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VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM
Tájékoztató a 2022. szeptember 11-i időközi polgármester-választáshoz

Fadd Nagyközség Helyi Választási Bizottsága 2022. szep-
tember 11. napjára kitűzte az időközi polgármester-válasz-
tást. 
Szavazni a szavazás napján: 2022. szeptember 11-én 6.00 
órától 19.00 óráig lehet. 

Értesítés a névjegyzékbe történő felvételről
A választópolgároknak július 22-ig kellett megkapniuk a 
névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítést, a július 
6-i névjegyzéki állapotnak megfelelően. A Nemzeti Válasz-
tási Iroda névre szóló küldeményében az önkormányzati 
választás kitűzéséről és arról tájékoztatja a választópolgá-
rokat, hogy szerepelnek a névjegyzékben. Az értesítőket a 
Magyar Posta kézbesítette.

Ha valaki ezt nem kapta meg, akkor az állandó lakó-
helye szerinti helyi választási irodához – a helyi jegyzőhöz 
– fordulhat, aki új értesítőt állít ki. Az értesítő tartalmazza a 
szavazás helyét, idejét és azt is, hogy a szavazókör akadály-
mentes-e.

Azoknak, akik még nem nagykorúak, de a szeptembe-
ri időközi polgármester-választásig betöltik 18. életévüket, 
ugyancsak július 22-ig kellett megkapniuk az értesítőt.

Átjelentkezéssel szavazás
Átjelentkezés kizárólag településen belül lehetséges! Át-
jelentkezési kérelmet csak az a választópolgár nyújthat be, 
aki legkésőbb 2022. május 16-án és az átjelentkezésre 
irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon választóke-
rületben tartózkodási hellyel rendelkezett és tartózko-
dási helyének érvényessége legalább szeptember 11-ig 
tart. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 
2022. szeptember 7-én 16.00 óráig, továbbá személyesen 
vagy a valasztas.hu honlapon ügyfélkapus azonosítással 
legkésőbb 2022. szeptember 9-én 16.00 óráig meg kell ér-
keznie a Helyi Választási Irodához.

Mozgóurna iránti kérelem
A szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egész-
ségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása 
miatt gátolt választópolgár nyújthat be mozgóurna bizto-
sítása iránti kérelmet az alábbiak szerint:
1. 2022. szeptember 7. 16 óráig 

2. 2022. szeptember 9. 16 óráig személyesen vagy ügyfél-
kapus azonosítással a valasztas.hu honlapon,

3. 2022. szeptember 11. 12 óráig ügyfélkapus azonosítással 
a valasztas.hu honlapon,

4. a szavazás napján 12 óráig az illetékes szavazatszámlá-
ló bizottsághoz írásbeli meghatalmazással rendelkező 
meghatalmazott vagy meghatalmazással nem rendelke-
ző kézbesítő (futár, hozzátartozó, egyéb személy) útján.

Ajánlás, ajánlásszámok
A jelöltek Helyi Választási Iroda által rendelkezésükre bo-
csátott ajánlóíveken 2022. július 23-tól augusztus 8-ig 
gyűjthették és augusztus 8-án 16.00 óráig adhatták le az 
ajánlásokat.

Polgármesterjelölt az lehetett, akit a település választó-
polgárainak legalább 3 százaléka (101 választópolgár) je-
löltnek ajánlott.

A jelöltek szavazólapon történő feltüntetésének sorrend-
jét a Helyi Választási Bizottság a jelöltek bejelentésére ren-
delkezésre álló határidő – augusztus 8-án 16 óra – lejárta 
után, sorsolással állapította meg.

Nagyközségünkben 8 polgármester-jelölt indul, érvé-
nyesen szavazni csak EGY jelöltre lehet. 

Szavazóköri, valamint központi névjegyzé-
ket érintő kérelem a Nemzeti Választási Iroda 
www.valasztas.hu hivatalos honlapján on-line benyújt-
ható, papír alapon történő benyújtáshoz a formanyom-
tatványok a www.valasztas.hu-n letölthetők.

Kelt: Fadd, 2022. augusztus 22.

Jelölt neve: Jelölő szervezet neve:

1. Bordács József Független

2. Baté Mihály Független

3. Fehér János Független

4. Tanács Géza Független

5. Novák Attila Független

6. Keserű Erzsébet Független

7. Kákonyi József Független

8. Józsa Károly Független
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Bordács József – független

Tisztelt Választópolgárok!
Kedves faddi és dombori lakosok, 

üdülőtulajdonosok!
Mindenekelőtt engedjék meg, hogy 

egy rövid bemutatkozás keretében kö-
szöntsem azon faddi és dombori olva-
sókat, akik még nem ismerik személye-
met.

Bordács József vagyok, Fadd nagy-
község polgármesterjelöltje. 1972-ben 
születtem Szekszárdon, a gyermekko-
romat a közeli szomszédságban, Tolnán 
töltöttem. Az általános iskolai tanulmá-
nyaim elvégzése után Szekszárdon, az 
akkori Rózsa Ferenc Szakközépiskolá-
ban érettségiztem 1990-ben.

Végzettségemet tekintve magasépítő 
technikus és épületgépész technikus va-
gyok. Iskolai tanulmányaimat már fel-
nőtt fejjel, munka mellett is folytattam, 
magasépítő technikus minőségellenőri 
és műszaki ellenőri képesítéseket, majd 
2016-ban minőségirányításból egyete-
mi diplomát is szereztem.

