házak (szoc.pol.is!), üzletek,
• irodák, ipari épületek, melléképületek.
Értékbecslés
• Hitelkérelemhez,
• ingatlan adás–vételhez.
Ingatlanforgalmazás
• Építész tanácsadással,
• teljes körű ügyintézéssel, ügyvéd
közreműködésével, ingyenes
nyilvántartással.

Elekné Csollány Éva
(30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24
2019. október

Dunaföldvári

Cziger János István
Fidesz-KDNP
képviselőjelölt

Cziger János István vagyok,
34 éves, nős, 2 fiú édesapja.
Tősgyökeres dunaföldvári családból származom. Külvégen
töltöttem gyermekkoromat, és
ma is itt élek családommal.
Közgazdász diplomámat a Budapesti Corvinus Egyetemen
szereztem. Jelenleg vállalkozóként, őstermelőként dolgozom. Az elmúlt években önkormányzati képviselőként és
Fidesz elnökként is azért dolgoztam, hogy Dunaföldvár minél modernebb, fejlettebb, de
egyben szerethető, élhető város legyen.

Holler Ferenc
Fidesz-KDNP
képviselőjelölt
Tisztelt Dunaföldvári
Választópolgárok!

A nevem Holler Ferenc, 45
éves, nős, dunaföldvári lakos va2019. október

Az idegenforgalom fejlesztésében nagy lehetőséget látok, hiszen
kevés település rendelkezik olyan
jó földrajzi adottságokkal, mint
városunk.
Dunaföldvár sportéletének fellendítése, a tervezett modern
sportcsarnok megépítése is szívügyem.
A temetők ügyének megoldása
kulcskérdés Dunaföldváron. Temetőink állapota, illetve a mai üzleti alapon működő temetés méltatlan és tarthatatlan a lakossággal
szemben.
Szeretném, ha a dunaföldvári
bérlakás állomány megmaradna,
egy felújítási terv keretein belül
megújulna, így növelve a város
vagyonát.
Fontosnak tartom, hogy városunk egész területe tiszta, rendezett legyen: kertjeink virágosak,
tereink füvesek, játszótereink karbantartottak, stb.
Amennyiben a Dunaföldvári
Választópolgárok újra megtisztelnek bizalmukkal, úgy Fideszes képviselőként a jövőben is
arra fogok törekedni, hogy segítsem a mindenkori polgármester munkáját, mind az általam
észlelt problémák megoldásában, mind pedig a különböző
projektek megvalósításához
szükséges pályázati források
előteremtésében.

Szabó László

gyok, dunaföldvári egyenes ági
felmenőkkel.
Nagy kihívást és motivációt jelentene, ha megszavaznának testületi képviselőnek. Szeretnék olyan
emberekkel együtt dolgozni, akik
a városunk szekerét előre fele tolják, és nem csak utaznak rajta. 14
éve vezetem a Holler UNFC csapatait, mint elnök.
300 fiú és lány gyermeknek
biztosítom a versenysportot kézilabda és labdarúgás terén. Egyesületem érvényes építési engedéllyel rendelkezik egy multifunkcionális sportcsarnok építésére és 2020-ban megkezdődik a
600 fő befogadó képességű sportcsarnok építése. Szeretném, ha
Önök is támogatnák az általam
kitűzött célokat. Hajrá Dunaföldvár!

Vicsik János

független képviselőjelölt
Tisztelt Földváriak!

Sokan ismernek, tősgyökeres
dunaföldvári vagyok. Ide jártam
gimnáziumba, majd 1985-ben a
Debreceni Agrártudományi Egyetem egyik karán végeztem, növényvédelem mérnök vagyok. Néhány évet a szakmában dolgoztam,
majd az államigazgatásban a helyi
rendőrőrsön. Itt sokat tanultam az
élet dolgairól. Elvégeztem a Rendőrtiszti Főiskolát. 2009-ben már
rendőr parancsnok voltam, majd
távoztam a testülettől.
Tíz éve vezetem a mezőőrséget, mellette a család kisebb területeit művelem.
A közéletben aktívan részt veszek. Szívesen és tevékenyen tá-

független képviselőjelölt
Tisztelt Dunaföldváriak!

mogatom a civil kezdeményezéseket, a különböző rendezvényeket.
Delegált tagja vagyok a képviselő-testület ügyrendi bizottságának immár öt éve. Kellő tapasztalatot szereztem az önkormányzatiságról, tudom, hogyan kell egy
döntést meghozni. Tudom, hogy
felelősen csak jogszabályi keretek
között lehet mozogni.
Városunk jelenleg fejlődőben.
Megpezsdült a közélet is, nagyon
sok kreatív kezdeményezést élhettünk meg.
A város infrastruktúrája nagyrészt rendben van, de van még
feladat bőven. Minden lehetőségünk megvan egy frankó kisvárost csinálni, de ehhez mindenki
kell, hogy jól érezzük itthon magunkat, együtt tegyünk magunkért. Szerencsére kellő biztonságot ad az adóbevétel, van mozgástere a városnak. Sokan látják,
hogy egy korszakot kell most lezárni, hogy a következőkben
olyanok képviseljenek bennünket, akik fogékonyak az újra.
Ezekhez a gondolatokhoz kívánok csatlakozni – őszintén, tisztességgel és kellő következetességgel.
Kérlek titeket, ha megtiszteltek
bizalmatokkal, akkor találkozzunk október 13-án a szavazófülkében úgy, hogy a nevem mellé
húztok egy X-et!
Szabó László
Vicsik János vagyok, a 2019.
október 13-ai önkormányzati választás egyik független képviselőjelöltje.
Szüleim Vicsik János és Nagy
Valéria Tünde. Ők gyümölcs- és
szőlőtermeléssel foglalkoznak.
Sokak fejében felvillanhat a
gondolat, hogy mit is akar egy fiatal, 18 éves fiú egy képviselő választáson?
Erre a kérdésre szeretnék ezúton is választ adni.
• Szeretnék aktívan részt venni
Dunaföldvár közéletében.
• Szeretnék a mezőgazdasági
utak karbantartására megoldást
keresni, hiszen a mezőgazdasági
termelés számottevő városunkban.
• Szeretném támogatni a különböző sportágakat Dunaföld- ►
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Dunaföldvári
► váron. Jó lenne, ha a fiatalok

kedvet kapnának a sportoláshoz,
és a szabadidejüket aktívan töltenék el!
• Véleményem szerint nagyobb
figyelmet kellene fordítani a játszóterek karbantartására!
• Azt gondolom, Dunaföldváron is lehetne létrehozni létesítményeket, ami még több sportolási és kikapcsolódási lehetőséget
nyújtana az itt élők számára, és
emelné városunk színvonalát.
Például lehetne egy jégpályát készíteni.
• Fiatalként belelátok a dunaföldvári ifjúsági életbe is, és sajnálattal nézem, ahogy a kortársaim másik városokba járnak szórakozni. Itt van a strand, csupán
korszerűsíteni kéne, és utána sokkal szívesebben járnának le a helyi családok, illetve baráti társaságok. Szerintem megoldható lenne
a fejlesztése.

Jákli Mihály

független képviselőjelölt
Tisztelt Választópolgárok,
kedves Dunaföldváriak!

Szabó János

független képviselőjelölt
Tisztelt Dunaföldváriak és
Képviselőjelölt társaim!
Szabó János vagyok, független
képviselőjelölt. Magamról röviden: a nagy többség úgy ismer,
"a lufis" igen az vagyok...egyéni
vállalkozó. Amit már kevésbé
tudnak rólam: a Dunaferr Dunai
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• Hová tűnt a mozi? Miért jár
minden fiatal másik városba
mozizni? Régen is volt, most is
lenne rá igény. Nincs szórakozási lehetőség, és ezért a fiatalok
elhagyják Dunaföldvárt, ami a
későbbiekben problémát jelenthet.
• Illetve, ami még meghatározó lehet a jövőben, az az, hogy a
fiatalok legyenek kicsit kötelességtudóbbak, tegyenek valamit
a fent említett dolgok érdekében, ne csak várják a “csodát”.
Azzal, hogy én most jelentkeztem a választásra, példát szeretnék nekik mutatni. Tudom, hogy
a fiatalok is tettre készek, csak
szükségük van valakire, aki
megmutatja nekik a helyes utat.
Én ezt a szerepet szívesen vállalnám.
Kérem, október 13-án támogassanak szavazatukkal!
Tisztelettel: Vicsik János.

Széles János

Széles János vagyok, ismertebb nevemen Csutkás, Bölcse
utcai vállalkozó, két gyermek
édesapja. Bizalmatoknak köszönthetően már a rendszerváltás utáni első képviselő-testületnek is tagja voltam, és azóta töretlen a bizalom: minden ciklus-

ban helyet kaptam. Szívemen
viselem a Bölcske utcai lakosok
problémáit, különösen harcolok
a mezőgazdaságból élők érdekeiért.
Meghatározó szerepem van és
volt a helyi és a megyei polgárőrség létrejöttében, működésében.
Miért? A biztonságunk érdekében.
Nevemhez kötődik az azóta hagyományossá vált „Nyárbúcsúztató” gyereknap rendezvény megszervezése, közösen a Sárga Pincés Gödör pincés gazdáival; legutóbb pedig – a lakók összefogásának hála – a Bölcske utcai játszóteret újítottuk fel.
Véleményemet sohasem rejtettem véka alá, szókimondó alkat
vagyok. Úgy hiszem, csakis így
lehet helyi politikát művelni. Köszönöm eddigi bizalmatokat, és
remélem, ezután is képviselhetlek
Benneteket.

