DUNAALMÁSI
HÍRADÓ

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Dunaalmás Község Helyi Választási Bizottsága a helyi
önkormányzati képviselők és polgármester
2019. október 13.
polgármester jelöltnek:

napjára

kitűzött

választásán

Ollé Árpád független polgármester jelöltet
vette nyilvántartásba.
Egyéni listás képviselőjelöltnek az alábbi jelölteket vette
nyilvántartásba: /Szavazólapi megjelenítés sorrendjében!

Szavazni
csak
személyesen,
a
választópolgár
személyazonosságának és lakcímének, vagy személyi
azonosítójának igazolását követően lehet.

A szavazó személyazonosságát az alábbi, Magyar
hatóság által kiállított érvényes lgazolvány(ok)
bemutatásával tudja igazolni:
lakcímigazolvány és
személyazonosító igazolvány, vagy
útlevél, vagy
vezetői engedély,
vagy
A)
-

1. helyen: Czérna Brigitta független képviselőjelölt
2. helyen: Varga Lászlóné független képviselőjelölt
3. helyen: Kun Lajos Zoltán független
képviselőjelölt
4. helyen: Baranya Gábor független képviselőjelölt
5. helyen: Geszler Anita független képviselőjelölt
6. helyen: Komáromi Norbert független
képviselőjelölt
7. helyen: Török-Harcsa Alexandra független
képviselőjelölt
8. helyen: Czérna Zoltán Tiborné független
képviselőjelölt
9. helyen: Domján Viktor független képviselőjelölt
10. helyen: Vajas Zoltán független képviselőjelölt
11. helyen: Maros Géza független képviselőjelölt
HIRDETMÉNY
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE
A HELYI ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT’
A szavazás napja:
2019. OKTÓBER 13.
A szavazás
6:00 órától 19:00 óráig tart.
A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe
történt felvételükről, valamint a szavazás helyéről és
idejéről 2019. augusztus 23-ig értesítőt kaptak. Aki nem
kapott értesítőt, vagy azt elvesztette, a helyi választási

irodától kérheti az értesítő pótlását

B)
régi, papír alapú személyi
(Iakcímkártya nélkül is érvényes)

igazolvány

Dunaalmáson az alábbi két helyen működik
szavazókör:
001. szavazókör Csokonai Művelődési ház (Almási
-

-

u. 86.)
-

A

002. szavazókör Sportház (Tatai út 1.)
-

választópolgár

személyesen,

az

értesítőn

feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat
A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát
kérhet az alábbiak szerint:
-

-

online: ügyfélkapus azonosítással 2019. október 13.
12.00 óráIg
személyesen: 2019. október 11. 16.00 óráig HVI
hez

-

-

írásbeli meghatalmazással meghatalmazott útján:
2019. október 11. 16.00 óráig HVI-hez,vagy
2019.
október 13. 12.00 óráig szavazatszámláló bizottsághoz
meghatalmazás nélküli kézbesítővel: 2019. október
12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz

Részletes tájékoztatásért forduljon a Tatai Közös
Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségén
(2545 Dunaalmás, Almási u. 32., tel.: 34/450-012)
működő helyi választási irodához,vagy látogassa meg
a www.valasztas.hu weboldalt.