1990-ben ismerkedtem meg felesé-
gemmel, Papp Mónikával, aki a paksi 
ESZI tanára, valamint egy törzsgyöke-
res faddi család elsőszülött gyermeke. 
Ekkor kezdtem el egyre több időt tölte-
ni Faddon, feltérképzeni a települést és 
megismerni az itt élő embereket. 1995-
ben eljegyeztük egymást, majd rá egy 
évre, 1996-ban tartottuk a lakodalmun-
kat, természetesen mindkettőt itt hely-
ben, Faddon. Fiatal házasként hat évig 
éltünk a feleségem szüleinél a Csokonai 
utcában. Ekkor születtek meg gyerme-
keink is, Bordács Mónika és Bordács 
Bence. Lányom 23 éves, logisztikai mér-
nök, Budapesten él és dolgozik, fiam pe-
dig 21 éves, erdész technikus.

2001-ben, akkor már négytagú csa-
ládként úgy éreztük, hogy a feleségem 
szülői házából kilépve önálló életet 
kezdünk. Abban az évben ősszel Paks-
ra költöztünk, ahol egészen 2018-ig él-
tünk. Ekkor már a hivatásom is oda kö-
tött, hiszen 1997-től a Paksi Atomerőmű 
munkatársaként dolgoztam. Emellett 
2001-ben csatlakoztam a paksi közéleti 
munkához is, ahol nyolc éven keresz-
tül voltam a városvezetés tagja. Az ön-
kormányzati munkában szinte minden 
területen megfordultam már, Pakson 
vezettem a Gazdasági és a Városépítő 
Bizottságot, tevékenykedtem a Humán-
politikai Bizottságban, és az Ifjúsági 
Sport- és Esélyegyenlőségi Bizottságban 
is. Mindemellett 2006-tól 2010-ig me-
gyei képviselőként is megmérethettem 
magamat. Jelenleg a Paksi Atomerőmű 
építészeti osztályán dolgozom műszaki 
ellenőrként, valamint építőipari cégün-
ket vezetem ügyvezetőként.

A 17 éves paksi kitérőnk alatt szám-
talanszor előtört bennünk a honvágy. 
A Fadd-Domborit jellemző csodálatos 
természeti környezet és a nyugodt vi-
déki élet hazahúzta a szívünket. Több 
alkalommal kerestük a költözés lehető-
ségét, amely 2018 nyarán adatott meg. 
Azóta is itt élünk a csodálatos Duna-
Holtág mellett, a Tokaj utcában. Köz-
életi munkám során egyértelművé vált 
számomra, hogy egy település életében 
meghatározó szerepet töltenek be a he-
lyi közösségek, hiszen nélkülük minden 
fejlesztés és elképzelés hiábavaló. Éppen 
ezért, mióta hazaköltöztünk próbálunk 
olyan jó ügyek és kezdeményezések 
mellé állni, amelyek fontosak a helyiek-
nek. Támogatjuk többek között a Sport 
Egyesületet, a civileket, az egyházakat, 
az óvodát, vagy éppen a Bartalfa-kezde-
ményezést és a Faddi Duna-Holtág víz-
utánpótlását. Megválasztásom esetén, 
ahogy civilként, úgy polgármesterként 
is minden helyi közösség számíthat a 
támogatásomra.

Polgármesterjelölti indulásom óta 
barátaim és ismerőseim többször is 
megkérdezték már: miért indulsz, ha 
megnyered a választást, ott kell hagy-
nod a fő állásodat, milyen ambíciók fű-

tenek? A következő sorokban ezeket a 
kérdéseket szeretném Önöknek is meg-
válaszolni.

Mióta hazaköltöztünk a családom-
mal Faddra, civil érdeklődőként mi is 
bekapcsolódtunk a falu életébe. Fülöp 
Jánossal, településünk egykori polgár-
mesterével több ízben egyeztettem az 
önkormányzat munkájáról és a tele-
pülés előtt álló kihívásokról. Úgy gon-
dolom, hogy ezen beszélgetéseknek, 
valamint az önkormányzati területen 
szerzett tapasztalataimnak köszönhe-
tően egyre élesebben körvonalazódtak 
bennem a település előtt álló kihívások, 
és természetesen az a fejlődés, amely 
az elmúlt 16 évben elődöm munkájá-
nak köszönhetően megvalósult. Egyér-
telművé vált számomra, hogy Faddon 
elindult egy olyan pozitív folyamat, 
amiért helyi lakosként és településve-
zetőként is egyaránt érdemes dolgozni. 
Ezeket a lehetőségeket kihasználva, az 
önkormányzati és közéleti munkám so-
rán szerzett tapasztalataimat kamatoz-
tatva szeretnék Fadd-Domboriért és az 
itt élő emberekért dolgozni. Úgy gondo-
lom, hogy jól megfontolt döntésekkel, 
közös munkával és párbeszéddel szebb 
jövőt építhetünk otthonunknak.

Ahogy az Önök elé tárt polgármes-
terjelölti programomban is olvashatták, 
terveim és elképzeléseim nem csupán 
másfél évre szólnak, hiszen 2024 tava-
szán országos önkormányzati választá-
sok következnek, így ismét dönteniük 
kell településünk vezetőjéről. Az én el-
képzeléseim közel egy évtized munkáját 
ölelik fel, bízva abban, hogy több ciklu-
son keresztül is közösen dolgozhatunk 
majd szeretett otthonunk fejlődéséért. 
Arra bíztatom Önöket, hogy látogassa-
nak el a polgármesterjelölti közösségi 
média felületemre (facebook.com/bor-
dacsjozseffadd), ahol heti több alka-
lommal jelentkezem aktualitásokkal a 
folyamatosan zajló kampánymunkáról. 

Szeptember 11-én szavazzunk Fadd 
további fejlődésére, tegyünk közösen 
szeretett otthonunk jövőjéért!

Mindenkire számítok, és Önök is szá-
míthatnak rám!