Jákli Mihály vagyok. Dunaföldváron születtem, és a Mosonmagyaróváron eltöltött egyetemi
évek kivételével az egész életem
itt éltem, élem.
Családunkat az előző rendszerben megbélyegezték, ezért már
gyermekkoromban is ugyanazokat a nézeteket vallottam, amiket
most. A Fidesz helyi szervezetének vagyok a tagja, és a tagtársaim támogatását élvezem.
Mezőgazdasági egyéni vállalkozóként dolgozom, azonban
mindig is kivettem a részemet a
város életéből: hegybíróként, 2
cikluson keresztül a Mezőgazdasági Bizottság külsős tagjaként,
kárpótlási szaktanácsadóként és
24 évig a helyi takarékszövetke-

zet igazgatóságának elnökeként.
Jelenleg a Nemzeti Agrárkamara
országos küldöttje és a Gyümölcs
Munkacsoport aktív tagjaként
képviselem a helyi gazdák érdekeit.
Nem szeretném általános ígéretekkel elhalmozni Önöket, hanem
konkrét tervvel lépek a Tisztelt
Választópolgárok elé:
NYITOTT VÁROSHÁZA –
ahová nyugodtan bemehet mindenki!
NYÍLT KOMMUNIKÁCIÓ –
nemcsak évente 1 közmeghallgatás, hanem a lakosság folyamatos
tájékoztatása, előzetes véleményének kikérése!
TISZTA DÖNTÉSHOZATAL
– a nagy horderejű döntések meg-

hozatala előtt a testületnek mindig ki kell kérnie a lakosság véleményét, civil kontroll, szabályos
pályáztatás (helyi vállalkozások
előnybe hozása)!
Egy olyan XXI. századi várost
szeretnék felépíteni, megteremteni az Önök segítségével esetlegesen képviselőként, ahol öröm élni, ahol minden generáció megtalálja a helyét, szerepét.
Amennyiben Önök is változást szeretnének, és egyetértenek terveimmel, október 13-án,
kérem, mindenképpen menjenek
el szavazni, és a szavazólapokon a nevem mellé tegyenek
’X’-et.
Köszönöm a megelőlegezett bizalmat!

Vasműben dolgozom 25 éve, 10
éve vezető beosztásban tevékenykedek, mint folyamatirányító. Sok dunaföldvári dolgozik a
Vasműben, akik ismernek, elismerik a szakmai tudásomat és a
mérhetetlen kitartásomat. Ezeket
az erényeimet szeretném kamatoztatni az itteni politikában is.
Nem tartozom sem párthoz sem a
meglévő társadalmi elithez, és
nem is fogok senkinek behódol-

ni. Amit eddig elértem, a kitartásommal és a becsületes munkámmal értem el. Akik rám szavaznak, azoknak csak annyit
ígérhetek, hogy meg fogom hallgatni az önök panaszait, észrevételeit, és a lehetőségeimhez mérten azon leszek,hogy az önök
érdekeit képviseljem. Számítok
az önök szavazataira!
Tisztelettel: Szabó János
független képviselőjelölt!

független képviselőjelölt
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Jákli Viktor

független képviselőjelölt
Tisztelt Dunaföldvári
Választók!

Dunaföldvári gazdálkodó vagyok, 4 gyermekem, 1 unokám
van.
Képviselőként a Városfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottságot vezettem.
Képviselői munkám során minden döntésemnél azt mérlegeltem,
hogy a Dunaföldváriak érdekét szolgálja-e a döntés, vagy sem. Továbbra is ezen elvek mentén szeretném a
képviselői munkámat végezni.
Tevékenységem során fontosnak tartottam a gazdák érdekeinek képviseletét, a rászorulók támogatását és a gyermekek érdekeinek védelmét.
Fontosnak tartom, hogy Dunaföldvár élhető város legyen, a

lakosok komfortérzete erősödjön.
Szeretném, ha a strand- és
gyógyfürdő önkormányzati kézben maradna és fejlesztésre kerülne.
Több figyelmet kell fordítanunk a leszakadó városrészekre.
(Hunyadi park és Külvég fejlesztése).
Fontosnak tartom a közbiztonságot. A kamerarendszer bővítését.
Az iskolakonyhát mindenképpen az Önkormányzat kezelésében szeretném tartani.
Nagyon fontosnak tartom a dunaföldvári Magyar László Gimnázium fennmaradását és fejlesztését.

Katolikus egyházközségi tanácsnok is vagyok, ezért ott is, és
az önkormányzati munkám során
is azon munkálkodom, hogy a temetők fenntartásában a város
vállaljon szerepet, hogy a lakosságának olcsóbbá váljon a temetés.
Tervem, hogy a nagy értékű beruházásoknál legyen főállású
mérnök, aki a műszaki ellenőr
munkáján felül az építkezéseknél
ellenőrzi a műszaki tartalmat.
Képviselői tiszteletdíjamat továbbra is a civil szervezetek támogatására ajánlom fel.
Kérem, szavazzanak rám és
Lipták Tamás polgármester jelöltre!

Révész László

vágytam más településen élni,
vállalkozásomat is sikeresen működtetem itt.
Képviselővé választásom esetén célommá tűzöm ki az oktatás
fejlesztését. Szívügyemnek tartom a helyi sport fejlesztését,
hogy gyermekeink ez által is
egészségesebbek, boldogabbak
legyenek. A felnőtt sportolóink
növeljék a város jó hírnevét. Vállalkozóként fontosnak tartom,

hogy a helyi vállalkozásokat minél inkább elismerje, segítse a város. Külvégiként szeretném, ha a
külvégi városrész is jobban fejlődne. Szükség lenne az itt lévő
utcák karbantartására, több játszótér építésére, buszmegállók
felújítására…
Tisztelt
Választópolgárok!
Amennyiben egyetértenek az elképzeléseimmel kérem, támogassanak szavazataikkal!

Mohai Gyuláné

Látom azokat a területeket,
amiben úgy érzem, fejlődnie kell
városunknak, ilyen pl. egészségügy, temetők helyzete, fiatalok
letelepedésének segítése, a város
kulturális és turisztikai életének
fellendítése.
Munkám és közéleti tevékenységem során eddig is igyekeztem
a város lakóinak problémáin segíteni.
Képviselő-testületi tagként úgy
érzem, ezt a fajta munkát hatékonyabban tudnám végezni.
Számomra fontos, hogy mindenki számára élhetővé és szebbé
tegyük Dunaföldvárt.
Vállalhatatlan ígéreteket nem
szeretnék tenni, viszont a legjobb tudásom szerint fogok tevékenykedni, erre szavamat
adom!
Ehhez várom megtisztelő szavazatukat!
Tisztelettel és köszönettel:
Mohai Gyuláné – Csikós Jutka

Fidesz-KDNP
képviselőjelölt
Révész László vagyok, 53 éves,
30 éve nős, egy gyermek édesapja. Tősgyökeres Dunaföldváriként teljes szívemmel elkötelezett
vagyok a város és annak fejlődése
iránt, hogy az minél élhetőbbé,
modernebbé válhasson. Sosem

Ágoston Andrea
Fidesz-KDNP
képviselőjelölt

Ágoston Andreának hívnak,
1981-ben születtem Dunaújvárosban. Egy évtizeden keresztül
a Dunaferrben kajakoztam, sajnos az élet elsodort a sporttól, de
2019. október

a Duna szeretete és illata örökre
belém ivódott. A szüleimtől sem
szerettem volna távolra költözni,
így esett a választásom 11 éve
Dunaföldvárra. Nem bántam
meg a döntésemet, otthonra leltem.
A 4-es szavazókörben lakom,
három kutyával osztom meg az
életem, a felelős állattartás elkötelezett híve vagyok. Jelenleg egy
dunaújvárosi gabonavizsgáló laboratóriumban dolgozom alkalmazottként, szabadidőmben a ház
felújításán dolgozom, nem félek
kipróbálni magam más területeken is.
Látom, ahogy a város folyamatosan fejlődik, szeretném, ha
tovább szépülne, ha az itt élők
szeretnék és óvnák a környezetüket. Azokat az embereket szeretném képviselni, akiknek fontos,
hogy városunk élhető, tiszta és a
fiatalok számára is vonzó maradjon.

