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TISZTELT KAKUCSI LAKOSOK!

57 éves köztisztviselô vagyok, Pest megye Önkor-
mányzatának vezetô-fôtanácsosa. Nôs, két gyermekem
házasságban él, és három unokám van.

Kakucson születtem, itt végeztem általános iskolai
tanulmányaimat. Ennek a
ténynek köszönhetem itt-
honi jó kapcsolataimat.
Idetartozom, bár a dabasi
gimnáziumi érettségi
után tanulmányaimnak
köszönhetôen egy idôre
messze kerültem szülôfa-
lumtól.

Elsô diplomámat a Ka-
tonai Fôiskolán, páncélos
parancsnoki szakon, má-
soddiplomámat nevelô
tanári karon szereztem.
Különbözô beosztások-
ban teljesítettem hivatá-
sos katonai szolgálatot.
Abasáron kezdtem, majd
késôbb a Honvédelmi
Minisztérium alkalmazá-
sában álltam. 

A változó idôk megkö-
vetelték az újabb diplo-
mát, és elvégeztem a
nemzetvédelmi egyete-
met. Negyedik diplomá-
mat a Rendôrtiszti Fôis-
kolán szereztem. 

A rendszerváltás
idôszakában a Rendôrség Repülôtéri Biztonsági Szol-
gálata állományába kerültem. Ezt követôen az ORFK-
n, késôbb a Belügyminisztérium Védelmi Fôosztályán
dolgoztam, mint rendôr ezredes.

2000-tôl az Országos Katasztrófavédelmi Fôigazga-
tóság Minôsített Idôszaki és Lakosságvédelmi fôosztá-
lyának vezetôje voltam. 

Munkám során több elismerésben volt részem. Ezek
közül legbüszkébb a „Magyar Köztársasági Érdem-
rend Lovagkeresztje katonai tagozata” kitüntetésre va-
gyok, melyet 2004. március 15-én Mádl Ferenc köztár-
sasági elnök úr kezébôl vehettem át.

A 2006. évi választásokon polgármester-jelöltként in-
dultam, ahol 9 szavazat különbséggel lettem második. 

Tizenkettô éve szakértô tagja vagyok a Falu Köz-
rendvédelmi Bizottságának.

Köszönöm mindazoknak a bizalmat, akik négy évvel
ezelôtt rám szavaztak! Az akkori választási eredmény
– hiszen a szavazók kétharmada változást kívánt – kö-

telez az ismételt megmé-
rettetésre!

Milyen fôbb tennivaló-
kat látok:

Mindenekelôtt nyu-
godt, kiegyensúlyozott,
tisztességes munkavég-
zést ígérek, Kakucs la-
kosságának érdekét kívá-
nom szolgálni.

Pest megyei fôtaná-
csosként megszerzett
széleskörû közigazgatási
gyakorlatomat a falu cél-
jainak megvalósítására
kívánom fordítani.

Mindenkivel közös
munkát, együttmûködést
tervezek, és ebben egya-
ránt számítok azokra,
akik már eddig is bizo-
nyították, vagy a jövôben
bizonyítani akarják,
hogy a falu érdekét,
fejlôdését szorgalmaz-
zák, és azokra is, akik
újonnan lettek tagjai kö-
zösségünknek, de céljaik
hasonlóak.

Közös erôvel elérhet-
jük, hogy Kakucs fejlôdô, élhetôbb, családi-baráti kap-
csolatokat megerôsítô, idôseket megbecsülô, fiataljait
megtartó faluvá váljon.

Legfontosabb feladatnak tartom a falu társadalmi,
környezeti értékeinek megtartását, megóvását, fejlesz-
tését, és ha kell, újak teremtését – melyhez minden ka-
kucsi lakos javaslatait, támogatását kérem és várom.

Részletes programomat külön kívánom eljuttatni
Önökhöz. Kérem, bizalmukkal, szavazataikkal támo-
gassák törekvéseim megvalósítását!

Tisztelettel: Kloczka Mihály polgármester-jelölt

Kloczka Mihály
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TISZTELT KAKUCSI LAKOSOK!

Szalay István vagyok, 53 éves, nyolc éve az Önök bizal-
mából Kakucs polgármestere. Üzemszervezô agrármérnöki
diplomát, és mérlegképes könyvelôi képesítést a Gödöllôi
Agrártudományi Egyetemen szereztem 1982-ben. A fôvá-
rosban születtem, 1981 óta élek Kakucson, fül-orr-gégész
szakorvos feleségemmel, és egyetemista Zsófi lányunkkal.
Orsi lányunk 29 éves, és Kecskemét-Ménteleken él férjé-
vel, valamint két unokánkkal: a másfél éves Pannival és a
négy hónapos Marcival.