 Bordács József

P O L G Á RM E S T E R J E L Ö LT E K
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Baté Mihály – független

Baté Mihály független pol-
gármesterjelölt vagyok.

1957-ben születtem, így 
nem én vagyok a legfiatalabb 
jelölt. A hosszú évek során, 
amit megéltem sok mindent 
láttam és tapasztaltam, me-
lyet, ha lehetőséget kapok, 
szeretném a falunk javára 
fordítani.

Tanulmányaimat a Rózsa 
Ferenc Szakközépiskolában 

végeztem. Életem során dolgoztam gyárban, vállalkozóként, 
favágóként, fuvarosként és kamionsofőrként is hosszú éveken 
át, aminek a lábam látta a kárát. Jelenleg a Szabó Trans Car 
Kft.-nél autómentéssel foglalkozom.

Feleségemmel 1978-ban házasodtunk össze és mindig 
itt éltünk Faddon, ahogy a szüleink és a nagyszüleink is. Két 
gyermekünk született Péter és Mihály, akik szintén itt élnek és 
dolgoznak. Unokám a legfiatalabb Mihály sok örömet hoz éle-
tembe. 

Az előző vezetés sok mindent tett ezért a faluért ez nem vi-
tás. Jelenleg egy-két dolgot hiányolok, és ha bizalmat kapok, 
ezeket szeretném pótolni.

Megválasztásom esetén fontosnak tartom:
 – Falugyűlés kell minden hónapban! Ne legyen sumákolás! 

Aki részt akar venni a falu életében annak esélyt, kell biz-
tosítani.

 – Van egy gyönyörű Kultúrházunk, aminek a lehetőségeit és 
kihasználtságát növelni szeretném.

 – Leaszfaltozni azon utakat, amelyekre eddig nem került sor.
 – A sertéstelepi út kibővítése előtt fontosnak tartom az egyez-

tetést a Béke utcai lakosokkal.
 – Túrizmus fejlesztése! A szivornya még mindig nem üzemel, 

így holtágunk vízszintje élővilágára veszélyesen alacsony.
 – A Domboriban megrendezésre kerülő rendezvényeket kö-

zösen szervezzük meg a Dombori közösséggel.
 – Strand kell és kész. A lakosság 90%-a nem tudja mi a tör-

ténet. Falugyűlésen ezt a témát meg kell beszélni minden 
illetékes jelenlétében.

 – A vízelvezetést elsősorban ott korszerűsítsük, ahol a víz va-
lóban megáll.

 – Az orvosi ügyelet kérdésében: – Hova járjunk, Tolna vagy 
Szekszárd? Döntsünk közösen!

 – Községünket fejleszteni, szépíteni mindannyiunk kötelessé-
ge, hiszen itt élünk mind. De nem szabad megfeledkezzünk 
róla, hogy a faluhoz nemcsak a központ tartozik! Korsze-
rűsítsünk úgy, hogy büszkék lehessünk falunk minden ut-
cájára pl: Tasnád utca, Kossuth utca, Temető utca. Falunk 
minden utcája megérdemli a fejlődést.

Bizalmukat előre is köszönöm.
 Tisztelettel: Baté Mihály

Fehér János – független

Fehér János vagyok, Fadd nagyköz-
ség független polgármester jelöltje
Kedves ismerőseim hozzátok szólok, és 
azon faddi lakosokhoz is egyaránt, akik 
még nem ismernek engem. Úgy hatá-
roztam, hogy szeretném visszaadni azt 
a sok szép emléket és minden jót, amit 
nagyközségünk adott számomra. Elin-
dulok a soron következő polgármesteri 
választáson. 

Mindenekelőtt szeretnék bemutat-
kozni pár mondatban azoknak, akik 

még kevésbé ismernek. 1969-ben születtem, azóta élek itt Faddon, a 
családommal. Kétkezi munkásként, egyszerű ember módjára éltem és 
élek. Találkozva az élet minden nehézségével és szépségével. Hentes-
ként dolgozom főállásban. Ez mellett húsipari közvetítő vállalkozóként 
is tevékenykedem. Feleségemmel több, mint 30 éve élünk boldog házas-
ságban, itt Faddon. Két gyermekkel és két unokával áldott meg az élet.

Egész életemben Faddon éltem, így követni tudtam településünk fej-
lődését. Szeretném elérni, hogy mindenki úgy lássa Fadd-Domborit, 
mint ahogy én. Szeretném, hogy a lakosság egy szép, lehetőségekkel 
teli és biztonságos nagyközségben éljen. Igyekszem minden lehetőséget 
megragadni, hogy ezt egy új szintre emeljük, miközben meghallgatjuk 
a lakosság akaratát.

Az irányvonal, amit elképzeltem:
• Az eddig beadott pályázatok folytatása: pl. 

strand, idősek otthona, sertéstelepi út stb. 
• Családbarát munkahely kismamák és csök-

kent képességűek számára. 
• Turizmus fejlesztése: pl. rendezvények, feszti-

válok, családi programok, főzőverseny, autós és motoros találkozó stb. 
• Horgászturizmus javítása: pl. szelektív törpeharcsa lehalászás, a le-

hetséges értékesítése és visszatelepítése más halfajoknak, ingyenes 
szétosztása. 

• Helyi vállalkozások segítése: pl. üzleti partner keresés, ha lehetséges 
helyi lakos alkalmazása után valamilyen formátumban kedvezmény. 

• Idősek és a rászorultak támogatása: pl. élelmiszer csomag, tüzelő, ház 
körüli munka segítésének programja lehetőség szerint. 

• Fiataloknak szórakozási lehetőség: pl. club káros szenvedélyek nél-
kül, ahol kulturáltan tudnak társalogni, szórakozni, csocsó, biliárd, 
darts, stb. 