Fidesz-KDNP
képviselőjelölt

Mohai Gyuláné vagyok, ahogy a
legtöbben ismernek, Csikós Jutka.
Indulok a 2019-es önkormányzati választásokon.
Közel 4 évtizede egyéni vállalkozóként dolgozom, illetve a Fidesz helyi csoportjának alapító tagja vagyok.
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Nagy-Rivnyák
Viktória

1992-ben születtem Dunaújvárosban. Általános és középiskolai tanulmányaimat is Dunaföldváron végeztem, majd az
érettségi megszerzése után a
Budapesti Corvinus Egyetemen
kertészmérnök alap-, majd növényorvos mesterképzésen szereztem diplomát. Több mint 15
évig aktív tagja voltam a dunaföldvári Löfan mazsorett csoportnak.
Jelenleg családanyai szerepkört töltök be a 9 hónapos kisfiam mellett. De továbbra is részt
veszek a családi vállalkozásunk
feladataiban, ahol szüleimmel,
férjemmel és testvéreimmel gyü-

mölcstermesztéssel foglalkozunk.
Úgy gondolom, hogy fiatal,
kisgyermekes anyukaként és helyi mezőgazdasági vállalkozóként
a tőlem telhető legjobb tudással
tudnám képviselni a városlakók
érdekeit a képviselőtestületben.
Céljaim a következők:
• A város anyagi lehetőségeihez
mérten egyes nem kötelező védőoltások támogatása
• A játszóterek folyamatos karbantartásának megszervezése,
esetleges bővítések, korszerűsítések
• Fiatalok elvándorlásának
mérséklése, helyben maradásuk

szorgalmazása (kikapcsolódási,
szórakozási lehetőségeik bővítésével, nyári diákmunka megszervezésével a helyi vállalkozók bevonásával)
• Kertészmérnökként a helyi
mezőgazdasági termelők érdekeinek képviselése
• Civil szervezetek működésének segítése
• Továbbá minden olyan kezdeményezés segítése, feladat elvégzése, mely városunk és a benne
élők érdekeit szolgálja
Kérem, amennyiben alkalmasnak tartanak a képviselői pozíció
betöltésére, úgy október 13-án
szavazzanak rám!

Horváthné
Támer Ilona

Nevem Horváthné Támer Ilona, 1970-ben születtem. Diplomámat Szekszárdon szereztem meg,
majd 1991-től 26 évig dolgoztam
óvodapedagógusként, ebből 16
évet az óvoda vezetőjeként. Két
felnőtt fiam van, férjem vállalkozó.
Vezetői munkám során folyamatosan szem előtt tartottam a
szakmaiság, a törvényesség, a
gyermekek mindenek felett álló
érdekének képviseletét, s ezeket
az elveket szeretném képviselni
önkormányzati munkámban is.
Folyamatosan képeztem magam, tanügy-igazgatási szakvizsgát szereztem, és elvégeztem egy
jogi szakokleveles közoktatási
szakemberképzést is.
Itt élek 49 éve, a családom és
munkám révén sokan ismernek a

településen. Vezetői munkám során betekintést nyertem a testületi
illetve bizottsági munkába, és ezt
kamatoztatni szeretném az elkövetkező időszakban.
Az eddigi tapasztalataim és
szaktudásom alapján, a képviselő-testület tagjaival együttműködve kívánom támogatni a településünkön élő és ide beköltöző
családokat, olyan életteret biztosítva nekik, amelyben minden
korosztály megtalálja magának a
megfelelő lehetőségeket, értékeket. Képviselői munkám során
támogatni kívánok minden olyan
kezdeményezést, fejlesztést és
beruházást, mely a település jövőjét előre viszi és eredményessé
teszi.
Képviselőként fontosnak tartom a hatékony, ésszerű és taka-

rékos gazdálkodást, a nyílt,
őszinte kommunikációt, a szakmaiság biztosítását, valamint a
közös célért való együttgondolkodást.
Fontosnak tartom gyerekekeinkről minél magasabb színvonalon való gondoskodást.
Fontosnak tartom, hogy meglévő értékeinket óvjuk, az idő múlásával ne hagyjuk őket tönkremenni. Emellett szükségesnek
tartom a települési infrastruktúra
további fejlesztését.
Számomra Dunaföldvár jövője
a fontos!
Kérem, amennyiben alkalmasnak érzik személyemet arra, hogy
részt vegyek a képviselő-testület
munkájában, szavazatukkal támogassanak október 13-án. Köszönöm megtisztelő bizalmukat!

Dr. Süveges
Árpádné

ségügy, kultúra és szociális szféra, az idősellátás területeire.
Gyakorlatias, szókimondó ember
vagyok, közel állnak hozzám a
várost érintő műszaki projektek
is. Kötelességemnek tartom ezek
napi nyomon követését. Nem riadok vissza az esetleges konfliktusok felvállalástól sem a város
érdekében.
Stabil költségvetés mellett a
cél a lakosság valós érdekeinek
képviselete, az életkörülmények
tényleges javítása. Szeretnék egy
lakossági összefogással végrehajtott fásítási projektet, a hulladékudvar létrehozását, az illegá-

lis szemétlerakás büntetését, a
földutak javítását. Az elmúlt ciklus hatalmas lökést adott a város
infrastrukturális fejlődésének.
Fejleszteni kell ezek hatékony
üzemeltetését, a humán erőforrás
megfelelő biztosítását és azok
anyagi megbecsülését. Lakásprojekttel szeretném támogatni a fiatalok lakhatását, a szociális bérlakás állományt bővíteném és
nagy kihívást látok a helyi idősgondozás fejlesztésében is. Folytatni kell az elmaradt járdaépítéseket, útfelújításokat, a kevésbé
frekventált területen lakók életkörülményeinek javítását, a ►

független képviselőjelölt

Fidesz-KDNP
képviselőjelölt
Tisztelt Dunaföldváriak!

független képviselőjelölt
Tisztelt Választópolgárok,
kedves Dunaföldváriak!
Dr. Süveges Árpádné független képviselőjelölt vagyok. A
Magyar László Gimnázium diákja voltam. Vállalkozóként a versenyszférában is érdekelt vagyok. Gépészmérnök-jogász férjemmel 5 felnőtt gyerekünk támogatása mellett, immár unokával bővültünk. Női, anyai szemmel figyeltem az oktatás, egész-
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Dunaföldvári
► közbiztonság erősítését, az
egészségügyi intézményeink felújítását, működésüket biztosító
szakdolgozók támogatását. A következő évek kihívásai közé tartozik a városi gyógyfürdő fejlesztése, valamint a dunaföldvári
temetők lakosaink érdekeit szolgáló működtetése. Elengedhetetlen a város vízminőségének javítása, az Ipari Park környéki buszmegállók optimalizálása. Álmaim között szerepel egy megújult
művelődési ház is.
Várom megtisztelő szavazatukat:
Dr. Süveges Árpádné

Evangélikus templom
nyitvatartás

Vasárnap: 10–12 óráig
Hétfő: 9–12; 14–18 óráig
Egyéb időpont Molnár Iván
lelkésszel egyeztethető a
+36–20–824–81–23-as telefonszámon.

Vecsei Pál

független képviselőjelölt

Jákli János

Jákli János független képviselőjelölt vagyok. Felségemmel,
két gyermekemmel és immár két
unokámmal
Dunaföldváron
élünk. A Dunaföldváriak bizalmából 1994 óta független önkormányzati képviselőként segítem a
megválasztott polgármestert, a

testület munkáját és vezetem a
Pénzügyi Bizottságot.
Iskoláimat Dunaföldváron végeztem, érettségi után 1985-ben a
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szereztem okleveles közgazda diplomát, azóta a
pénzügyi szektorban dolgozom.
1994-óta a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezetet, mint
ügyvezető igazgató irányítottam,
jelenleg a jogutód Hungária Takarékszövetkezet ügyvezetője vagyok.
Az elmúlt 6 képviselői ciklusban főként gazdasági, pénzügyi
döntések előkészítésében és meghozatalában vettem részt. Az elmúlt 25 évben Dunaföldvár város
gazdasági, pénzügyi helyzete végig kiegyensúlyozott, stabil volt.
Megválasztásom estén továbbra is segíteni kívánom a megválasztott polgármester és a testület
munkáját. Célom továbbra is
fenntartani a város pénzügyi stabilitását, biztosítani intézménye-

ink zavartalan működését, fejlesztését. A jövőben elérhető pályázati és saját anyagi erőforrásokat a lehető legjobban használjuk
fel a város fejlesztése érdekében.
A megvalósult beruházások mellett számos területen van szükség
fejlődésre. Gondolok többek között az utak, járdák, parkok, játszóterek, egészségügyi létesítmények korszerűsítésére. A külterületi utakra szánt pénz felhasználásának újragondolására. A város
anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé a látványos munkahelyteremtő programok megvalósítását,
de támogatni kívánok minden
olyan javaslatot, elképzelést,
amelyek munkahelyteremető beruházásokra irányulnak.
Kérem a Tisztelt választókat,
amennyiben az eddigi munkámmal és jövőbeni elképzeléseimmel egyetértenek, úgy szavazatukkal támogassák képviselővé
válásomat. Megtisztelő bizalmukat előre is köszönöm.