Polgármesteri megbízatásomat megelôzôen három évig
az APEH Pest Megyei Igazgatósága
köztisztviselôje voltam, fôrevizori
beosztásban, valamint tizennyolc
évet dolgoztam a helybeli ter-
melôszövetkezetben, az utolsó ti-
zenkét évben pénzügyi-számviteli
vezetôként. Talán ennek is köszön-
hetô az a megtiszteltetés, hogy pol-
gármesterként kollégáim, a Dabasi
kistérség polgármesterei megválasz-
tottak az Ország Közepe Többcélú
Kistérségi Társulás Pénzügyi Bi-
zottsága elnökévé.

Tisztelt Választók!

Mindenekelôtt köszönöm minda-
zok biztató jóindulatát, akik az el-
múlt nyolc évben támogattak, se-
gítették munkámat, amelynek foly-
tatásához, mint független polgár-
mesterjelölt, most újra a segítségü-
ket kérem a megtisztelô tisztségért
folyó versenyben. Függetlenként,
mert elvem, hogy az ember jelleme,
meggyôzôdése, stílusa nem ruhada-
rab, amit tetszés és igény szerint
szabadna váltani. Köszönöm, hogy
ajánlószelvényük átadásával most is közel ötszázan biztat-
tak a folytatásra. Remélem, velem együtt Önök is úgy gon-
dolják, hogy van mit folytatni.

Nyolc évvel ezelôtt mindenekelôtt szemléletváltozást
ígértem, és ragaszkodást az elveimhez: „ôszinte, tisztes-
séges, átlátható közéletet, és lakóközösségünk, azon be-
lül is a többség önzetlen, részrehajlás nélküli képvisele-
tét”. Elsôsorban azért, mert egy ilyen ígéret betartása csakis
rajtam múlik, abban semmilyen körülmény nem akadályoz-
hat. 

Nyolc éve többen hiányolták a választások környékén
szokásos konkrét ígéreteket, terveket. Pedig nekem is vol-
tak terveim, és most is vannak, de nem tartom tisztességes-
nek olyat ígérni, amelynek megvalósulása legalábbis bi-
zonytalan, mert egyelôre még ismeretlen körülményektôl
függ. Minden terv annyit ér ugyanis, amennyi megvalósít-
ható belôle. Ezért a legfontosabb feladatomnak tartottam a
terveimet olyan rendszerré formálni, amelynek elemei egy-
másra épülnek, egymást segítik, és amely rendszernek a

megvalósítás módja és eszközei, tehát a „hogyan és mibôl?”
kérdésekre adott válaszok is részei. És amely rendszer nem
mellékesen a lakosság, az Önök elképzeléseit is tükrözi.

Remélem, nem csak én gondolom úgy, hogy megérte vál-
lalni a sok vitát és konfliktust, és hogy az eltelt nyolc év
igazolt engem: az Önökkel is egyeztetett fejlesztési koncep-
cióból így készült el a falu rendezési terve és a falufejleszté-
si stratégia, amely a falusias környezet megtartása mellett a
vidéki életminôség javítását tûzte ki célul. Ehhez illeszke-
dett az új óvoda, az iskolamegújítás terve, a sportpálya kör-
nyékének rendbetételét, és közösségi térként történô hasz-

nosítását szolgáló koncepció. Fon-
tos elemei ennek a rendszernek a
Székesi úti lakókert, az iparterület-
kijelölés, amelynek célja a lakosság
megôrzésén, és a vállalkozások le-
telepedésének biztosításán túl a be-
ruházásokhoz szükséges pénz elôte-
remtése volt. Része a rendszernek a
hitelfelvétel is, amely a telkesítés
hasznával, és a pályázatokon el-
nyert támogatásokkal lehetôvé tette
a Lapozgató augusztusi számában
már ismertetett, mintegy 500 millió
forint értékû fejlesztést: így lett a
tervekbôl ígéret nélkül is új óvoda,
megújult iskola, sportpálya-kerí-
tés, játszótér, összközmûves lakó-
kert úttal, orvoslakás-felújítás, új
járda, ravatalozó, aszfaltút,
szennyvíztisztító bôvítés, szemét-
telep rekultiváció.

És hitem szerint része ennek a
rendszernek a Zöldfa utcai nyo-
mortelep felszámolása, továbbá
azok a Kakucs lakóit szolgáló, a fa-
lu komfortját, hangulatát befolyáso-
ló intézkedések is, mint a gyermek-

gyógyász szakorvos alkalmazása, a házi segítségnyújtás
bevezetése, a fiatalok lakáshoz jutását segítô támogatá-
sok, a közmunka-program, valamint a fiókgyógyszertár
megnyitása. Ugyanis nekem ezt (is) jelenti a „lakóközös-
ségünk, azon belül is a többség önzetlen, részrehajlás
nélküli képviselete”. Korántsem vagyok elégedett, hiszen
bôven van még mit tenni, de az a meggyôzôdésem, hogy a
felépített rendszer kiállta a próbát.