• Faddi tehetséges fiatalok előre jutásának segítése: pl. szponzorok ke-
resése, a megfelelő tehetségkutató megkeresése, akár sport, akár ta-
nulás vagy bármilyen más műfaj. 

• Kihasználatlan ingatlanok pl. kertek, műveletlen földrészek stb. hasz-
nosítása, mint kiskertek a lakosságnak.

• Közbiztonság javítása a településen és az üdülő övezetben: pl. kamera 
rendszer fejlesztése, polgárőrség létszám növelése.

Elérhetőségek és további információk a Facebook oldalamon:  
@feherjanosfadd
Számítok az Ön támogatására szeptember 11-én!
 Fehér János

P O L G Á RM E S T E R J E L Ö LT E K
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Tanács Géza – független

Tanács Géza független polgár-
mesterjelölt vagyok, 1982-ben szü-
lettem Szekszárdon. Édesanyám, 
Haraszti Ilona tősgyökeres faddi 
lakos, aki a faddi TSZ fennállása 
alatt, annak konyháján dolgozott. 
Édesapám, Tanács Géza 1975-től 
volt a faddi szódás és tűzifa fűré-
szes egészen 2015-ig, amikor hir-
telen jött betegségben rövid idő 
alatt elhunyt. Születésemet köve-
tően szüleim a Faddi Római Kato-
likus templomban kereszteltettek 
meg.

Óvodás éveimet a Dózsa György 
utcai „Piros” óvodában töltöttem, 
majd az emeletes iskolában kezd-
tem az általános iskolát. Később, 
felső tagozatban a Váci Mihály 
utcai iskolában koptattam az is-
kolapadot, ahol megkaptam a to-
vábblépéshez szükséges alaptudást 
kiváló tanáraimnak köszönhetően.

Szekszárdon az 505-ösben vé-
geztem karosszéria lakatosként, 
majd leérettségiztem. Ezt követően 
Budapesten tanultam tovább rend-
védelmi szakon, melynek elvégzése 
után 18 évig szolgáltam a rendőr-
ség állományában, ezzel párhuza-
mosan vállalkozóként tevékeny-
kedtem.

2014-ben nősültem meg, 2015-
től fiú ikergyermekeim boldog 
édesapja vagyok. 

Fontos számomra a család, a 
közösség és a hagyományos ér-

tékrendek megtartása. Jelenleg az 
édesapámtól örökölt szikvízüze-
met Tanács Szóda néven viszem 
tovább, fejlesztem édesanyámmal 
közösen, valamint egy építőipari 
kivitelező céget vezetek, melyet 
megválasztásom esetén a polgár-
mesteri teendőkre cserélek.

A szülőfalum iránt érzett 
kötődés és szeretet ébresztette fel 
bennem a gondolatot – melyből 
később szilárd elhatározás 
született – hogy induljak 
az időközi polgármester 
választáson.

Jól csengő és a valóságtól elru-
gaszkodott ígéretek helyett a meg-
valósíthatóságra alapoztam az el-
képzeléseimet. Nem „légvárakat”, 
hanem közösséget és biztos alapo-
kon nyugvó önkormányzatot sze-
retnék építeni, mely hatékony és 
nyugodt légkör uralkodik benne. 
Ezen elképzeléseimről bővebben 
saját kiadványomban tájékozta-
tom Önöket.

Szeretnék köszönetet 
mondani Önöknek! Hálás vagyok 
a biztatásukért, támogatásukért, 
hogy közös célunk elérése érde-
kében mellém álltak – és mind-
ezt aláírásukkal is megerősítették. 
Életképes tervekkel, megbecsü-
léssel, alázattal és szorgalommal 
igyekszem meghálálni az Önök 
megtisztelő bizalmát!

Édesanyámtól és édesapámtól 
tanultakat alapul véve, a családom 
és a gyermekeim jövőjét szem előtt 
tartva élem az életemet, ahogy 
mindenki más is. Ahhoz, hogy a 
szülőfalunknak és az otthonunk-
nak is legyen jövője, azért közösen 
kell cselekednünk. 
Elsőként szeptember 11-én.
Szívügyünk Fadd és Dombori, 
tegyünk érte közösen!

Hálásan köszönöm, ha a szeptem-
ber 11-ei választáson bizalmat sza-
vaznak közös jövőnknek!

Novák Attila – független

Novák Attila vagyok, 44 éves, nős, 3 gyerme-
kem van. 44 éve élek Faddon! 10 évig szol-
gáltam a Magyar Honvédségnél, ebből 2 évet 
Kosovoba, (Kfor) mint békefenntartó katona. 
Jelenleg egy szállító cégnél dolgozok, így el-
mondhatom, hogy nagyon sok emberrel ta-
lálkoztam (találkozok) nap mint nap! Ahogy 
jelenleg is, a „mi kis falunkba”! Tudok ügyes 
bajos dolgaikról!

Tervek? Célok? Jöhetnék én is az utak, jár-
dák, strand, temető, Dombori stb… sablon 
szöveggel, de nem teszem! Nem ígérni kell! 
Ígéret általában ígéret marad! „Űres kútból, 
vizet merni nem lehet”!

A legelső dolog amit csinálni kellene, az az, 
hogy az embereket összekovácsolni...

A faddi szegények, rászorulók, problémáit 
senki nem hallgatja meg! Amit más utcákban 
élők megkapnak, Ők nem! Tehát nem csak a 
hangos panaszosokat kellene meghallgatni! 
Hanem a csendes panaszokat is! A faluba van-
nak olyan utcák, amiről a falu felsőbb rétege, 
nem is tudja, hogy létezik szerintem!

Az én jelszavam: „TÚLÉLNI” főleg ezt az 
időszakot... élelmiszer áremelkedés, energia 
áremelkedés, háború...(vírus)!