Vecsei Pál vagyok, több mint
10 éve élek Dunaföldváron, ide
házasodtam, két gyermekem már
ide született. Okleveles mérnök
informatikus vagyok, projektvezetőként dolgozom, folyékonyan
beszélek angolul.
A civil szervezetek közül már
évek óta aktív és segítő tagja vagyok a Dunaföldvári Kertbarátok
Városvédő Egyesületének.
Céljaim:
Oktatás: Magyar László Gimnázium versenyképessé tétele,
nyelvoktatás, informatika, sport
kiemelt kezelése.
Munkahelyteremtés: További
cégek idecsábítása, helyi vállalkozások támogatása, fiatalok, hát-

rányos helyzetűek, 50 év felettiek
munkához juttatása.
Testvérvárosi kapcsolatok erősítése, új kapcsolatok létesítése,
cserediák program.
Dunaföldvár digitalizációja: Ingyen wifi-t közösségi helyszínekre, közterekre Európai Uniós finanszírozással. Web-lap modernizálása.
Turizmus: strand és kemping
fejlesztése, szovjet hősi emlékmű helyreállítása, Kálvária rendbetétele, fesztivál brand építése,
kultúra, hagyományápolás, tömegsport rendezvények szervezése.
Környezetvédelmi intézkedések.

Kerékpárutak, járdák, útburkolatok, vízelvezetés fejlesztése.
Sport: fedett úszómedence,
sportcsarnok.
Kihasználatlan és leromlott
belvárosi épületek rehabilitációja.
Kulturális élet ápolása.
Idősek szociális helyzetének javítása.
Fiatalok helyben tartása.
Megválasztásom esetén független képviselőként a városért szeretnék dolgozni, szigorúan szakmai alapokon.
Kérem, hogy tiszteljen meg bizalmával és támogasson szavazatával
2019. október 13-án! Köszönöm!
Bővebben: fb.com/pal.vecsei.58

Kiss Lajos Csaba

ron végeztem, majd Dunaújvárosban szereztem kohómérnöki és
EU-s szakértői diplomákat.
1999–2011-ig a Paksi Járás területfejlesztéssel és pályázatkészítéssel foglalkozó szervezetét
irányítottam. 2012 óta saját vállalkozásunkban végzek hasonló
feladatokat.
Egyesületi tagságaim: Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesü-

let (elnök), Vízisportkör Egyesület, Tolna Megyei Térségfejlesztők Egyesület (titkár).
17 éve vagyok tagja a város
képviselő-testületének. A most
véget ért ciklusban az Oktatási,
Szociális és Sport Bizottságot vezettem és tagja voltam a Pénzügyi
Bizottságnak is.
Hivatásom, önkormányzati
munkám és a civil szerveze- ►

független képviselőjelölt

független képviselőjelölt
2019-ben ismét
Tisztelt Dunaföldváriak!

Kiss Lajos Csabának hívnak, 43
éves Dunaföldvári lakos vagyok.
Feleségemmel és 10 éves kisfiammal élek. Általános és gimnáziumi tanulmányaimat Dunaföldvá2019. október
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► tekkel történő kapcsolatom

A következő, 2021–27-es EU-s
költségvetési ciklusban Magyarország ismételten közel 12000
milliárd Ft fejlesztési forrást fog
felhasználni, ezért nagyon fontos
a felkészülés, hogy ezekből a
pénzekből minél többet tudjunk
igénybe venni.
Megválasztásom esetén szeretném elérni többek között:

• a település közterületeinek
megfelelő minőségben történő
karbantartását
• vállalkozói és civil szféra további erősítését, projektjeik forráshoz jutását
• oktatás, kultúra, szociális
ellátások, idegenforgalom fejlesztését, településkép javítását

• 5 éves városi faültetési program megvalósítását
• kerékpáros közlekedés és turizmus fejlesztését
Kérem, hogy október 13-án
szavazataikkal ismételten támogassanak, hogy az önkormányzati
testület tagjaként képviselhessem
érdekeiket!
Köszönöm bizalmukat!

György Márta

A PTE szekszárdi karán
óvodapedagógiát tanultam, az
ELTE-n szakvizsgáztam. 32 éve
nevelek, oktatok, 17 éve dolgozom itthon óvodapedagógusként. Férjemmel közösen neveljük 3 gyermekünket. Az értéket
az összetartó család adta, és adja, ebből a munícióból sohasem
lehet kifogyni.
Dunaföldvár hatalmas kincsekkel rendelkezik. A kincs ajándék,
de egyben felelősség.
Egy város akkor virágzik, ha a
születéstől az elmúlásig a lakói
elégedettek és boldogok. A közösségi lét megélése, a közösségért vállalt erőfeszítés minden

korosztálynak a minőségi élet része.
Nekünk, Dunaföldvár lakóinak
nem lehet egyéb a célunk, mint,
hogy biztos egzisztenciát teremtsünk családunk számára, és egy
életigenlő, fejlődő közösséget alkossunk.
Dunaföldvár városának sem lehet kevesebb a célja, mint hogy
– munkahelyet, vállalkozási lehetőséget teremt;
– olyan oktatási, szociális, egészségügyi és kulturális infrastruktúrát hoz létre, amelyben a
lakosok biztonságban érzik magukat, látják a gyermekeik boldogulásának lehetőségét;

– a fiatalokat tanulmányaik
után visszavárja;
– a szép korúakról sem feledkezik meg;
– a közösségek által létrehozott
értékeket anyagilag és erkölcsileg
támogatja;
– a városért, nap mint nap dolgozók erkölcsi megbecsülése
mellett, a minőségi munka anyagi
megbecsülésének is megteremti a
lehetőségét.
Egyre többen gondolják, hogy
az itt élő szorgalmas, a munkát
tisztelő Dunaföldváriakért érdemes tenni. Én is ezt szeretném.
Tisztelettel: György Márta,
az emberi oldal

Tamási Istvánné

lasztáson, 27 jelölt között a rangsorban a 11. helyen végeztem.
Hogy miért döntöttem úgy,
hogy újra megpróbálom elnyerni
a választópolgárok bizalmát?
Öt év elteltével is sokan emlékeztek rám és biztattak, hogy induljak újra.
Szeretném képviselni környezetemet és városom érdekeit.
Megválasztásom esetén az
alábbi elsődleges célokat tűztem
magam elé:
– környezetünk védelme – tisztább, rendezettebb közterületeket,
de nem csak a frekventált helyeken
– a központi helyen lévő leromlott állapotú épületek felújítása
– lehetőség szerint egy városüzemeltetési cég létrehozása
(Dunaföldvár elég nagy ahhoz,
hogy ne csak néhány közhasznú
munkás oldja meg ezeket a feladatokat)
– a strand és gyógyfürdő helyzetének Dunaföldvár javára való
megoldása
– temetők ügyének rendezése

Tisztában vagyok azzal, hogy
ezek csak töredékei a feladatoknak.
Megválasztásom esetén célom,
hogy a megválasztott polgármester munkáját segítsem, mindig
szem előtt tartva a város és az
Önök érdekét!

Vallom, hogy a képviselő-testületi munka minősége azon is múlik, hogy sikerül-e a képviselőknek egymással és az önkormányzat hivatalával korrekt és hatékony együttműködést kialakítani.
Ha egyetértenek velem, kérem,
szavazzanak rám!

Roll Dániel

Roll Dániel vagyok, független
képviselőjelölt. Pécsről származom, itt is érettségiztem, majd a
Pécsi Tudományegyetemen közgazdászként végeztem. Jelenleg
Magyarország legnagyobb mezőgazdasági integrátor cégénél
vagyok gépértékesítési menedzser.
A várossal feleségemen, Jákli
Zsuzsannán keresztül ismerkedtem meg, akivel 5 éve élek boldog
házasságban és két gyermeket nevelünk.
Hosszú távon tervezek Dunaföldváron, ezért a jövőben tenni is
szeretnék a város további fejlődéséért, mint képviselő. Ezen felül
példával szeretnék szolgálni a ►

szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A város legtöbb civil szervezetének segítettem már forráshoz
jutni. Ugyanez igaz a vállalkozásokra is, az elmúlt években több
mint 50 új munkahely megteremtésében és 1 milliárd forintnyi
vállalkozói beruházás megvalósításában vettem részt.

független képviselőjelölt

független képviselőjelölt
Tisztelettel köszöntöm
Önöket!