Bízom tehát a folytatásban, és bízom Balogh János,
Marton Ilona, Kosibáné Makai Hajnalka, Oláh József,
Prohászka Csaba és Tóth Tamás független képviselô-je-
löltek sikeres szereplésében, mert személyükben az elveim
szerinti közéleti munka garanciáját látom.

Tisztelt Választók!

Ha Önök is bíznak bennem, kérem, hogy támogassanak,
és támogassák ôket is szavazataikkal!

Tisztelettel: Szalay István polgármesterjelölt

Szalay István
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Balogh János
Balogh János vagyok. 1954. 08. 14-én

születtem Budapesten. Az önkormányzati
választáson, mint független képviselôje-
lölt indulok.

1975 óta élek Kakucson. Kovácsként
dolgozom a saját vállalkozásomban.

1990-ben lettem elôször képviselô, ám
akkor csupán 8 hónapig vettem részt a
testület munkájában. A távozásom oka az
volt, hogy akkori képviselô-társaim - vé-
leményem szerint - nem a közösség érde-
keit képviselték, ezért lemondtam a man-
dátumról.

1998-ban lettem újra képviselô, utoljá-
ra a 2002-tôl 2006-ig terjedô ciklusban is
tagja voltam a képviselô-testületnek. Eb-
ben az idôszakban szervezettebben mûkö-
dött az önkormányzat, köszönhetô ez Sza-
lay István polgármester úrnak. Az ô mun-
káját a tisztességes gondolkodás jellemzi.
Megszüntette a tisztességtelen ügyeket,
ez nagyon lényeges a további tevékenysé-
ge szempontjából is, ezért támogatom ôt a
tervei megvalósításában.

Ezúton is szeretném megragadni az al-
kalmat, hogy a választópolgároknak meg-
köszönjem a támogatást, a nekem szánt
ajánlószelvényeket!

Ha bizalmukkal, szavazatukkal továbbra
is megtisztelnek, úgy elsôdleges célom a
közösség érdekeinek szem elôtt tartása lesz.

Tisztelettel: Balogh János, független
képviselôjelölt

Csernák Zoltán
Tisztelt kakucsi lakótársaim, engedjék

meg, hogy néhány szóban bemutatkoz-
zam. A nevem: Csernák Zoltán, 1976-ban
születtem, azóta Kakucson élek. Általá-

nos iskolai és középiskolai tanulmányaim
végeztével a mûvészeti pálya, azon belül
a festészet irányába indultam el. 2002 óta
rendszeresen képviselem szûkebb és tá-
gabb értelemben vett hazám, öregbítve hí-
rét itthon és külföldön egyaránt. Éppen
ezen okból 2006-ban mûvésznévként fel-
vettem a „Kakucsi” elôjelzôt.

Szintén 2006 óta vagyok önkormány-
zati képviselô, mely tisztségemben az
egyik legfontosabb feladatomnak azt tar-
tottam az elmúlt négy évben, hogy a
problémákkal hozzám forduló emberek-
nek a rendelkezésemre álló eszközökkel
legjobb tudásom szerint segítsek problé-
máik megoldásában. Újraválasztásom
esetén is ezen szellemiség jegyében
igyekszem ellátni feladatom, azon túl,
hogy a különbözô kialakult kapcsolatai-
mat is Kakucs szolgálatába állítom, aho-
gyan eddig is. 

Még mindig nagy problémát jelent a fi-
atalok helyzete Kakucson, és ez továbbra
is a megoldandó feladatok közé sorolha-
tó. Bízom benne, hogy sok, ez irányban
az elmúlt négy évben megkezdett lépés
hamarosan a végéhez ér, s rövidesen be-
érik a munka gyümölcse.

Fontos számomra az összetartás, és hi-
szem, hogy a jelen nehéz helyzetbôl is
csak a közös célok és a közös munka
azok, amelyek a kiutat, és a felemelkedést
jelentik.

Köszönöm eddigi bizalmukat és meg-
tisztelô figyelmüket!

Csiszárik Pál
Csiszárik Pál vagyok. 1951-ben szület-

tem Kakucson. 1983-ban alapítottam egy
ipari vállalkozást 12 fôvel, melyet ma is
sikeresen vezetek.

1987-ben megalakítottuk a Faluszétvá-
lási Bizottságot, melynek tevékeny tagja
voltam.

1989-ben létrehoztuk az új Önkor-
mányzatot, mellyel településünk a rend-
szerváltás elôtti idôszak második telepü-
lése volt Pest megyében, mely az önálló
utat választotta.