A falu összefogással túlélheti! Mindegy, ki 
lesz a polgármester, csak éljük túl ezt az idő-
szakot!

 Novák Attila
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Keserű Erzsébet – független

Kedves Faddi Lakosok,  

Választópolgárok!

Először is szeretném megköszönni az 
aláírásokat, amivel a jelöltségemet támo-
gatták. Köszönöm a megtisztelő bizalmat, 
a sok jó szót, a sok jókívánságot.

Röviden szeretnék bemutatkozni: 
Szekszárdon születtem 1970.08.04-én. 

Apai ágon tősgyökeres faddi vagyok, csa-
ládom a sokféle Keserű közül a „Csorba” 
Keserűekhez tartozik. Születésem óta 
Faddon élek, és itt is szeretnék élni éle-
tem végéig. 14 éves korom óta dolgozom. 
1989-ben a Bezerédj István Kereskedelmi 
és Szakképző Intézetben vegyesbolti el-
adó végzettséget szereztem, 1996-ban az 
I. Béla Gimnázium és Műszaki Középis-
kolában érettségiztem. 1997-ben a Keres-
kedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző 
Kft-nél kereskedelmi menedzser képesí-
tést szereztem. 1984-től 2008-ig a keres-
kedelemben dolgoztam, 2009. február 
1-jétől dolgozom Faddon, mint tanya-
gondnok.

A leendő polgármester feladatai sze-
rintem a jövőben kissé változnak. A kö-
zelgő gazdasági és energiaválság miatt 
felül kell vizsgálni a költségeket: ener-
gia racionalizálásra lesz szükség, taka-
rékossági intézkedéseket kell bevezetni, 
ellenőriztetni kell a fűtőberendezéseket, 
meghatározni a közintézményekben a 
tartandó hőmérsékletet és azt szigorúan 
betartani!

A beérkező uniós forrásokat már va-
lószínűleg nem játszótér, kilátó stb-re 
költhetjük, hanem az energiafüggőség 
megszűntetésére, a megújuló energiák 
rendszerbe állítása irányába fognak mu-
tatni. Az önkormányzat rendelkezik nap-
elempark létesítésére megfelelő területtel, 
elő kell készíteni ennek a megvalósítását 
(tervek, engedélyek). Készült tanulmány 
kb. 10-12 éve a DUNA-HYB KFT-vel kö-
zösen a sertéstelep hígtrágyájának biogáz 
üzembe való hasznosítására. Felvenném 
a kapcsolatot Reibling úrral, ha lesz pá-
lyázati lehetőség azt közösen megvaló-
sítsuk. Elő kell készíteni középületeink 
hőszivattyús fűtésének a megvalósítását 
(költségvetés, tervek), hogy a várható 
pályázati lehetőségekre azonnal reagálni 
tudjunk. Mivel a várható gazdasági ne-
hézségek és válságok valószínű nagy vo-
lumenű infrastrukturális beruházásokat 
nem tesznek lehetővé, meg kell becsülni 
a pár ház méternyi járda vagy út építését 
is. A rendelkezésre álló költségvetési for-
rásainkból nagyobb részt kell fordítani a 
településünkön élő idős lakosaink krízis-
től való megvédésére. Fel kell mérni az 
egyedülálló idős emberek igényeit, az ön-
kormányzat anyagi és humán erőforrásai 
maximális kihasználásával segíteni kell 
őket. Az idősek mellett szeretném felka-
rolni és támogatni a fiatalokat, hiszen ők 
jelentik a jövőt. Fontos lenne megfelelő 
helyet teremteni a jövőben a fiatalok szá-
mára, hogy kulturált, vonzó körülmények 
között találkozhassanak. 

Továbbá szeretném: 
 – a falu lakosságát közösséggé építeni;
 – a kulturális események, programok 

számát növelni;
 – a Holt-Dunán rejlő lehetőségeket ki-

használni;
 – a horgászokat, sporthorgászokat ide-

csalogatni;
 – a temetőt bekeríteni, rendezettebbé 

tenni;
 – a köztisztaságot növelni;
 – a polgárőrség létszámát növelni;
 – Dombori lakosságát bevonni a faddi 

programokba.

Kedves Faddiak! 
Így látom én az elkövetkezendő időszak 
feladatait női, háziasszony szemmel. 
Megválasztásom esetén a legjobb tudá-
som szerint szeretném szülőfalum fejlő-
dését és gyarapodását szolgálni.
Köszönöm figyelmüket! 

 Tisztelettel: Keserű Erzsébet  
 polgármester jelölt

AJÁNLÁS
Tisztelt Faddiak! 
Kényszerű nyugdíjba vonulásomat ter-
vezve kerestem jelölteket, hogy ajánl-
hassak Önöknek egy szerintem alkalmas 
aspiránst a polgármesteri posztra. Volt 
időm mérlegelni és Keserű Erzsébetre 
esett a választásom. Erzsikét a 13 éves 
közös munkánk során nyílt, őszinte, 
megbízható, egyenes és végtelenül be-
csületes embernek ismertem meg. A kör-
nyezetemben sokan kérdezték, hogy nem 
látom-e problémának, hogy Erzsikének 
nincs menedzseri tapasztalata vállalkozói 
múltja. Azt gondolom a 17 év során szer-
zett tapasztalatok alapján, hogy legfonto-
sabb tulajdonságok: „józan paraszti ész, 
szociális érzékenység, az empátia készség 
és az érzelmi intelligencia”. Mert a me-
nedzseri tapasztalatok megtanulhatók, 
vállalkozói gyakorlatot is lehet szerez-
ni, a többi tulajdonság az vagy megvan, 
vagy nincs és azok nem megtanulhatók! 
Az évek során sokat beszélgettünk köz-
ügyekről, a falu dolgairól, helyi politiká-
ról, egyet értettünk abban, hogy a helyi 
politikának az országos vagy világpoliti-
kához képest sokkal erősebben kell kon-
centrálni a közjóra. Egy faluban nagyon 
világosan kirajzolódik, hogy a helyi po-
litikai elit a közjót, az egész település ér-
dekeit, vagy egy szűk csoport, vagy egyén 
érdekeit képvisel. Szerintem a falunak a 
jövőben előnyös lehet egy női vezető, hi-
szen a hölgyek sok mindent másként lát-
nak, másképp oldják meg a problémákat.