Új indulóként mit is mondhatnék el Önöknek?
Ez a város születésem helye, itt
élek már évtizedek óta. Sokan ismerhetnek, de emlékezhetnek
rám, mint a dunaföldvári K&H
Bank volt dolgozójára, ahol 18
évet töltöttem el.
2014-ben sokak megkeresésére
indultam az önkormányzati vá-
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► fiataloknak, hogy Földváron

letelepedni, családot alapítani és
élni JÓ!
Jelenleg 3 terület határozza
meg az életemet: a család, mint
fiatal családapa. A mezőgazdaság, minden napi munkámból
kifolyólag, és a pénzügy területe, ami a végzettségemhez kap-

csolódik. Képviselőként elsősorban ezeken a területeken
képzelem el, hogy bekapcsolódnék az önkormányzat munkájába.
Megválasztásom esetén a
pénzügyi lehetőségek tükrében
szorgalmazni kívánom a helyi
járdák, mezőgazdasági utak, ját-

szóterek felújítását, korszerűsítését.
„Múlt nélkül nincs jövő, gyökerek nélkül pedig nincs új hajtás”,
Ezért támogatni kívánok minden
olyan kezdeményezést, elképzelést,
mely segíti hagyományaink megőrzését, az idősek szociális helyzetének javítását, a fiatalok városunkba

A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁSA
2019. október 13-án (vasárnap) 6–19 óra között minden választópolgár a lakcímkártyáján
szereplő lakóhelye szerinti szavazókörben szavaz – amelynek címét az augusztus végén posta által
kézbesített értesítő tartalmazza.
A fentiek alól a hivatalosan bejelentett – lakcímkártyán feltüntetett – dunaföldvári tartózkodási
hellyel rendelkező átjelentkezett
választópolgárok kivételek, akik
a Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 17–23/A. szám alatti 002. szavazókörben szavazhatnak helyi
jelöltekre.
Továbbá a mozgóurnával szavazók is kivételek.
Fontos változás: Nincs külön
nemzetiségi szavazókör.
A nemzetiségként regisztráltak
a lakcímük szerinti szavazókörben külön szavaznak a ZÖLD
SZÍNŰ szavazólapokon a nemzetiségük jelöltjeire, amely szavazólapokat – a boríték elején a
nemzetiség nevét feltüntető –
ZÖLD BORÍTÉKBAN helyeznek el, amelyet LERAGASZTANAK és beledobják a szavazóurnába. Emiatt kétszer írnak alá a
nemzetiségként regisztrált választópolgárok: először, mint
szavazóként megjelent választópolgár, másodszor az aktuális
nemzetiségi névjegyzéken!
Érvénytelenek a nemzetiségi
szavazatok, ha a szavazólapokat
nem teszik bele a zöld borítékba,
és a zöld borítékot nem ragasztják le!
Zöld borítékba fehér szavazólapot tenni nem szabad!
A zöld borítékban elhelyezett
fehér szavazólap érvénytelen lesz!
2019. október

Szavazólapfajták az önkormányzati/nemzetiségi választásokon:
I./ Aki nem regisztrált nemzetiségként, az 3 db FEHÉR
SZÍNŰ szavazólapot kap, amit
nem kötelező a FEHÉR borítékba beletenni.
1) Polgármester választás szavazólapja: Érvényesen szavazni
1 jelöltre lehet!
A Helyi Választási Bizottság a
polgármesterjelöltek szavazólapi sorrendjét sorsolással az
alábbiak szerint állapította meg:
1) Lipták Tamás, független
2) Horváth Zsolt, független
3) Várnai István, független
4) Jákli Mihály, független
2) Egyéni listás képviselőjelöltek szavazólapja: Érvényesen
szavazni maximum 8 jelöltre lehet (kevesebbre is lehet, de 8-nál
többre nem, érvénytelen lesz az
összes szavazat, ha 8-nál több
helyre húzza be valaki az X-et! )
A Helyi Választási Bizottság az
egyéni listás képviselőjelöltek szavazólapi sorrendjét sorsolással az
alábbiak szerint állapította meg:
1) Suska Pál Róbert, független
2) Horváth Zsolt, független
3) Lipták Tamás, független
4) Géczi László Balázs,
független
5) Cziger János István,
Fidesz-KDNP
6) Szabó László, független
7) Holler Ferenc,
Fidesz-KDNP
8) Vicsik János, független
9) Széles János, független
10) Jákli Mihály, független
11) Szabó János, független
12) Jákli Viktor, független

13) Révész László,
Fidesz-KDNP
14) Ágoston Andrea,
Fidesz-KDNP
15) Mohai Gyuláné,
Fidesz-KDNP
16) Nagy-Rivnyák Viktória,
független
17) Horváthné Támer Ilona,
Fidesz-KDNP
18) Dr. Süveges Árpádné,
független
19) Jákli János, független
20) Vecsei Pál, független
21) Kiss Lajos Csaba,
független
22) György Márta, független
23) Tamási Istvánné, független
24) Roll Dániel, független
3) Területi (megyei) lista: érvényesen szavazni 1 listára lehet!
II./ Aki regisztrált nemzetiségként, az a 3 db FEHÉR
SZÍNŰ szavazólapon kívül, ha
roma, még plusz 3 db ZÖLD
SZÍNŰ szavazólapot és 1 db
zöld borítékot kap, ha más
nemzetiségű 2 db (területi és
országos) vagy 1 db országos –
zöld színű – nemzetiségének
megfelelő szavazólapot és zöld
borítékot kap.
Dunaföldváron a települési német nemzetiségi választás a törvényi feltételek hiányában elmarad, de ROMA települési nemzetiségi választás lesz!
4) Települési ROMA nemzetiségi választás szavazólapja: Érvényesen szavazni maximum 3
főre lehet. (kevesebbre is lehet,
de 3-nál többre nem, érvénytelen
lesz az összes szavazat, ha 3-nál
több helyre húzza be valaki az
X-et!)

történő letelepedését, és családalapításának elősegítését, és biztosítja
gyermekeink számára a korszerű
oktatást és sportolási lehetőséget.
Amennyiben céljaimmal egyetértenek, kérem, tiszteljenek meg
bizalmukkal, és szavazataikkal
támogassák képviselő-testületbe
kerülésemet!
A Helyi Választási Bizottság a
települési roma nemzetiségi
képviselőjelöltek szavazólapi
sorrendjét sorsolással az alábbiak szerint állapította meg:
1) Lakatos János, PHRALIPE
2) Szarkali Ferenc,
LUNGO DROM
3) Szabó János, PHRALIPE
4) Kőrös Mária, MCF
5) Mendiné Bódi Edit,
FIROSZ
6) Bogdán Gizella Zsuzsanna,
PHRALIPE
7) Mendi Ferenc (1953),
FIROSZ
8) Nyári Markó István, MCF
9) Jakab Margit,
LUNGO DROM
10) Mendi Júlia, FIROSZ
11) Rostás Dávid, MCF
12) Mendi Erzsébet, FIROSZ
13) Mendi Attila, MCF
14) Kőrös Ferenc, MCF
15) Jakab Gyula,
LUNGO DROM
16) Ignác István, MCF
17) Mendi Ferenc (1979),
FIROSZ
5) Területi nemzetiségi szavazólap (Tolna megyében: roma és
német) nemzetiségenként külön-külön: Érvényesen szavazni
1 listára lehet.
6) Országos nemzetiségi szavazólap nemzetiségenként külön-külön:
Érvényesen szavazni 1 listára
lehet.
Kérjük, hogy a szavazás során
mindenki körültekintően járjon
el, figyelemmel a fentiekre!
Még a választás előtt időben
ellenőrizzék okmányaik érvényességét, ne a szavazatszámláló
bizottság előtt szembesüljenek
okmányuk érvényességének lejártáról!
Helyi Választási iroda,
Dunaföldvár
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Ismét van csónakházunk
A tavaly január elején leégett csónakház romjait látva nehéz volt elképzelni, milyen is lesz, amikor ismét megtelik élettel, de megtörtént. Egy ragyogó szeptemberi napon kis ünnepséggel körítve ismét
használatba vehették a dunaföldváriak a legendás Duna-parti épületet.
A megnyitó után előbb Linka Jánosnéval, a Beszédes József Vízitúra
Sportklub vezetőjével, majd Horváth Zsolt polgármesterrel beszélgettünk.
» BAKSAY ERIKA
– Jól érzem, hogy a csónakház
sorsa érzelmi húrokat pengetett a
dunaföldváriakban?
– Ez biztosan így van. Generációkra visszamenőleg ott volt a
helyiek mindennapi életében a
csónakház, illetve a Duna-partnak
ez a szakasza. Nem nagyon van
földvári, akinek ne fűződne valami emléke ehhez a helyhez. Amikor leégett, valahogy nem volt
kétséges, hogy újjá fogjuk építeni. Az első sokk után azonnal érkezni kezdtek a felajánlások ilyen
vagy olyan formában, 1%-os
adók, pénzek, kicsik is, nagyok is,
rendezvények szerveződtek, amelyek bevételeit a felújításra ajánlották fel, anyaggal, tárgyi segítségekkel álltak elő emberek, cégek, szervezetek, és természetesen teljes erővel mellettünk állt az
önkormányzat is. Megható és zavarba ejtő volt az az igyekezet,
ahogy mindenki megmozdult a
bajban, komoly összefogás alakult ki, valami fontos dolog miatt.
Senki számára nem volt ugyanis kérdés, hogy a csónakháznak
lennie kell. Fontos a gyerekeknek, akik itt tanultak a vízi életről,
itt töltöttek el pár napot a Vízicsibe táborban. Fontos az utazóknak,
akik itt kötöttek ki és pihentek
meg. Fontos a helyieknek, akik itt
strandoltak, csónakáztak, vagy
csak megpihentek a teraszon, a
vén Dunát nézve. Megfordult itt
felnőtt, gyerek, ovisoktól a nyugdíjasokig itt gyűlt össze, aki beszélgetni akart egymással, közös
főzésekre, találkozókra, és ez
nem lesz másképp ezután sem. A
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ház romjai mellett is folytattuk az
egyesület életét, az építkezés közben is működtünk, és mostantól
teljes gőzzel csináljuk, amit szoktunk: közösségi teret nyújtunk
azoknak, akik szeretnek itt lenni,
bármilyen célból vagy formában.
Szívesen felsorolnám, ki mindenkinek köszönhetjük, hogy ismét áll a csónakház, de túl hosszú
lenne a lista. Egy valakit viszont
ki kell emelnem, és ő a kivitelező.
Óriási szerencsénk volt Berényi
Zoltánnal (Generál Globál Kft.).
Sokan nem hitték, hogy az ígért
két hónap alatt elkészül a ház.
Nemcsak, hogy elkészült, de a
cég igényes, minőségi munkát
végzett. Folyamatosan egyeztetett
velünk és a tervezővel, hogy ne
csak egy épület álljon, hanem a
használati cél szerint a lehető legjobb és legszebb legyen. Sok jó
ötlete is volt. A szerződés szerinti
munkán felül is segített a kivitelezésben, a használhatóság helyreállításában, a befejezésben. Köszönjük, hogy munkáját szívvel
lélekkel végezte. Az önkormányzatnak is köszönjük a kivitelező
választást.
A támogatások nélkül nem jutottunk volna eddig. Persze még
van mit tenni, vannak hiányosságok, amit pótolnunk kell, de ez
már a könnyebbik fele.
Hálás köszönet minden támogatónak, adományozónak, segítőnek.
– Az önkormányzatnak miért
volt fontos, hogy az újjáépítés
mellé álljon? –kérdeztük Horváth Zsolt polgármestert.
– A csónakház a velünk élő történelem része. Az épület múltja,
története a mi múltunk és történetünk, a közösségünk életének része. Ami valaha itt, ezen a környéken, a Dunának ezen a szakaszán, a házban, a parton történt,
az történetek formájában fennmaradt, arról, hogyan mostak a Duna
tiszta vizében az asszonyok, hogy
a lovak belegázoltak a vízbe,
hogy itt szórakoztak az emberek a
nyári melegben. Ezek a történetek
érdekesek, szomorúak, vidámak
vagy pikánsak, és azt szeretnénk,