Helyi Választási Iroda

Ollé Árpád
független polgármester jelölt
Tisztelt Dunaalmásiak!
2019. október 13-án lezárul egy időszak az országban, véget ér a 2014-19-es önkormányzati ciklus.
Ez nálunk azért alakult érdekesen, mivel a 2016-os önfeloszlatás miatt a képviselő testület
összetétele nem túl nagymértékben, de megváltozott.
Kévviselő testület. Nagyon mozgalmas éveket hagytunk magunk mögött, amelyet az igen aktív
képviselői munka jellemzett, nemcsak az ötletek, hanem a megvalósítás terén is. Az, amit elértünk
ez alatt a néhány év alatt, annak is köszönhető, hogy a testület jól tudott együtt dolgozni, és keltett
hozzá az is, hogy ezt a hivatali apparátus is támogatta, segítette.
A jövő? Szintén különleges, mert eddig még egyszer sem fordult elő idén azonban országos
jelenség hogy a polgármesternek nincs riválisa minden erőmmel azon vagyok, hogy ez ne
kényelmesítsen el a választáson, illetve olyan település is akad, ahol nincs elég képviselőjelölt
sem, így elmarad a választás. A jelenlegi képviselőink újból megméretik magukat az idén, és jó
esélyt látok arra (Kecskeméti József kivételével), hogy meg is tudják védeni a mandátumukat. Ez
esetben együtt tudnánk folytatni a ciklusban megkezdett, most is zajló munkát.
Önkormányzat Sajnos itt is jelentkezik az országos probléma: a munkaerőhiány, ami annak is
köszönhető, hogy a rendszer erősen átalakult a feladatok mennyisége megnőtt, olyan új, kötelező
elemek kerültek bevezetésre (Pl. ASP), melyek használata rendkívül megterhelő, bonyolult s így
lelassítja a mindennapi munkát. Ennek ellenére a kollégák, a túlterheltség ellenére hősiesen
ellátják a feladataikat A település fenntartásában mindenhol nagy szerep hárul a
közfoglalkoztatottakra, nálunk sincs másképp, de a Dunántúlon jellemző, hogy ők is kevesen
vannak, feladatuk pedig rengeteg: zöldfelületek rendezése, utak karbantartása, árkok, épületek
karbantartása. Jelenleg a falugondnokunk sincs, a feladatok ellátásában a tornacsarnok gondnoka
nyújt segítséget.
Örvendetes, hogy az épület szigetelése és nyílászáró cseréje már megtörtént s ezt megelőzően
saját erőből felújításra került a tető is. Az önkormányzati autók tárolására garázst vásároltunk,
kocsiszínt építettünk, és a felvonulási konténert is levédtük a beázás ellen.
Az ideérkező turisták tájékoztatására készíttettünk információs táblákat a falu öt pontján.
A jövő? A település pénzügyi forrásai egyelőre korlátozottak, de fontos lenne, hogy műszaki és
adminisztrációs területen a munkatársak számát növeljük, s folytassuk az udvar rendbetételét.
Intézmények. Jelenleg az óvodánk telt házzal működik, a vezető itt is óvónőt keres, ma ebből is
hiány mutatkozik. Az utánpótlás folyamatos, jelenleg a fiatal családok gyermekvállalási
hajlandósága nagy, sok család költözik a faluba, akik ide szeretnék járatni gyermekeiket. Hasonló a
helyzet az iskolában is, ahol örvendetes fejlemény, hogy 2016-ban régi álom valósult meg:
megépült a tornacsarnok, így a sportolási lehetőségek megnőttek, az esélyek javultak. Ehhez azzal
tudtunk hozzájárulni, hogy az aszfaltos pályát védőhálóval láttuk el, parkolót építettünk ki, az
előtte lévő támfallal szélesedett a Csokonai utca, s megszépült a kazánház oldala is. Jelenleg tart az
iskola szigetelése, a nyílászárók cseréje és a fűtés korszerűsítése már megtörtént.
A jövő? Szükség van a kazánház szigetelésére, hogy a hálózat ott kiépült része ne károsodjon télen.
Nagy problémát jelent az iskolások étkeztetése, az óvodai ebédlő kicsi, az iskolások zavarják a
pihenő óvodásokat ebéd közben, szükség van egy ebédlő kialakítására, lehetőleg az iskola
területén. Így nem kell a gyerekeknek vándorolni, s az óvoda is bővül egy kicsit.
Úthálózat. Nagy előrelépés volt 2016-ban, hogy állami beruházás által megújult a 10. számú főút,
melytől kisebb nem, de csendesebb lett a forgalom. viszont cserébe felgyorsult főleg mióta
Neszmélyen is megtörtént ugyanez. Belterületi útjaink közül pályázatból és jelentős önerőből újult
meg a Vöröskőalja út egy része, a Baráthegy utca és a Csokonai út, murvás útjainkat pedig a murvás
felület karbantartásával próbáljuk meg jó állapotban tartani. A csapadékvíz elvezetése érdekében
is tettünk lépéseket: Terelő műtárgyakat alakítottunk ki a Kőhordó, Füzihegyi, Kőpite utcákban, és
a Szőlősor Tatai út menti árok is megtisztult melyből a víz most már át is kerül az Altal-ér felé.
A jövő? Jelenleg is van két beadott pályázatunk a Jókai út (BM) és a Béke út (Magyar Falu)
felújítására, és ezt a többi úttal kapcsolatban is szeretnénk folytatni, mert szükség van a
megnövekedett forgalom miatt szilárd burkolat cseréjére. illetve kialakítására.
—