Kedves Faddiak!
Bátran ajánlom a figyelmükbe Keserű 

Erzsébet polgármester jelöltet. Ha rá sza-
vaznak, nem bánják meg!

 Fülöp János nyugdíjas polgármester
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Kákonyi József – független

Tisztelt Faddiak! Tisztelt 
Választópolgárok!

Korábbi bemutatkozó írá-
saimhoz képest a bevezetőben 
sok újat nem írhatok. Ezért rö-
viden összefoglalom amit ró-
lam tudni lehet:

Tanulmányaim befejezése 
után, kb. 50 éve, fiatal építész-
ként Faddon kezdtem dolgozni, 
majd a 80-as évek elején, csalá-
di ház építését követően, csalá-

dommal Faddon telepedtem le. Ma is itt lakom és igazi faddi 
lakosnak érzem és tudom magamat.

Számtalan lakóház és nyaraló tervezésével és építésével 
járultam hozzá a településgyarapodásához és szépüléséhez. 
Munkáim által kialakult kapcsolatokban váltam ismertté és 
a tisztességes, lelkiismeretes és pontos munkának köszönhe-
tően elismertté is.

Nyugdíjazásomat követően a szakmagyakorlás helyett 
egyre inkább a közélet felé fordultam és ezen a területen is 
igyekeztem tenni a falumért. Ahogy a munkámban, úgy a 
közéletben is a legfontosabbnak a becsületességet és a tisztes-
séget tartom, mivel ezekből fakad minden más tulajdonság. 
Legfontosabb célom a közélet tisztaságának megteremtése, a 
visszaélések megszüntetése.

A 2019-es önkormányzati választáson elért eredménynek 
köszönhetően 2021. október 15-től önkormányzati képvise-
lőként tevékenykedek. Minden bizottsági- és testületi ülésen 
felkészülten teszem a dolgom a fentiekben leírt céljaim eléré-
se érdekében. Szerénytelenség nélkül kijelenthetem, hogy a 
legaktívabb képviselők közé tartozom.

Szakmám révén, tapasztalt szakemberként meghatalma-
zással kapcsolódtam be a „Szegregált élethelyzetek javítása 
komplex programokkal” elnevezésű EFOP 2.4.1-16 számú 
pályázattal kapcsolatos 5 épület felújítása tárgyában kiírt köz-
beszerzés valamint a munkálatok ellenőrzésébe.

Szokásom szerint, időt és fáradságot nem sajnálva, lelki-
ismeretes munkával megdöbbentő és felháborító következ-
tetésre jutottam. A korrupcióval kapcsolatos véleményem 
számomra bebizonyosodott, már nem csak gyanú, hanem bi-
zonyosság. A történtek részletezését az ügy kényessége és az 
írás rövidsége miatt, most nem tudom leírni. Viszont más fó-
rumon beszámolok mindenről. Beszámolok, mert most és a 
jövőben is a legfőbb támaszomnak az őszinte nyilvánosságot 
tartom. A faluban élőknek tudnia kell arról, hogy mi folyik a 
faluban, hogy milyen visszaélések történnek. Egyébként sok 
mindenről tudnak az emberek, csak nem merik felvállalni 
véleményüket. Másoktól, például tőlünk, képviselőktől várják 
az igazság feltárását.

Korábbi választási bemutatkozásom mottója volt a követ-
kező idézet: „… mert vétkesek közt cinkos, aki néma.” (Babits 
Mihály: Jónás könyve). Ezt vallom ma is! Ha elhallgatnám a 
feltárt igazságot, cinkosává válnék azoknak, akik ezeket a 
visszaéléseket elkövették. Végül is arra esküdtem, hogy a falu 
érdekében járok el és végzem dolgom. Szerintem ez szolgálja 
a falu érdekét.

Legfontosabb célok, amit polgármesterként tennék:
Ezek felsorolása szórólapokon is megjelenik. Ennek ellenére 
ezekből most is idézek és ezeket újakkal is kiegészítem.

Korrupció mentességet szeretnék megvalósítani. Világos 
beszédet szeretnék a pénzügyekben is! Mindenki számára 
érthető, átlátható, rendszeres pénzügyi tájékoztatót az önkor-
mányzat minden ügyletéről.

Faddon a pártok politikai érdekét felül kell, hogy írja a falu 
és az itt élők érdeke! Ne tudja tönkretenni az alkotó munkát 
az értelmetlen pártoskodás. A falu érdekében együtt kell dol-
goznunk.

A település közbiztonságának javítására feltétlenül szük-
ség van. Rengeteg a panasz, nagyon sok a törvénysértő vi-
selkedés, a bűnözés. Sokan az együttélés alapvető szabályait 
sem tartják be. Különösen sok bejelentés érkezik a pihenést, 
nyugalmat zavaró hangoskodásokról. A csendrendelet betar-
tatására szigorú megoldást kell alkalmaznunk.