ha a mostani nemzedékeknek is
meglennének majd a történetei,
amit majd ők adnak tovább erről a
helyről.
– Mintha ez a gondolat egy
koncepció része lenne. Most a
nemrégiben elkészült vagy folyamatban levő beruházásokra gondolok. Piactér, Béke tér, Duna-parti sétány és park, Könyvtár
és Kultúra Háza…

– Ezek a felújítások olyan helyeken valósultak meg, amelyek
fontosak a földváriak számára.
Mindegyik helyhez vagy épülethez érzelmileg kötődünk. Azzal,
hogy megújítottuk, méltó funkciót adtunk nekik, úgy kapcsolódtunk a múltunkhoz, hogy közben
a mai kor képére formáltuk azokat. Ezekből születnek majd meg
a mi történeteink. «

Jelölés és visszalépés
Július-augusztusi összevont lapszámunkban megjelent „Tisztújítás és
választási előkészületek a Fidesznél” című írásunkra reagált az egyik
megnevezett polgármesterjelölt,
Jákli Mihály. Úgy érezte, pontosítania kell Cziger János István, a helyi
szervezet elnöke által mondottakon. Írásunk a városi televízióban
elhangzott interjú szöveghű kivonata.
» BAKSAY ERIKA
Jákli Mihály: „A televíziós riportban elhangzott, illetve az abból készült cikkben leírtak szerint
a Fidesz nem jelöl polgármestert
az idei önkormányzati választásokra, mert két jelölt van, és inkább egyet sem támogat, minthogy kétfelé választaná a szavazótábort. Valóban így van, de ez
egy lerövidített változata annak,
hogyan is jutott a tagság erre a
döntésre.
Az elnök úr jól mondta, magam
is úgy gondolom, hogy az 5 évvel

ezelőtti választáson szintén volt
egy belsős (értsd: párttag) és egy
külsős közötti viszálykodás, ami
addig fajult, hogy megosztotta a
tagságot, amivel nem, hogy segítettünk volna, pont akadályoztuk
egymást, hiszen a szavazatok kétfelé szakadtak.
Jómagam szerettem volna elkerülni ezt a helyzetet idén, hiszen a
téma már legalább egy éve forgott
a tagság körében. Világosan látszott, hogy van még egy induló,
ami ismét a megosztottság felé
mutat. Az induló egy fiatalabb,
párton kívüli jelölt, aki ősszel belépett a KDNP-be, ami országos
szinten pártszövetségben van a
Fidesszel, vagyis megint csak házon belül kellett volna versengeni.
Hogy ezt elkerüljük, írtam egy
levelet a tagságnak, amelyet
azon a bizonyos ülésen felolvastak, és amelyben az állt, hogy
visszalépek mindenféle jelöléstől, ha ennek a személynek a ►
2019. október
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► neve szóba kerül. Úgy ítélem
meg, hogy túl rövid volt az az
idő, amit dolgozhatott volna
ezért a pártszövetségért, illetve
maga is úgy vallott magáról,

hogy liberális múltja van, mégis
Fidesz támogatással szeretne indulni a választáson.
Vagyis: visszaléptem, mert
tudtam, hogy ő is jelölt lesz. A

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Pályázatot hirdet

házi gyermekorvos munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti
jogviszony
(igény esetén vállalkozó házi
gyermekorvos státusz)
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő
A munkavégzés helye: Tolna
megye, 7020 Dunaföldvár, Gábor
Pál utca 2.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az egészségügyi alapellátásról
szóló 2015. évi CXXIII. törvény,
valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.)
EüM rendeletben foglaltak szerint. Dunaföldváron a II. számú
házi gyermekorvosi körzet ellátása (gyermek praxis- létszám:
673).
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására
és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló
2003. évi törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság, vagy
külön jogszabály szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával
történő rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.
• Cselekvőképesség.
• A Kjt. 20. § alapján a pályázó
ne álljon az egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt és
büntetlen előéletű legyen.
• A 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11.§ szerinti csecsemő- és
gyermekgyógyász képesítés.
• Magyar Orvosi Kamarai tagság.
2019. október

• Egészségügyi alkalmasság.
• B kategóriás vezetői engedély.
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent:
• Házi gyermekorvosi munkakörben szerzett tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz.
• Képesítést igazoló okiratok
másolata.
• B kategóriás vezetői engedély
másolata.
• Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása.
• Egészségügyi alkalmasság
igazolása.
• Három hónapnál nem régebbi,
büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó
nem áll az egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, figyelemmel a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)–
(2e) bekezdéseiben foglaltakra.
• A pályázó nyilatkozata arról,
hogy
– a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázatát elbíráló üléseken
kívánja-e zárt ülés tartását,
– hozzájárul a teljes pályázati
anyagának sokszorosításához,
továbbításához.
A munkakör betölthetőségének
időpontja: 2020. január 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30.
A pályázat benyújtásának
módja: Postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak a Dunaföldvár
Város Önkormányzata címére
történő megküldésével (7020 Du-

tagság nem kettőnkről döntötte
el, hogy egyikünket sem támogatja, hanem az egyetlen megmaradt jelöltet nem támogatta.
Ez egy patthelyzet, mindketten

független polgármesterjelöltként
indulunk, de azért tudni kell,
hogy én a Fidesz tagja vagyok,
és azonosulok annak irányelveivel.” «

naföldvár, Kossuth L. u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „házi gyermekorvos”
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokról – a
bizottsági véleményezést követő
első ülésén – Dunaföldvár Város
Önkormányzatának
képviselő-testülete dönt. A kiíró fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.
Egyéb lényeges információk:
– Dunaföldvár Város I. és II.
számú házi gyermekorvosi körzetének ellátása, mely eddig vállalkozó háziorvossal és az önkormányzattal kötött feladat-ellátási
szerződésben rögzített feltételek
szerint működött 2018. augusztus
31-ig.
– A munkáltató a Kjt. 21/A. §
alapján 3 hónap próbaidőt köt ki,
amennyiben közalkalmazotti jog-

viszony keretében kerül betöltésre az álláshely.
– A praxisjog felett az önkormányzat 2019. március 1. naptól
rendelkezik, jelenleg a körzet helyettesítéssel ellátott.
– Az önkormányzat a feladat
ellátásához a rendelő helyiséget,
valamint annak felszerelését és
berendezését térítésmentesen biztosítja az I. számú házi gyermekorvossal megosztott használattal.
– Igény esetén a belvárosban
felújított szolgálati lakást biztosítunk.
– Az önkormányzat praxisonként havi 30.000 Ft működési támogatást nyújt valamennyi háziorvosnak (vállalkozónak is).
– Dunaföldváron központi
ügyeleti ellátás működik – Paksi
telephellyel.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Zsolt polgármester nyújt, a
06/75/541–553 telefonszámon.