-‚

—

-

—

2

Civil szervezetek. Dunaalmáson a rendszerváltástól kezdve aktív a civil szféra, beleértve a sportot
is. Jól együtt lehet velük működni a települési rendezvények szervezésében és lebonyolításában
egyaránt. A rendezvények egy részét immár a teljesen felújított Művelődési Házban tarthatjuk, s
egyben itt van két egyesület székhelye is. A ciklus elejétől lehet újra focimeccsre járni, és újjáéledt a
dunaalmási horgászélet is, az egyesület nagy energiákat mozgósított az Által-ér alsó szakaszának
újjáélesztésére és a környezete rendben tartására, gondolok itt a vízpartra, a Kis-szigetre és a
Káposztás környékére. Itt élesztettünk újjá a Majális megrendezésével egy régi hagyományt.
Pályázatok, beruházások. Ezen a területen két nagy projekt: az iskola és a polgármesteri hivatal
energetikai korszerűsítése) a pihenőtó és park kialakítása zajlik. Az energetika pályázati forrásból)
a tó és park pályázat mellett jelentős őnerő felhasználásával történik. Sikerült pályázati
támogatásból fejleszteni az óvodai konyhát: bútorok) konyhai gépek és berendezések, udvari
kerítés és napelemek telepítése volt ennek része. Igy sikerült bekeríteni a Füzihegy déli oldalát s
újult meg vele együtt a Panoráma utca. A temetőt önerőből kerítettük be) ezzel is tettünk egy lépést
a belterületen Jelen lévő vadak visszaszorítása felé) s nagy segítséget nyújt ebben az is, hogy a
Rákóczi és a Kőpite vadásztársaságokkal jó kapcsolat alakult ki. Pályázati forrásból fejeztük be a
Művelődési Házat s idén az Őszi Ízek műsorai is ebből kerültek finanszírozásra.
Nagy beruházás az ún. ÉKDU2 projekt épül a szennyvíztisztító a falu határában, megkezdődött a
nyomóvezeték építése, Új átemelők épülnek a régiek helyett, s ezzel párhuzamosan megújul az
Almási úti ivóvíz gerincvezeték is.
A Magyar Falu Programban két pályázatunk van: az egyik a Béke utca felújítására, a másik a hivatal
belső felújítására irányul.
A TOP pályázati rendszerben 63 Mó Ft támogatási kérelmet nyújtottunk be bölcsőde kialakítására,
melyet a gyógyszertár átalakításával kívánunk megvalósítani úgy, hogy a gyógyszertár is
megmaradjon.
S ez félig már a jövő. Szükség van az ivóvízhálózat fejlesztésére, mert a rendszer elöregedett) de
szükség van a hálózat bővítésére is, mert tucatnyi ellátatlan utca van. Itt látok némi reményt állami
támogatás megszerzésére, de elkiabálni semmit nem szeretnék. Szükséges az utak felújítása is,
mert a lélekszám növekedése a forgalom növekedését is generálja. Ezzel kapcsolatban az
önkormányzati bevételek növelése szükséges, amire a legnagyobb esélyt az adóbevételek
növekedése biztosít(ana). Egyelőre a befektetők valamiért elkerülték Dunaalmást, de a
gabonaraktárak környékén lévő ingatlanok, valamint a kavicskitermelés által kialakult dunai
öblözet tulajdonosai tárt karokkal várják azokat a vállalkozásokat, melyeknek közműellátottságra,
illetve logisztikai lehetőségekre van szükségük (hajózó úthoz, vasúthoz, közúthoz való
csatlakozás).
Nagy szükség lenne a főutak sebességcsökkentésére, amihez például járdaszigetek kiépítése adhat
esélyt, illetve, ha az elágazásnál kiépülne egy körforgalom, az óriási lépés lenne a biztonságosabb
közlekedés felé.
A falu főutcáján az utcakép javítása is esedékessé válik) amint a szennyvízberuházás lezajlik. A
pihenőtó környéke is egy fejlesztési terület a jelenlegi nem a végleges állapot. Ezen nagyot
lendíthet majd az Eurovelo -6 kerékpárút megépülése. mely reményeink szerint legkésőbb jövőre
megkezdődik. Arra is megvan a kapcsolat a MÁV Zrt-nél, akivel az állomás épületéről lehet
tárgyalást kezdeményezni. mert ez jelenlegi állapotában elkeserítő. Sajnos jelenleg a MÁV erre sem
tud pénzt áldozni.
Természetesen a vízbázisunk hasznosítása is szerepel az elképzelések között, de felelőtlen
ígérgetésbe bocsátkozni nem szeretnék.
Végül még egyszer szeretnék köszönetet nyilvánítani a képviselőtársaimnak és a
köztisztviselőknek, intézményi dolgozóknak, civil szervezeteknek és magánszemélyeknek az együtt
töltött időben elvégzett munkáért, s mindenkinek) aki bármilyen formában segítséget nyújtott
annak érdekében, hogy Dunaalmás fejlődjön, szépüljön. az elkövetkező időszakra vonatkozóan
pedig bízom a nyugodt és eredményes munkában, amihez mindenkinek rengeteg energiát és
kitartást kívánok.
Zárszóként pedig arra ösztönöznék Mindenkit hogy 13-án menjen el szavazni) adja le a voksát a
helyi és a megyei jelöltekre egyaránt!
Ollé Árpád
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Egyéni Képviselőjelöltek:
A képviselő jelöltek beküldött anyagai a szavazólapi megjelenítés sorrendjében lettek
feltüntetve, melyet a Helyi Választási Bizottság sorsolt ki és határozatba foglalt.