1990-1994 között képviselô voltam. Ez
alatt az idô alatt megvalósítottuk a víz-,
gáz-, csatorna-, telefon-, tornaterem beru-
házást.

Az ésszerû gazdálkodásnak köszön-
hetôen az önkormányzat jelentôs ingatla-

nokat vásárolt, gázrészvényekre tett szert.
Fejlôdés tekintetében a régió vezetô tele-
pülései között tartották számon.

Sajnos ezt ma nem mondhatjuk el. A
felelôtlen gazdálkodásnak köszönhetôen,
mely kísértetiesen hasonlít az ország el-
múlt idôszakához, településünk a régió
végén kullog.

Megválasztásom esetén azon leszek,
hogy gazdasági helyzetünket stabilizál-
juk, és új célokat tûzhessünk magunk elé.

Tisztelettel: Csiszárik Pál

Golarits Jenô
1952. február 09-én születtem Kaku-

cson. Édesapám neve Golarits Ferenc, aki
1996-ben elhalálozott. Édesanyám Gola-
rits Ferencné szül.: Pintér Julianna. Test-
vérem Csiszárik Pálné szül.: Golarits Ju-
dit.

Iskolai tanulmányaimat a Kakucsi Ál-
talános Iskolában kezdtem, és 1966-ban
fejeztem be. Tanulmányaimat Dabason
folytattam a 629-es számú Szakmunkás-
tanuló Intézetben, mint villanyszerelô ta-
nonc. 1969-ben sikeres vizsgát tettem,
mint villanyszerelô szakmunkás.

Az elsô munkahelyem az Ikarus Ka-

AA  tteelleeppüüllééssii  kkééppvviisseellôôjjeellöölltteekk  bbeemmuuttaattkkoozzáássaaii::

(Folytatás a következô oldalon.)
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rosszéria- és Jármûgyár volt Budapesten.
1969-tôl 1977-ig több munkahelyem is
volt, köztük a Magyar Honvédség Köz-
ponti Üzemanyag Raktára, a Kéziszer-
számgyár Dabasi Kirendeltsége, a
MGTSZ Inárcs. 1970-tôl 1972-ig katonai
szolgálatomat töltöttem az Országos Lég-
védelmi alakulatnál. 

1974-ben megnôsültem, feleségem Go-
larits Jenôné, szül.: Csernák Margit.
1976-ban megszületett az elsô fiam. A
Belügyminisztérium állományába 1977-
ben kerültem, mint kinevezett polgári al-
kalmazott. 1978-ban megszületett a má-
sodik fiam. 1977-tôl 1990-ig több bizo-
nyítványt is szereztem, mint önálló vil-
lanyszerelô, villamosmû-kezelô és elekt-
ronikus. 1990-ben a Nemzetbiztonsági
Szolgálathoz kerültem, mint elektronikus.
1996-ban sikeres érettségi vizsgát tettem. 

1997-ben kiváltottam a vállalkozáso-
mat, majd letettem a mestervizsgát. Az
idôsebbik fiam 2000-ben megnôsült, és
saját házában lakik, a fiatalabbik velünk
él. 2006. augusztus 31-én elkerültem a
munkahelyemrôl anyagi okok miatt, ami
számomra nagyon nehéz volt, mert 30
évet töltöttem ott. Ezek után a Tamás és
Zsolt Kft-hez kerültem, mint karbantartó
villanyszerelô, azóta itt dolgozom. Vállal-
kozásomat másodállásban végzem.

Hogy mik az elképzeléseim: nem aka-
rok nagy szavakat. Tiszta utakat, rende-
zett kerteket, udvarokat szeretnék Kaku-
cson, és azt, hogy békességben éljünk
egymással.

Tisztelettel: 
Golarits Jenô képviselôjelölt

Horváth István 
1949. március 5-én születtem Kaku-

cson. Anyám: Kovács Anna, apám: Hor-
váth György nyugdíjasok. Testvérem:
Horváth György gazdálkodó. Feleségem:
Surman Anna tanító, német- és technika-

szakos általános iskolai tanár. Két gyer-
mekünk van: Attila és Lilla. 

1974. szeptember 10-e óta a helyi Álta-
lános Iskola biológia-testnevelô szakos
tanáraként dolgoztam 2009 júniusáig.
1990-94-ig tagja voltam a helyi önkor-
mányzatnak, sokat dolgoztunk a falu fel-
lendítéséért. 

Terveim:
Úgy érzem, rengeteg tennivaló lenne

ebben a faluban, amibôl szeretném kiven-
ni a részemet, ha a falu lakossága bizal-
mat szavaz a képviselôválasztáson.

- Terveimben szerepel a falu külsô kör-
nyezetének rendbetétele. 