Őseink
nyomdokán

nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó
táborok megvalósítása.
Dunaföldvár a kezdeményezés
keretében 15 fő nappali tagozatos
általános iskolai tanuló számára
szervezett tábort 2019. augusztus
12. és 16. között. A tábori programot a Daru Közhasznú Egyesület
állította össze.
Az egyesület integrációval foglalkozik. Irányelveik a roma/cigány gyerekek és fiatalok oktatása, nevelése; identitásuk erősítése, a kultúra ápolása; a közösségi
élet fellendítése, a roma/cigány
emberek életkörülményeinek javítása, jogaik védelme; a ►

A Dunaföldvári Roma Nemzetiségi
Önkormányzat (RNÖ) pályázatot
nyújtott be az Emberi Erőforrások
Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által „Roma nemzetiségi táborok
2019. évi költségvetési támogatása” címmel kiírt pályázati felhívásra. Az önkormányzat az „Őseink
nyomdokán” című program megvalósításához 750 000 Ft vissza nem
térítendő támogatást nyert el.

A pályázati kiírás célja a nyelvi
környezetben megvalósuló roma

13. oldal

Dunaföldvári
► drogmegelőzés és az egészsé-

ges életre való nevelés köré szerveződnek.
Kádár Katalin esélyegyenlőségi, antiszegregációs és pályázati
szakértő, az egyesület vezetője
szerint az integráció akkor működik jól, ha alulról fölfelé építkezünk, tehát a gyerekeknél kezdjük
a munkát.
A gyerekek az 5 napot reggel
9-től délután 4-ig a Beszédes József
Általános Iskola Duna-parti gye-

rektáborában töltötték változatos
programokkal. Drámapedagógiai
jellegű játékok kíséretében megismerkedtek egy beás cigány mesével, a főhős jellemábrázolásával.
Kézműves foglalkozások keretében rajzoltak, festettek, kulcstartót
készítettek a gyerekek, közben
megismerkedtek cigány népi motívumokkal. Utolsó nap pedig elmerülhettek egy kicsit a virtuális világban egy VR szemüvegen keresztül, Playstation játékokkal.

A táborozók napi háromszori
étkezésben részesültek, a reggelit
és az uzsonnát egy helyi pékségből szállították részükre minden
nap, az ebédet hétfőtől szerdáig
az általános iskola étkezőjében,
csütörtökön és pénteken a Vár étteremben fogyasztották.
A RNÖ saját költségvetéséből
biztosította a gyermekek számára
a hét folyamán az üdítőt és az ásványvizet, valamint háromszor
vendégelték meg őket fagylalttal.

Az érdeklődő tekintetekből, a
csillogó szempárokból és vidám kacajokból arra a következtetésre juthatunk, hogy nem dolgoztunk hiába.
A tábor megszervezésében és lebonyolításában Mendi Ferenc RNÖ
elnökének segítséget nyújtott Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat és Dunaföldvár Város
Önkormányzata munkatársai is. «

fogadta a meghívásunkat, kisebb-nagyobb küldöttségekkel, és
két testvérvárosunkból, Ossonából
és Borszékről is eljöttek hozzánk.
Péntektől vasárnapig 130 vendég
fordult meg nálunk, akiket igyekeztünk mindennel jól ellátni, önkéntes kísérők kalauzolták őket,
gondoskodtak arról, hogy mindenki jól érezze magát.
Ezért is különleges volt ez a fesztivál, meg azért is, mert új helyszínt

avattunk, a nemrég elkészült Piacés Rendezvényteret, amely most
vizsgázott, mint fesztivál-helyszín.
Nem vitás, tartottunk ettől, hiszen
volt már egy jól bevált, bejáratott terünk, a Kossuth utca-Rákóczi utca
környéke. A sokéves rutin után nehéz volt elképzelni, hogyan is fog
illeszkedni a rendezvény ebbe a másik térbe. Sokszor eljöttem, nézegettem, hogyan is fogunk elférni, és hát
voltak fenntartásaim. Aztán a kollégáinkkal, a technikus stábbal megoldottuk a dolgot, kialakult egy elhelyezés, és azt gondolom, jól vizsgázott a helyszín. Sok pozitív visszajelzést kaptunk, és valóban, működött ez a tér, de vannak még átgondolandó dolgok. Hiányzott a vidámpark, de lehet, hogy elférne itt is. A
Borudvar kicsit szűk volt, de ezen
kívül is akadnak elemek, amelyeket
lehetne tovább optimalizálni.

A programokról szólva: eléggé sokszínű volt a paletta, részben a sok Földvárnak köszönhetően is, hiszen ők is hoztak fellépőket. Volt kórus, néptánc,
mazsorett, nóta, gyerekprogram,
Aztakeservit, kiállítás megnyitó, társastánc. Volt főzőverseny,
jó hangulatú szüreti virtuskodás.
A nagykoncert, a szombati Best
of Geszti egy nagyon összeszedett, professzionális produkció
volt, nagyon jókat mondtak róla,
akik eljöttek megnézni. Vasárnap este pedig a 72 éves Fenyő
Miklós hozott egy korát meghazudtoló, fergeteges hangulatú
koncertet.
Összességében sok pozitív
visszajelzést, sok köszönetet kaptunk, úgy gondolom, a rendezvény találkozott a vendégek elképzeléseivel. «

programjainak összehangolása, támogatása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság, vagy
külön jogszabály szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával történő rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.
• Cselekvőképesség.
• Büntetlen előélet.
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
• A 150/1992. (XI.20.) Korm.
rendelet 6/B. § (7) bekezdése szerinti képzettség (könyvtáros).

• Az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban
szerzett 3 éves szakmai gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent:
• Könyvtárvezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz.
• Képesítést igazoló okiratok
másolata.
• Szakmai gyakorlat meglétét
igazoló okiratok másolata.
• Három hónapnál nem régebbi,
büntetlen előéletet, valamint annak
tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
figyelemmel a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2d)–
(2e) bekezdéseiben foglaltakra. ►

Új helyen zajlott a
Szüreti Fesztivál
Lezajlott az első nagyrendezvény a
vadonatúj piactéren, amely az önkormányzat szándékai szerint nem csak
az adás-vétel színtere, hanem közösségi tér is, így alkalmas rendezvények színhelyéül. Ha úgy tetszik, ennek a funkciónak a tesztje volt az idei
Szüreti Fesztivál. A tapasztalatokról
Pataki Dezső, a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója számolt be televíziónknak.
» BAKSAY ERIKA
– Az idei nem csak egyszerű
nagyrendezvény volt, hanem az
utóbbi idők legnagyobb rendezvénye. Nem csak önmagában Szüreti
Fesztivál, hanem a 20. Földváriak
Találkozója is. Minden Földvár el-

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Pályázatot hirdet

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár
Berze Nagy Ilona Városi Könyvtár
könyvtárvezető munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2020. január 1. naptól 2024.
december 31. napig szól.
A munkavégzés helye: Tolna
megye, 7020 Dunaföldvár, Rákóczi u. 8.
A munkakörbe tartozó lényeges
feladatok:

14. oldal

A muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvényben meghatározott
feladatok. Az intézmény szakszerű, hatékony és gazdaságos működésének biztosítása. A már hagyományos, meglévő rendezvények
fenntartása mellett, a lakosság igényeinek figyelembe vételével a
kor új elvárásaihoz igazodó programok szervezése minden korosztály számára. A településen működő intézmények, civil szervezetek

2019. október

Dunaföldvári
► • Szakmai program, fejlesztési elképzelések bemutatása, az
intézmény vezetésére vonatkozó
helyzetelemzés.
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy
a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének
időpontja: 2020. január 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30.
A pályázat benyújtásának
módja: Postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak a Dunaföldvári Művelődési Központ
és Könyvtár címére történő
megküldésével (7020 Dunaföldvár, Ilona utca 9.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a munka-

Pályázati felhívás

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal
Jegyző munkakör betöltésére
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: Tolna
megye, 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.
A munkakörhöz tartozó főbb
tevékenységi körök:
A Dunaföldvári Polgármesteri
Hivatal vezetése. Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény és
más jogszabályok által a jegyző
feladat- és hatáskörébe utalt tevékenységek ellátása.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 24 fő.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.),
valamint a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Közszolgálati
Szabályzata rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság.
• Cselekvőképesség.
• Büntetlen előélet.
• Kttv. 247. § (1) a) pontja szerint: igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező szakon vagy
jogász vagy államtudományi
mesterképzési szakon szerzett
szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett
okleveles közigazgatási szakértő
2019. október

vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség.
• Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a KTK által a teljes
körűen közigazgatási jellegűnek
minősített tudományos fokozat
alapján adott mentesítés.
• Legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat.
• Kttv. 85–87. §-a szerinti öszszeférhetetlenségnek való megfelelés és nyilatkozattétel.
• Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent:
• Jegyzői munkakörben szerzett
szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A 87/2019. (IV.23.) Korm.
rendelet 1. melléklete szerinti
részletes önéletrajz.
• A képzettséget tanúsító okiratok másolata.
• A közigazgatási gyakorlat
meglétének igazolása.
• A büntetlen előéletet igazoló 3
hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely kiterjed a Kttv. 39. § (1b) és (1c) bekezdésben foglalt rendelkezésekre.
• A pályázó nyilatkozata arról,
hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
• A pályázó hozzájáruló nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatásához.
• A pályázó nyilatkozata a Kttv. 84–
87. § szerinti összeférhetetlenségről.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. január 1.

kör megnevezését: „könyvtárvezető”
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott érvényes
pályázatokról a Dunaföldvári
Művelődési Központ és Könyvtár
igazgatója dönt. A kiíró fenntartja
magának a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, zárt borítékban, a
pályázatnak a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal címére történő
megküldésével (7020 Dunaföldvár,
Kossuth L. u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
DFV/1926–1/2019., valamint a
munkakör megnevezését: jegyző.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók meghallgatását követően a pályázat elbírálásáról a polgármester dönt. A
pályáztató fenntartja magának a
jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására. A
közszolgálati jogviszony létesítése esetén a munkáltató 6 hónap
próbaidőt köt ki.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 30.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
A jegyzői álláshely nyugdíjazás
miatt üresedett meg.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Zsolt polgármester nyújt, a
75/541–553 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pataki Dezső igazgató
nyújt, a 06/75/541–000 telefonszámon.