1. helyen:

Czérna Brigitta
független képviselőjelölt
Tisztelt Választópolgárok!

Czérna Brigitta független képviselőjelölt vagyok. A 2019. október 13-án tartandó helyi
önkormányzati választáson kívánok indulni, mint önkormányzati képviselő. Szülőfakim
Dunaalmás, azóta is itt élek, és dolgozom.
2008-ban Széchényi István Egyetemen szereztem diplomát Általános Szociális Munkás szakon.
2010-ben a pécsi Tudományegyetem Politológia szakát is elvégeztem, igyekszem mindig képezni
magam, amely szélesíteni a látásmódomat.
2012-től a Dunaalmási Református Szeretetház Fogyatékosokat Ápoló- Gondozó Otthonban
dolgozom. A családom mellett a munkám is Dunaalmáshoz köt.
Szeretném, ha Dunaalmás meglévő és előteremthető kapacitásait, adottságait kihasználva a
Község megfelelően fejlődjön, szolgálva ezzel az itt élőket.
Kérem, ha érdemesnek tartanak a pozícióra, akkor tiszteljenek meg bizalmunkkal és
szavazataikkal támogassanak.
Köszönettel:
Czérna Brigitta független képviselőjelölt

2. helyen:

Varga Lászlóné
független képviselőjelölt
„Nem ígérni tenni szeretnék szeretettel, őszintén!”
—

Varga Lászlóné (szül.: Nagy Amália), Ami vagyok. Két fiam van akik már kirepültek a családi
fészekből. Kettő kislány unokám van, illetve özvegyként élek 19 éve.
—