- A dûlô- és bekötôutak karbantartása,
kiépítése.

- Magyarországi és külföldi kapcsola-
tok teremtése a falu lakóinak részére.

- Az iskolai dolgozók munkafeltételei-
nek javítása.

- A helyi földmûvelôk és más termelôk,
iparosok áruinak piackutatása. 

- A parkban további pihenôk kialakítá-
sa. 

- Mindenképpen fontos lenne a község
sportjának átszervezése, akár más egyesü-
letek, civilszervezetek keretén belül is. 

- Létre kellene hozni egy faluházat-,
szobát, ahová a községünk régi kincseit,
ereklyéit, tárgyi emlékeit összegyûjte-
nénk és kiállítanánk. 

- A temetô környezetének szebbé tétele,
a szemétlerakó kulturált kialakítása. 

- A környezeti szemét – ami fertôz min-
dannyiunkat – megszüntetése.

- A szemetelôk méltó megbüntetését
példaadó módon.

- Minden kakucsi polgár legyen
egyenlô és munkája alapján megítélt.

- Az úthibák kijavítása. A csapadékvíz
korszerû elvezetése.

- Kakucs község részére kitörési pontot
kell találni, amellyel az ország Európa
személy- és gazdasági forgalmában részt
tudjon venni, ez pedig az autópálya fel-
hajtóval történô ellátása lenne.

- Senki ne szenvedjen hátrányt szárma-
zása és vallási meggyôzôdése miatt. Min-

denkit végzett munkája alapján értékelje-
nek.

- Tanulóink üdültetésének más alapokra
helyezése kívánatos lenne, tovább szeret-
ném folytatni a KGYOK eddig is sikeres
tevékenységét, amellyel gyermekeinknek
országunk megismerésében nyújtanék se-
gítséget. 34 éve táboroztatom a kakucsi
diákokat egy közkedvelt táboroztatási
formában, a vándortábor keretén belül. 

1965 óta foglalkozom aktívan sporttal,
úgy is mint sportoló és úgy is mint sport-
vezetô. Jelenleg is a Magyar Kézilabda
Szövetségnél és a Pest Megyei Kézilabda
Szövetségnél dolgozom. Mint edzô is, és
játékvezetô is végigjártam a ranglétrát. A
Magyar Kézilabda Bajnokságban jelenleg
is aktívan dolgozom. Úgy Magyarorszá-
gon, mint a környezô államokban volt
szerencsém játékot vezetni. A nemzetközi
színtéren a Masters Európa Bajnokságo-
kon, mintegy 50 nemzetközi mérkôzést
vezettem. Néhány helyszínt megemlíte-
nék: Krakkó, Malmö, Kolding, Barcelo-
na. 

Mint csapatvezetô is, részt vettem két
csapatunkkal ezeken az Európa Bajnoksá-
gokon, eredményeink között szerepelnek
európa bajnoki és ezüst- és bronzeredmé-
nyek egyaránt.

A Magyar Diáksport Szövetség 1986
óta bízott meg a Dabasi Körzetnek a refe-
rensi munkáival, ebben a tevékenységem-
ben a felmenô rendszerû diákolimpiai
versenyeket szervezem és bonyolítom. Je-
lenleg is a Pest Megyei Diáksport Szövet-
ség aktív tagja vagyok. Az említett verse-
nyeken kívül Pest megyében a prevenciós
munkát (megelôzési testnevelési tevé-
kenység) ellenôrzöm és segítem. Amíg
aktív dolgozó voltam, itt helyben az isko-
lánkban úszásoktatással, gyermektornával
és gyógytestneveléssel is foglalkoztam,
remélem, a résztvevôk megelégedésére. A
közösség kívánságára ezt a prevenciós te-
vékenységemet heti 1 alkalommal min-
denféle ellenszolgáltatás nélkül felaján-
lom.

Amennyiben sportvezetôi és szervezôi
ismereteimre szüksége lenne a falunak,
állok a feladat elébe. 

Szeretnék egy olyan önkormányzatnak a
tagja lenni, ahol és amelyikben az egyén
érdeke háttérbe szorul a falu érdeke mel-
lett.

Szeretném, ha ez az új önkormányzat
tettekkel bizonyítana, és elkerülné a feles-
leges szócséplést. Ehhez úgy hiszem,
hogy tapasztalt és strapabíró testületre
van szükség, akik vállalják a falu felvirá-
goztatását.