Hosszú idő óta nincs igazi standja a településnek. Reális 
esélye van annak, hogy az annyira áhított strand ügye rövid 
időn belül megoldódjon és a strand az eredeti helyén meg-
valósuljon. Nem építhetünk standot olyan helyen, ami alkal-
matlan erre a célra, és az ott élők tiltakozása kíséri. A terület 
tulajdonosai ingyenesen felajánlották a stand használatát. Az 
önkormányzat kis ráfordítással már ezen a nyáron is biztosít-
hatta volna a legális fürdőzés lehetőségét. Nem tette! Ha sza-
kaszosan is, de el kell kezdeni a falu központi területén kívül 
eső területeken is a járdák felújítását, újraépítését. A faluban 
még mindig vannak olyan utcák, ahol nincs szilárd, aszfalto-
zott útburkolat. Amint lehetőség nyílik ezeket a munkákat el 
kell végezni.

Évek óta üzdök a környezetvédelmi szempontból is igen 
káros hulladéklerakók felszámolásáért. Ezekre is megoldást 
kell találni.

Csak néhány a legfontosabb feladatokból és célokból. 
A felsorolt célok és feladatok megvalósítása kitartó, követke-
zetes munkát igényel, amit csak a lakosság támogatásával le-
het megvalósítani.

Ezeknek a feladatoknak a megoldása és megvalósítása kö-
vetkezetes, kitartó, tapasztalt és nagy munkabírású polgár-
mestert igényel.

Kérem bizalmukat és szavazatukat!
 Tisztelettel: Kákonyi József

P O L G Á RM E S T E R J E L Ö LT E K
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Józsa Károly – független

Szeretettel köszöntöm.
Józsa Károly vagyok, 1979.01.14-
én születtem Szekszárdon. 

2022. szeptember 11.-én indul-
ni szeretnék Fadd Nagyközség pol-
gármesteri posztjáért (mint füg-
getlen jelölt), ezért szeretnék írni 
pár dolgot magamról, céljaimról, 
terveimről.

(Igen, én vagyok az a polgár-
mesterjelölt, aki elsőként írta 
kampányában fő szempontként a 

megélhetési segítségnyújtást- több területre kiterjesztve, mert jelen 
helyzetben ez a legfontosabb és jó ideig ez is marad)

43 éves vagyok, mindig Faddon éltem, gyermekkoromat a Kos-
suth Lajos utcában (8 éves koromig), majd utána és azóta is a Tán-
csics Mihály utcában töltöttem és töltöm jelen pillanatban is.

Édesanyám Kertész Lászlóné, de mindenki csak „Sándor Rózsi-
nak” ismeri.

Édesanyám a privatizációig a falu dohánybeváltó telepén dolgo-
zott, majd utána az iskola és a Művelődési Ház alkalmazottja volt 
hosszú évekig, amíg sajnos egy komoly betegség miatt, (fiatalon) 
rokkant nyugdíjba kellett vonulnia.

Én az átalános iskola elvégzése után a Szekszárd-Palánki Csapó 
Dániel élemiszeripari és mezőgazdasági iskola padjait koptattam 3 
évig mint pék tanuló. 16 évesen nyári szünetekben már dolgozni 
szerettem volna, hiszen nem engedhettük meg magunknak, nehéz 
anyagi körülmények miatt, hogy a közelgő szeptemberi iskolakez-
désre ruhákat és a kötelező iskolai eszközöket megvásároljuk. Ezért 
úgy döntöttem, hogy keresek munkát, ami sikerrel is járt az akkori 
„Pala” diszkóban mint pultos. Ez nagyon megtetszett, de annyira, 
hogy a sikeres szakmunkásvizsga után egyből be is iratkoztam egy 
felszolgáló képzésre, amit sikeresen el is végeztem egy üzletvezetöi 
vizsgával karöltve.

Aztán utána dolgoztam több helyen pincérkent, üzletvezetőként, 
és mint söröző üzemeltető is (utóbbi Faddon a Rákóczi Ferenc ut-
cában hosszú évekig)

Körülbelül 12 éve viszont megkeresett egy műsorgyártó cég, 
akik kerestek új arcokat induló televíziós kereskedelmi és reklám-
műsoraikhoz. Igent is mondtam a felkérésnek, hiszen épp nem volt 
munkám. Új kihívás volt, és nagyon tetszett is.

Aztán 7 év folyamatos ingázás következett az életemben, hiszen 
nem laktam életvitelszerűen Budapesten, mert édesanyám egész-
ségi állapota miatt minden héten itthon töltöttem 2-3 napot. De a 
7 év alatt is folyamatosan képzéseken vettem részt, mert ezek élő 
televíziós kereskedelmi adások voltak. Heti 2 alkalommal magán-
tanárhoz jártam, aki reklám-média és kommunikációt tanított.

Aztán, teljesen hazaköltöztem 4 éve körülbelül, mert szükség 
volt itthon rám családi okok miatt, amit fentebb is írtam… Azóta 
ápolásin vagyok édesanyámmal és mellette hordom a szórólapokat 
(ahogy ezt a családunk hordta és hordja már közel 30 éve)

Rengeteg emberrel beszélek a munkám végzése folyamán és 
ezért is szeretnék indulni a polgármesteri posztért, mert a beszél-
getések során derül ki a VALÓS problémája az embereknek, amit 
megosztottak velem, és amit most tolmácsolni szeretnék Önök-
nek...

Céljaim, terveim, ha az Önök segítségével Fadd Nagy-

község polgármestere leszek:
 – Beiskolázási, óvodai támogatás minden évben
 – Tüzifa támogatás kiterjesztése sokkal több embernek falunkban, 

hiszen most nagyon nagy szükség lesz rá a horribilis élelmiszer 
és energia árak miatt

 – Gyógyszerek megvásárlásának támogatása, hiszen rengetegen 
nem részesülnek úgynevezett „közgyógy“ támogatásban, viszont 
nagyon nagy gondot jelent számukra a gyógyszer megvásárlása.