Óvodába Tatán jártam, az általános iskolát is ott végeztem el. A mi osztályunk kezdte Tatán az
ének-zene tagozatot, így már bekerültünk Tata történelmébe. Kiadtunk egy évkönyvet, amiben
mindnyájan írtunk pár mondatot fotókkal illusztrálva, mely a tatai könyvtárban megtekinthető.
A középiskolát Tatabányán a Keriben végeztem vendéglátói szakon.
1968-ban kerültem a Tatai Olimpiai Edzőtáborba és több mint 30 évet töltöttem ott. A
rendszerváltással sajnos engem is elküldtek bérstoppra hivatkozva. Ezekről az évekről 2018.
november 26-án jelent meg könyvem sajnos csak 35 példányban szponzorok híján, de továbbra
is írok nem adom fell
-

—

Dunaalmások a kitűzött céljaim közé tartozik a gyalogos zebrák bővítése a buszmegállók mellé.
A utcákon van bőven hely, terület járdák kialakítására, a legolcsóbb mód is megoldás lenne,
hogy a gyermekek, iskolások, óvodások, idősek ne a rossz, nem biztonságos, balesetveszélyes
utakon közlekedjenek.
-

-

Nagy figyelmet és odafigyelést szeretnék szentelni az itt élők fiatalok és idősek egyaránt saját
problémáira és azokra valamilyen megoldást találni.
-

Rengeteg ötlet van a fejemben, hogy tudnám a falu lakosainak életét jobbá tenni.
„Nem ígérni tenni szeretnék szeretettel, őszintén!”
—

1:
Szeretettel. Jó szívvel! Önzetlenül!
Varga Lászlóné
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3. helyen:

Kun Lajos Zoltán
független képviselőjelölt

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK, DUNAALMÁS LAKÓI!
Kun Lajos Zoltán vagyok a 2019. évi Dunaalmási Önkormányzati
választás független képviselőjelőltje.
Születésem óta Dunaalmáson élek családommal. Az Önök bizalmának,
szavazatainak köszönhetően öt éve tagja vagyok Dunaalmás Község
Önkormányzat képviselő testületének. Az elmúlt évek tapasztalatai
alapján tudom, hogy nem ígérhetek „vakon” lehetetlent, de azt Igen,
hogy támogatni fogok minden olyan kezdeményezést, ami a
településűnk fejlődését elősegíti, és minden tőlem telhetőt megteszek a
falu érdekében, ahogy tettem ezt az elmúlt években is. Szeretnék az
önkormányzat munkájában, és a megfelelő döntések meghozatalában képviselőként részt venni.
Természetesen tudom, hogy a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben csak a pályázati források
elnyerése, valamint a szomszédos önkormányzatokkal való együttműködés adnak lehetőséget
látványos fejlesztésekre. Ezért elsősorban a helyi közösség erősítését tartom az egyik
legfontosabb feladatomnak, hiszen éppen ez az a terület, ahol saját erőből a legnagyobbat
léphetünk előre, és a település további fejlődése nehezen képzelhető el e nélkül. Minden egyéni
erőfeszítés elenyész, ha a közösség maga nem működik együtt, ha nem érdekli a környezete, a
lakóhelye rendje, tisztasága, fejlesztése.
Meg kell tanulnunk a közösen elfogadott célok érdekében együtt dolgozni, az egyéni elvi és
anyagi érdekek háttérbe szorításával falunk érdekeit képviselni.
A továbbiakban nem írni, hanem tenni szeretnék Dunaalmásért!
Ezúton köszönöm mindenki támogatását akik hozzá segítettek, hogy bekerülhessek a választható
képviselők közé.
SZAVAZZANAK RÁM, HOGY EGYÜTT TEHESSÜNK TELEPÜLÉSÜNK FEJLŐDÉSE ÉRDEKÉBEN!
Tisztelettel:
Kun Lajos Zoltán
független képviselő-jelölt

4. helyen:

Baranya Gábor
független képviselőjelölt

Kedves dunaalmási Választópolgárok!
Baranya Gábor 37 éves dunaalmási lakos vagyok. 2006 óta élek nagymamámmal, feleségemmel
és két lányommal a településen. Mezőgazdasággal foglalkozom. Valamint a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara települési bizottságának az elnöki tisztét látom el a faluban.
Ismét indulok az önkormányzati választásokon, független képviselőjelöltként október 13-án!
Az elmúlt ciklus alatt erején felül teljesített kis településünk. Gépjármű parkunk bővült és
frissült. Utakat újítottunk fel és épületeink újultak (és újulnak) meg. Egy zöld területeink
nyírására alkalmas gépet vásároltunk. Temető kerítés épült. Utca név táblákat csináltattunk. Az
esővíz elvezetésén javítottunk Több helyen terepet rendeztünk. Közvilágítást bővítettük. Végre
a régi strandunk területén is megszűnt az az áldatlan állapot ami az elmúlt bő 20 év alatt ki
alakult. (Így méltóbban fogadhatjuk a hamarosan felénk kanyarodó eurovelo6-os kerékpár utat.)
És még folytathatnám a felsorolást.
De ezzel nem ért véget a munka!
Azt látnunk kell, hogy pályázatok és központi segítség nélkül nehéz bármit is megvalósítani.
Pedig van még mit tenni! Községünk szélében kialakult ipari terület még igen foghíjas. Jó lenne
olyan vállalkozásokkal megtölteni, amik egészség és környezetszennyezés nélkül tudnak a falu
iparűzési adójához hozzá tenni. Fő utcánk látképén is van mit javítani. Iskolánk, ha elkészül az
energetikai felújítása, az udvarát is hozzá kellene szépíteni. Játszótérből is kellene még egy a
faluban. A meglévőre pedig meg kell oldani az árnyékolást. Mellékútjaink állapota és minősége
sem kielégítő. Az ivóvíz hálózatról nem is beszélve.
Ha úgy gondolja ezt az irányt kell folytatnunk, kérem támogasson szavazatával. Köszönöm!
Köszönettel: Baranya Gábor

5. helyen:

Geszler Anita
független képviselőjelölt

Tisztelt Dunaalmási lakosok,
Geszler Anita vagyok, független képviselőjelöltként indulok Dunaalmáson.
1975. óta élek a településen. Kisfiamat egyedül nevelem tisztességben, szeretetben. Több éven
keresztül a Csokonai Művelődési Házban dolgoztam, mint közösségi programszervező. Szeretek
részt venni a falu életében. Folyamatosan képzem magam, jelenleg természetgyógyászatot
tanulok. A természetgyógyászat iránti szeretetem jelképezi az önzetlen segítségnyújtást, az
emberek iránti szeretetet, a mentalitásomat és az attitűdömet.
Én nem szeretnék ígérgetni. Ahhoz, hogy ígérgessünk, látnunk kell a falu bevételeit és kiadásait.
Viszont szeretném összefogni Dunaalmás lakosságát, bogy egy élhetőbb, szebb, tisztább
településen élhessünk, ami fontos számunkra és gyermekeinknek. Összefogással, az
Önkormányzat segítségével és a pályázatok kihasználásával, úgy gondolom, bogy együtt képesek
lennénk ezt a célt elérni. De ehhez tényleges összefogás kell, a lakosság részéről is, úgy ahogy
régen is tették nagyszüleink, dédszüleink, és nem egymást kritizálni, hisz csapatban van az erő!
Ha szimpatikus volt a bemutatkozásom és bizalmat nyújtana felém, kérem, tiszteljen meg a
szavazatával.

5. helyen: Geszler Anita

„Az erőssé’q nem a hasonlósá,gban, hanem a különbségekben rejlik”
/Stephen R. Covey/

6. helyen:

Komáromi Norbert
független képviselőjelölt

Tisztelt Választópolgárok, kedves dunaalmásiak!
Komáromi Norbert vagyok, 35 éves, születésem óta
Dunaalmáson élek
Az elmúlt évek során jelentősen fellendült a falu élete, ami
Számomra nagyon pozitív. Úgy érzem, hogy jó irányba tartunk
és a továbbiakban nem csak civil emberként szeretnék Segíteni
a falunak és a közösségnek, hanem, mint képviselő is.
Képviselőként Fő célom az lenne, hogy falunk élhetőbb, vonzóbb
legyen mindenki számára.
Ahogy idáig is tettem, szeretném tovább folytatni a munkámat,
azt a közösséget, melyet idáig irányítottam, az
elkövetkezendőkben is összetartani és a jó kezdeményezések
mellé állni. Természetesen tisztában vagyok vele, hogy céljaim megvalósításához kreatív
emberek gondolataira és ötleteire van szükség, de hiszek a csapatmunkában és az
összefogásban.
Tudom, hogy közösen bármilyen kihívásnak meg tudunk felelni, bármilyen kitűzött célt el
tudnunk érni!
Szeretném, ha gyermekeink és unokáink is itt képzelnék el jövőjüket.
Nagyon sok tennivaló áll előttünk. Én azon leszek, hogy falunk szebb legyen, meglévő
értékeinkre továbbra is vigyázzunk, az itt élő és ide látogató emberek is kellemesen érezzék
magukat Dunaalmáson.
Ha egyetért velem, kérem, szavazatával támogasson október 13-án, a helyi önkormányzati
választáson.
Köszönettel:
Komáromi Norbert

7. helyen:

Török-Harcsa Alexandra
független képviselőjelölt

Kedves Dunaalmási L,akosokl
Először is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik
aláírásukkal támogatták képviselőjelöltkénti indulásomat.
Engedjék meg, hogy bemutatkozzak Önöknek:
Török-Harcsa
Alexandrának hívnak,
születésem
óta
Dunaalmáson élek. Férjemmel nevelem két gyermekünket:
Soma 10 éves és a Csokonai Általános Iskola tanulója,
kislányunk Bíborka 8 hónapos.
2014 novembere óta Dunaalmáson dolgozom fodrászként.
Biztos felmerül Önökben a kérdés, hogy két gyermekem és a
munkám mellett hogy lenne időm képviselőként is helytállni;
most választ adok a kérdésre: stabil és támogató családi háttérrel rendelkezem, amiért nagyon
hálás vagyok.
Független jelöltként indulok, nem tartoztam és jelenleg sem tartozom egyetlen politikai párthoz
sem, így nem befolyásol semmilyen politikai érdek döntésem meghozatalakor.
Képviselőtestületbe történő megválasztásom esetén az alábbiakra törekszem:
iskola, óvoda támogatása (sportfelszerelések, tanszerek vásárlása),
konyhakert létesítése óvodás és iskolás gyerekekkel (ott termesztett zöldségek,
gyümölcsök idősek és rászorulók közötti szétosztása),
gyermekfelügyelet igény szerinti bővítése (szünetekben önkéntesek bevonásával),
faluközpontban játszótér létesítése,
idősek segítése önkéntesek bevonásával (gyógyszer felíratás és kiváltás, apróbb
bevásárlások, ház körüli munkák),
a lakosságot érintő információk szélesebb körben való megosztása,
rendezvények bővítése (Jótékonysági bálok a falu javára, versenyek),
főútvonal szépítése, fásítása (p1. gyermekek nevére ültetett fákkal),
zebrák biztonságosabbá tétele,
emlékművek gondozása, felújítása,
pályázatokon való aktívabb részvétel,
„Tiszta udvar rendes ház” újbóli bevezetése.
-

-

-

-

Még sok ötletem van és minden jó kezdeményezés mellé odaállok, ami a falu fejlődését szolgálja.
Bízva támogatásukban, tisztelettel:
Török-Harcsa Alexandra
Dunaalmás, 2019. október 3.

8. helyen:

Czérna Zoltán Tiborné
független képviselőjelölt
Tisztelt Választópolgárok!