Ezekben a munkákban szívesen vennék
részt tudásommal, tapasztalataimmal és
akarásommal. Hogy ez létrejöhessen, ké-
rem a falu lakóinak a támogatását az ok-
tóberi választások alkalmával.
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Jasper Lóránt
1959-ben születtem Kakucson, ahol az-

óta is élek feleségemmel és két gyerme-
kemmel. 1983-ban diplomáztam a Buda-
pesti Mûszaki Egyetemen épületgépész
mérnökként. Mindig a szakmában dol-
goztam. Elôször a Pest megyei Víz- és
Csatornamû Vállalatnál, majd az átalaku-
lását követôen létrejött dabasi székhelyû
DAKÖV Kft-t vezetem immár 17 éve,
amely a környéken Alsónémedi, Bugyi,
Dabas, Örkény, Kakucs települések víz-
és szennyvízszolgáltatását végzi. Szakmai
munkát végzek a Budapesti Vízgazdálko-
dási Szövetség elnökségi tagjaként is. A
közügyekkel már a „rendszerváltást” me-
gelôzôen kapcsolatba kerültem, tagja vol-
tam a Faluszétválási bizottságnak, amely
az országban az elsôk között készítette
elô Kakucs önállóvá válását.

1990 óta vagyok képviselôje a kakucsi
önkormányzatnak, amelynek munkálko-
dása nyomán, a 90-es évek közepére a
környéken elsôként épültek meg Kaku-
cson a közmûvek, de nem csak elsôként,
hanem a legolcsóbban is.

1993-ban választottak a Római Katoli-
kus Egyház tanácstagjának, ezáltal az
egyház gondjait, terveit, elért eredménye-
it közvetlenül tudom tolmácsolni a falu
vezetôsége felé.

Legkedvesebb hobbim a zenélés, a ze-
ne, mely kapcsán már gyerekkorom óta
minden községi rendezvényen - legyen az
egyházi vagy világi - igyekszünk az ün-
nep méltóságát emelni, vagy éppen szóra-
koztatni a résztvevôket. Nagyon fontos-
nak tartom a közösséghez való tartozást,
annak észrevétlen nevelô hatását. Megta-
nítja az embernek az összetartást, a tole-
ranciát, az egymásért való felelôsségvál-
lalást. Ez tartja össze már évtizedek óta a
Kálvin zenekart, a Kakucsi Népdalkört és
Borvirág Együttest, melyeknek büszke
tagja vagyok.

Mivel a jazz világa mindig közel állt
hozzám, a fiammal, Andorral megalakí-
tottuk a Kakucsi Pro Jazz Big Band-et,
valamint a Jazz’Pers Group zenekarokat,
melyek fellépései során mindig büszkén
hirdetjük, hogy mi Kakucsiak vagyunk.
Mivel az ember lakóhelye is egy ilyen kö-
zösségnek számít - csak egy kicsit tágabb
értelemben -, szívesen veszek részt akt-
ívan az életében. Ez motivál újra és újra
arra, hogy jelöltessem magam képvi-
selônek.

Változatlanul fontos dolognak tartom a
csapadékvíz elvezetô rendszer megépíté-
sének folytatását, amit még nyolc évvel
ezelôtt kezdtünk el, valamint a meglévô
árkok karbantartását. Közterületeinken
nem túl nagy anyagi ráfordítással szépíte-
ni lehetne a parkokat, pályázatok elnyeré-
sével újakat lehetne kialakítani.

A ’90-es évek második felében portala-
nítottuk az utakat, jó alapot adva ezzel
egy aszfaltos út kiépítéséhez. 2010-ben
megkezdtük ezen utak aszfaltborítását,
amit folytatni kell, javítva ezzel az ott la-
kók komfortérzetét, szebbé téve környe-
zetünket. Az egészségügyi létesítménye-
ink felújításra, bôvítésre szorulnak, me-
lyek megvalósulása után szakorvosok
foglalkoztatására is lehetôség lenne. Az
iskola külsô felújítása megkezdôdött, de a
XXI század követelményeinek megfelelô
színvonalú oktatás körülményeinek kiala-
kításához jó pályázatok segítségével még
sokat kell tenni.

Sikerként értékelem, hogy a Fô utca 24.
sz. alatti könyvtárépület felújítása meg-
kezdôdött, így végre újra mindenki szá-
mára elérhetô helyre tud költözni a
könyvtár, és kulturált helyiséget tudunk
biztosítani a civil szervezetek összejöve-
telei számára is.

Az önkormányzatoknak az utóbbi
idôben egyre kevesebb a pénze, így cso-
dákat nem lehet tenni, de a csodára várni
sem lehet. Ügyes gazdálkodással, a pályá-
zatok kihasználásával azonban érhetünk
el eredményt, mint azt láthatjuk a kör-
nyék településein.

Végezetül megköszönöm azon lakó-
társaimnak, akik eljuttatták hozzám ko-
pogtató céduláikat, hogy továbbra is
bíznak bennem, és lehetôvé tették kép-
viselô jelöltségemet. Megválasztásom
esetén - de akkor is, ha nem kapok bi-
zalmat - a lehetôségeimhez képest min-
dig a faluért fogok dolgozni, mint azt
eddig is tettem.