 – Közbiztonság fejlesztése, ami valljuk be, nagyon is kellene…
 – Utak, járdák folyamatos karbantartása, mert sajnos még van 

olyan utca Faddon, ahol betonút sincs (Béke utca egy szakasza, 
ahol 3 szép ház is van, Temetősor és még rengeteg javítani való.)

 – csak a központ szépül, de más nagyon nem lényeg már évek óta 
sajnos…

 – Rezsi emelkedés miatt segítségnyújtás és ezáltal az életszínvonal 
javítása

 – Gyermeknap minden évben
 – A „falunap” 2 napos legyen, és ezáltal mindenki megtalálja a 

neki megfelelő szórakozási lehetőséget/ programot
 – Volt nevelőotthon épületének rendbetétele és idővel egy szép 

bentlakásos idősek otthona létrehozása, ezáltal új munkahelyek 
teremtése is

 – Strand visszaszerzése. És itt a falu népe nem sétányt akar, ha-
nem egy szép kis strandot, ami régen is volt, ahová lemennek 
a családdal, barátokkal. Itt ugye a tulajdonjog visszaszerzése az 
első dolog, aztán padokat és lépcsőket felújítani. Nem a sétány az 
elsődleges szempont. Anélkül is lehet strandunk….

 – TERMÉSZETESEN FÜLÖP JÁNOS VOLT POLGARMESTE-
RÜNK MUNKÁINAK BEFJEZÉSE IS.

Ezeket a dolgokat önök mondták nekem az elmúlt időszakban és 
én ezekben a dolgokban szeretnék segíteni az itt lakók érdekében.
És igen. Ezek a valós problémák.
Megválasztásom esetén azon leszek képviselőtársaimmal, hogy 
ezeket megvalósitsuk. Nem ígérek 100%-ban semmit mert azt be 
is kell tartani és nem biztos, hogy az itt leírtakból mind sikerülni 
is fog, hiszen nem csak rajtam múlik… Elöször is majd meg kell 
nézni, hogy is áll a költségvetés és miből lehet gazdálkodni... De ha 
önök és a jó isten is úgy akarja, akkor ezek a problémák, amik való-
sak, nem csak tervek és célok maradnak, hanem véghez is visszük.

Ehhez ön is kell, hogy szeptember 11-én rám szavazzon.
– A szavazólapon 8. jelöltként leszek feltüntetve, tehát a vége felé 

keressen.
Ha bármi kérdése vagy tanácsa van, várom hívását szeretettel a 

következő telefonszámon: 0670-269-78-03
 Tisztelettel: Józsa Károly

P O L G Á RM E S T E R J E L Ö LT E K
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S Z AVA Z ÓKÖRÖK

1. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR

Polgármesteri Hivatal Tanácsterem – 7133 Fadd, Dózsa Gy u. 12.
Átjelentkezett szavazók részére kijelölt szavazókör

Dózsa György utca 
Etelköz

Hősliget tér

Kinizsi utca
Kisköz

Mátyás király utca

Petőfi Sándor utca
Sándor utca
Somos utca

Sport utca
Tanács utca

Táncsics utca

2. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR

Polgármesteri Hivatal 4. számú (adó) iroda – 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12.

Attila utca
Hunyadi utca

Jókai Mór utca

Kossuth Lajos utca
Kölcsey Ferenc utca

Széchenyi István utca

Tasnád utca
Temetősor

Új utca

Vágóhíd ház
Vörösmarty utca

Zrínyi u.

3. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR

Művelődési Ház kisterem – 7133 Fadd, Béke u. 1.

Ady Endre utca
Arany János utca

Béke utca

Deák Ferenc utca
Garay János utca

Munkácsy Mihály utca

Radnóti Miklós utca
Rózsa utca

Tanyák

Templom utca
Váci Mihály utca

4. SZÁMÚ SZAVAZÓKŐR

Művelődési Ház nagyterem – 7133 Fadd, Béke u. 1.

Akác utca
Alsóvárszeg puszta

Alvég utca
Béri Balogh Ádám lgt.

Búzavirág utca
Csokonai utca
Csonka utca
Diófa utca

Dombori utca
Dunasor utca
Felső tanyasor

Felsővárszeg puszta
Fenyő utca

Főmajor
Gerbera utca

Gesztenye utca
Gyöngyvirág utca

Györgymajor
Hajnal utca
Harcsa utca

Horgász utca
Hóvirág utca
Ibolya utca
Jázmin utca
Keszeg utca
Kőris utca

Levendula utca
Liliom utca 

Margaréta utca
Muskátli utca
Napfény utca
Nefelejcs utca

Nyárfa utca
Nyírfa utca

Orgona utca
Öreg utca

Páskum utca
Pipacs utca

Rákóczi Ferenc utca

Rezeda utca
Szarkaláb utca

Szeder utca
Szegfű utca
Tavasz utca

Tearózsa utca
Tokaj utca

Tulipán utca
Vajkapuszta

Vásártér
Viola utca
Virág utca

Volent-öböl utca

Helyi Választási Bizottság tagjai

Pál Magdolna, elnök
Dr. Soós László, elnökhelyettes
Lazányi Józsefné, választott tag
Ragó Károly, póttag
Takács Melitta, póttag

Helyi Választási Iroda tagjai, 
elérhetőségei

Dr. Percsi Elvira 
 HVI vezető, jegyző
Bráz Ferenc 
 HVI tag, jogi helyettes
Németh Magdolna, HVI tag
Hauck Izabella, HVI tag
Németh Mónika, HVI tag7133 Fadd, Dózsa György u. 12.  
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