Czérna Zoltán Tiborné független képviselőjelölt vagyok.
1993-2016 között a dunaalmási önkormányzatnál dolgoztam nyugdíjba vonulásomig. A hivatali
munkám során szociális előadó, anyakönyvvezető és pénzügyi osztályon dolgoztam.
A 2016-tól független önkormányzati képviselőként segítettem az önkormányzat munkáját. A
2019-es választáson tovább szeretném a község fejlődését elősegíteni. A lehetőségekhez mérten
támogatni fogom az óvodát, iskolát, civil szervezeteket, rendezvényeket, pályázati lehetőségeket.
Kérem 2019. október 13-án, ha érdemesnek tartanak a pozícióra, akkor tiszteljenek meg
bizalmunkkal és szavazataikkal támogassanak.
Köszönettel:
Czérna Zoltán Tiborné független képviselő jelölt

11. helyen:

Maros Géza
független képviselőjelölt
Kedves Dunaalmásiak, tisztelt Választópolgárok!

Először is engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Maros Géza vagyok,
48 éves. Tatán születtem, és ott nőttem fel, már 25 éve élek Dunaalmáson
feleségemmel és két lányommal. Gyermekeim már Dunaalmásra születtek,
itt jártak óvodába és iskolába, az idősebb jelenleg Budapesten, a fiatalabb
egy tatai gimnáziumban folytatja tanulmányait.
A mindennapjaimban mezőgazdasági bérmunkával foglalkozom, és
mellette a feleségem vállalkozásában, a neszmélyi Fagyizóban is kiveszem a
részem. itt a gépek karbantartása és az alapanyagok egy részének
beszerzése a feladatom. Szabadidőmet szívesen töltöm lovaink
gondozásával.
Nemrég még magam is az Önkormányzat kötelékéhez tartoztam, 2014 decemberétől
2017 szeptemberéig településüzemeltetési munkák irányítása volt a feladatom. Ez idő alatt volt
alkalmam betekintést nyerni az Önkormányzat mindennapjaiba, feladataiba és lehetőségeibe. A
munkaszerződésem ugyan megszűnt de a kapcsolat nem szakadt meg, hiszen a Polgármester
irányítása alatt az önkormányzati közterületek egy részének karbantartásában veszek részt.
Ami a választással kapcsolatos programot illeti, világot megváltó terveim nincsenek, és
jól hangzó ígéretekkel sem szeretném Önöket elkápráztatni. Szeretek stabilan, két lábbal a
földön állni, Így a biztonságosabb. Az Önkormányzat fizikai állománya az utóbbi időben a
minimálisra csökkent, amelynek köszönhetően a közterületek rendben tartása egyre nehezebb,
de örömmel látom, hogy ezzel kapcsolatban a lakosság aktivitása nőtt. Többen rendszeresen
gondozzák a portájuk előtti közterületet, és testközelből látom, hogy kisebb csoportok
társadalmi munkával számos feladatot ellátnak. A Te Szedd! akció eredménye is arról árulkodik,
hogy az esztétikusabb és tisztább környezet egyre többek számára fontos. Hosszútávú terveim
közé tartozik tehát a falu összképének javítása. Ennek oka, hogy az utca a falu arca, az ide
látogatók ezt látják először, ez alapján ítélik meg a közösséget.
Ha Jól tudom, az település anyagi lehetőségei korlátozottak a korábbiakhoz képest ezért
a komolyabb beruházásokkal (útfelújítások, járdák, stb.) kapcsolatban azt gondolom, hogy
ezeket csak pályázati forrásokból lehet megvalósítani. A pályázati lehetőségekkel éppen ezért
továbbra is feltétlenül naprakésznek kell lennünk, és amennyiben ezek illeszkednek a
céljainkhoz, élni kell velük. Ezenkívül támogatni szeretnék minden olyan kezdeményezést amely
Dunaalmás lakóinak az érdekeit szolgálja, mind a fejlesztések terén, mind pedig a közösség
építésével, kulturális programok szervezésével kapcsolatban.
Végül szeretném megköszönni a lehetőséget hogy bemutatkozhatunk a helyi lapban, ezt
kihasználva, és hogy akik eddig megismertek, ne csalódjanak bennem, szeretnék hadat üzenni a
szemétkupacok gyártóinak! Mindehhez azonban az Önök felhatalmazására van szükség, a
szavazólapon a 11- es sorszám mellett találják a nevem. Bizalmukat előre is köszönöm!
Maros Géza
független jelölt