Dr. Kendéné 
Toma Mária

Kedves Hölgyem! Kedves Uram!
Régi ismerôsök vagyunk mi mind. Ta-

lálkoztunk szomorú és boldog ünnepeken,
munkás hétköznapokon. Összetartozunk. 

Tárlatvezetô múzeulógusként érkeztem
a faluba belgyógyász férjemmel. A múze-
umról, a távolság miatt, fájó szívvel le
kellett mondanom. Nem bántam meg,
mert taníthattam az iskolában, megismer-
hettem a község életét, a gyermekeket,
akiknek mára már a saját gyermekei is
felsôbb iskolába járnak. A Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Múzeummal nem sza-
kadt meg a kapcsolat, a régi kollégák sok-
szor visszavártak új kiállításaik megnyi-
tóira és a szakkönyvtárba. Így aztán máig
foglalkozom a gasztronómia, az ételek és
italok összetartozásának, történetének ku-
tatásával. 

Gyermekeink messze földön élnek, ál-
taluk ismerhetem más országok szokásait,
társadalmi szervezôdését, értékrendjét.

Mindig is hittem, hogyaz egyénnek
részt kell vállalni a közösség életében.
Természetes volt számomra a község kul-
turális és közösségi alkalmain jelen lenni,
mint egyszerû polgár. És tetszett, amit lát-
tam. Ezért indultam elôször 2002-ben,
majd 2006-ban az önkormányzati válasz-
tásokon – és az Önök szavazataival a kép-
viselô-testület tagja lehettem mind a két
alkalommal. 

Szerencsés vagyok. Nem kellett soha
egyedül dolgoznom, olyan társaim voltak,
akik jó kedvvel vállalták a feladatokat. 

Két bizottságban dolgoztam. Elnöke
voltam az Oktatási és Kulturális Bizott-
ságnak és tagja a Pénzügyi Ellenôrzô Bi-
zottságnak.

Minden helyzetben számíthattam az ál-
talam vezetett bizottság választott tagjaira
és önkéntes segítôire. Álljon itt a nevük
köszönetül ABC sorrendben:

Csernák Jánosné, Csernák Józsefné,
Farkasné Szabó Mária, Golarits Ferencné,
Kakucsi Csernák Zoltán, Kálvin János,
Klauz Dénes, Laczkó Mihály (Misi atya),

(Folytatás a következô oldalon.)
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Maczák Ibolya, Maczák János, Nagy Já-
nosné, Nits Márta, Spanyielné Elek Györ-
gyi, Tóth Istvánné (Stégner Éva), Varró
Jánosné. Múlhatatlan érdemeik vannak a
község ünnepeinek szervezésében, lebo-
nyolításában, a „Kakucsi Lapozgató”
szerkesztésében, és értékes életünk még
értékesebbé tételében. A fizikai hátteret
Horváth Renáta és Horváth János biztosí-
tották saját munkájukkal és az általuk irá-
nyított közcélú munkások közremûködé-
sével.

Dicséri munkájukat az elmúlt négy év
számtalan nemzeti- és faluünnepe, vetél-
kedôje, közösségi találkozásra és beszél-
getésre létrehozott alkalma. Eredménye-
ként jobban ismerjük egymást, többet tu-
dunk az örömökrôl, és megosztjuk a bá-
natot. Pezsgô és színes kulturális életet te-
remtettünk. Sajnálhatják mindazok, akik
nem vettek részt a rendezvényeinken.

Szoros ökumenikus kapcsolatot építet-
tünk ki a Partiumban megbújó testvértele-
pülésünk, Magyarkakucs lakóival. Ve-
zetôik, akiknek köszönhetjük az évenkén-
ti augusztusi kedves meghívást: Busca
Szilágyi Gyöngyi nagytiszteletû asszony,
református lelkész és Barabás Imre, egy-
házközségi fôgondnok.

A Pénzügyi Ellenôrzô Bizottságban
dolgoztam Maczák János, Jasper Lóránt,
Lovas István és Csiszárik Pálné társas-
ágában. Sok, komoly fejtörést okozó
helyzetben kellett a két rossz közül a ki-
sebbik mellett döntenünk. Nem volt
könnyû. Legfôbb célunk volt megtartani
az óvodát, az iskolát, a könyvtárat. Kö-
szönöm a falu lakosságának adóforintjait,
felajánlásait - ezek a pénzek segítik a tele-
pülés eseményeit, beruházásait!

Remélem, a hét szûk esztendôn túl va-
gyunk!