Pályázati felhívás
Dunaföldvár Város Önkormányzata licitálás útján történő megvételre meghirdeti az alábbi önkormányzati ingatlant:
7020 Dunaföldvár, Derecskei
utca 12. szám (1285/2 hrsz.) beépítetlen terület, 5 éves lakóházas beépítési kötelezettséggel.
Kikiáltási ár:
bruttó 2.540.000 Ft
Az ingatlanról további információt a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési
és Műszaki Irodája ad. (Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2. Tel.:
75/541–558)
Részletes pályázati kiírás
2019. szeptember 12. és 2019.
október 11. (12 óráig) között vásárolható meg 15.000 Ft-ért (pályázat benyújtásától való visszalépés esetén sem visszafizethető) a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Pénztárában (Pénztári
órák: Hétfő: 9–12 óráig Szerda:
9–12; 13–15:30 óráig és Péntek:
9–13 óráig).
Licitálás időpontja: 2019. október 15. (kedd) 13 óra
Helye: Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Dunaföldvár,
Kossuth L. u. 2. Városfejlesztési
és Műszaki Iroda tárgyalóterme.

VÉDEKEZZ a kullancs, bolha és a szívférgességet okozó lepkeszúnyog ellen!
6–8 hónapos védettséget nyújtó Forestó, Killtix és
Caneshield nyakörvekkel ill. a Pestigon spot-on cseppekkel!
Széles tápválasztékunk kutyáknak már 220Ft/kg-os ártól!
EUKANUBA szuperprémium tápok teljes választéka.

N����� ������:
H��������: 800–1230; 1400–1700
S��������: 800–1200

15. oldal

Dunaföldvári

Elkezdődött az
őszi horgászverseny szezon
» SZABADOS SÁMUEL
Szeptember elején rendezte
meg a Dunaföldvári Sporthorgász Egyesület a szezonkezdő
Nagy Sándor halfogó versenyt.
Kiss Lajos egyesületi elnök elmondta, hogy a napsütötte kora
őszi időjárás ellenére nem sokan
jelentkeztek a megmérettetésre.

Művelődési Ház
Október–november

A programokat a Művelődési
Központban tartjuk. Az ettől
eltérő helyszíneket külön feltüntetjük. A műsorváltoztatás
jogát fenntartjuk!
Október 29. kedd, 19.00
Kolera a Vackor csoportban –
Tesztrepülés || Bödőcs Tibor
estje
Október 30. szerda, 19:00
PTE kamarakoncert
A Percussion Project Pécs ütőhangszeres koncertje || A belépés díjtalan
Október 23. kedd, 10:00
VÁROSI ÜNNEPSÉG
November 6. kedd,18.00
Népszerű tudomány – India
Hamar Dániel előadása
November 10. vasárnap
Márton Nap a Rókus pincéknél
14:00 Kézműves foglalkozás
14:30 Újborok megáldása a
Rókus kápolnánál
15:00 Koncert
16:00 Libák futóversenye
17:00 Zenés, lampionos pincejárás
November 11. hétfő, 14.00
GYEREKSZÍNHÁZ
Ágoston, avagy egér a felhők
között || Ziránó Színház
November 12. kedd, 18.00
IRODALMI KÁVÉHÁZ
November 21. csütörtök,
10.00
GYEREKSZÍNHÁZ
Kelekótya haramiák
Ziránó Színház
November 26. kedd, 18.00
NÉPSZERŰ TUDOMÁNY

16. oldal

A szervezők ugyanakkor örömmel nyugtázták, hogy ez alkalommal is voltak a hagyományos
törzsgárda mellett új részvevők.
Örömmel fogadták jelentkezésüket, kíváncsian várták, mire képesek, okoznak-e meglepetést. A
fogási eredmények nem voltak
igazán jelentősek. A versenyt
Dankó Károly nyerte 2,5 kilogrammal, megelőzve Mészáros
Attilát és Tóth Lászlót. Kiss Lajos az eredményhirdetéskor jelentette be, hogy egyik horgásztársuk tartós betegsége miatt önkéntes adományozást kezdeményeztek a tagság körében, melynek során több mint százezer forint gyűlt össze. Kiss Lajos pél-

daértékűnek nevezte az összefogás és a szolidaritás ezen megnyilvánulását.
Nem sokkal később került sor a
72 órás vadvízi pontyfogó verseny
megrendezésére, melyen háromfős
csapatok indultak. Az első év hat
gárdájához képest ez évben tizenhat csapat indult, ezért új horgászhelyeket kellett kialakítani a
Kis-Duna partján. Vannak szabályok, például az eszközhasználat
és az alkalmazható csalik területén, de az új kiírások szerint nagyobb a szabadság a kísérletezés,
a taktika terén. A verseny kezdetén
gondot jelentett, hogy a Dunán
gyanús barna képződmények jelentek meg, melyek a zsinórokra
tapadtak. Az egyesület jelezte az
Országos Horgász Szövetségnek a
tapasztaltakat. A vizsgálatok alapján valószínű, hogy valamely kör-

Trófeák a Dunaföldvári
Vadásztársaság területéről
» SZŐDI IMRE
Az 1996. évi LV. törvény a vad
védelméről, a vadgazdálkodásról
szól, amelyet a birtokszerkezet
változásával, egyes vadfajok
(vaddisznó, gímszarvas) állományának országos szintű túlszaporodása miatt többször módosítottak. A törvény „9.§ (1) bekezdése
kimondja, hogy a vad az állam
tulajdonában van (1a). A vad tulajdonjogának megszerzésére a
Polgári Törvénykönyv „A vadak
és halak tulajdonjogának megszerzése” fejezet szabályait kell
az e törvényben foglalt eltérésekkel alkalmazni. A vadászat a
vadgazdálkodás része, a vad elejtésére vagy elfogására irányuló, a
vadállományt szabályozó tevékenység, amelyet a jogszabályban
meghatározott feltételekkel szabad folytatni. A fentiek értelmében a vad csak a vadász általi elejtés után kerül a vadgazdálkodó
Vadásztársaság tulajdonába.
Miért is írtam a fenti törvényi
idézeteket, azért, mert ebből látszik, hogy a Dunaföldvári Vadásztársaság tagjai egy jogilag
szabályozott, a tájegységi köve-

telmények szerint készült üzemtervi ciklus feladatait végzik. A
szabályok meghatározzák az
egyes vadfajok vadászati idényeit. Ez azt jelenti, hogy csak szeptember 1-je után, január 31-ig lehet a gímszarvas területen lévő
példányait selejtezni. Az engedély pontosan meghatározza a lőhető fajú, ivarú és korú gímszarvasok számát. A gazdák tapasztalták, hogy az évi szarvasbőgést
követően a határban, főleg a vetéseket követően és kora nyáron is
békésen elvannak a fiatal bikák.

nyékbeli üzem kibocsájtott anyaga
okozhatta a jelenséget. A végeredményt ez nem befolyásolta. Nagyszerű fogási eredmények születtek. Az összes fogás 477 kilogramm volt, mely nagyon jó eredmény. Első helyen Reichert János
csapata végzett 99,7 kilogrammal.
Ők már négyszeres győztesek. A
második és a harmadik helyezett
Müller Attila és Tóth László gárdája lett. A legnagyobb, 23 kg-os
halat Schulteisz Géza fogta. A versenyszezon a november elejei rablóhal fogó versennyel zárul. «
Ekkor nem vadászhatók, de kártételük ellen sem tudunk védekezni,
mivel egy éjszaka több tíz kilométert is mozognak.
Az idei évben kértünk és kaptunk állomány apasztásra engedélyt. Tagjaink tapasztalata, hogy
egy vad elejtése érdekében átlagban 20–30 alkalommal ki kell
menni a határba. Tagjaink most is
sokat áldoztak azért, hogy a gímszarvas vadászidényének első tizenhárom napján kilenc selejt
agancsú állatot hozzanak terítékre, köztük egy bronzérmeset. Bízunk benne, hogy tavasszal gyérebb lesz a gímszarvas mozgás a
területen, – mondta Rabi Attila
vadászmester. «
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