A Képviselô-testület döntéseinek ered-
ményeként – ilyen nehézségek mellett is
– sikerült a falut talpon tartani. Megvaló-
sultak az égetôen szükséges beruházások.
A legnagyobb falat ezek közül az Óvoda
bôvítése, teljes átépítése, a sportpálya ke-
rítése és az odavezetô út, a parkoló kiépí-
tése, térkövezése, a szennyvíztisztító felú-
jítása, a ravatalozó átépítése, a Székesi úti
lakókert csatornarendszerének kiépítése,
az utak aszfaltozása szerte a faluban – és
még sorolhatnám, de mindenki tudja,
hogy a háza elôtt, az utcájában vagy ép-
pen az általa használt intézményekben
milyen pozitív változások történtek, tör-
ténnek.

A Könyvtár épületének régen várt felú-
jítási munkálatai mellett párhuzamosan
folyik az iskola épületeinek részleges fe-
lújítása. Gárdonyi írta:

„A vár ereje nem a falakban, hanem az
emberek lelkében vagyon”. 

Így hiszem én is, és tudom, hogy az in-
tézményeink dolgozói szívüket, lelküket

adják a munkájukba a mostoha körülmé-
nyek ellenére. 

Valódi öröm lesz számomra, amikor az
iskola lezárhatóvá, biztonságosabbá vá-
lik, a könyvtár eredeti épületébe költözik
ismét, és falai között újra meghitt otthon-
ra talál a kultúra, a csoportok, szervezetek
– meglévôk és leendôk egyaránt – kényel-
mesebben mûködhetnek. 

A leköszönô Képviselô-testület büszke
lehet erre a négy évre is.

Örülök, hogy részese lehettem ennek a
munkának! 

A feladattal teli jövôt szépnek látom. A
közösség szeretete erôssé tett, és örömmel
vállalom a következô négy évet is. 

Köszönöm mindazoknak a bizalmát,
akik nekem szánták a kopogtató cédulái-
kat! 

Szívem mélyén érzem, hogy mind-
annyian tudjuk, csak együtt tehetjük kel-
lemessé a közösség életét. Egyedül nem
sikerül – és mások kárára sem. Értéket
ôrizve és teremtve, összefogva mindenki-
vel, aki szeretne szerves része lenni ennek
a falunak – ez a siker receptje. 

Ha így cselekszünk, úrrá lehetünk a
rossz idôkön, könnyebben viseljük el a
szûkösebb napokat, és egymás keze alá
dolgozva építünk együtt színes jövôt.

Ehhez a jövôhöz a múlt szép pillanatai
adják az alapot, hibái a tanulságot. 

„Az ember annyit ér, amennyit mások-
nak használ.” - mondta Széchenyi István.

Erkölcsi tanítását követve, hasznára
szeretnék lenni Kakucsnak és minden ka-
kucsinak a következô négy esztendôben
is.

Ehhez azonban az Önök segítségére is
szükségem lesz október harmadikán.

Üdvözli Önöket: 
Dr. Kendéné Toma Mária 
települési képviselôjelölt

Kosibáné 
Makai Hajnalka

1967-ben születtem Budapesten. Isko-
láimat is ott végeztem, és közgazdasági
technikusi végzettséggel az Offset és Já-
tékkártya Nyomdában helyezkedtem el.
Innen mentem GYES-re kislányom, Haj-
nalka születésekor, aki ma már 21-éves,
számítástechnikával és arculattervezéssel
foglalkozik, és tavasszal készül felvételiz-
ni a Szent István Egyetem Állatorvos Tu-
dományi karára. 

Férjemmel 1997-ben költöztünk - Éde-
sanyámék példáját követve - ide, és azóta
Kakucs az otthonunk.

Még abban az évben sajnos egy elekt-
romos tûz következtében porig égett az
autószerelô mûhelyünk, amelyet szándé-
kunkban volt ide letelepíteni. Mivel ilyen

típusú tûzre a biztosító nem fizetett, szó
szerint ” leégve”, nulláról kezdtünk új
életet Kakucson. Ezzel egy idôben marad-
tam várandós kisfiunkkal, Zsomborral,
aki ma már 12 éves, a kakucsi Általános
Iskola diákja, nagyon jó tanuló. Késôbb
szüleim közremûködésével nyitottunk
egy gyógynövényboltot a Fô utcán, ahol
közelebbrôl is volt szerencsém megismer-
ni sok kakucsi lakótársunkat. Életükbe,
mindennapjaikba, gondjaikba engedtek
bepillantani beszélgetéseink alkalmával.
Azóta vállalkozásunkat bôvítettük, és ma
már egy kb. 4000 fôs kereskedelmi rend-
szer vezetôi vagyunk férjemmel együtt,
amelyben felvállaltuk a környezetvéde-
lem, egészségvédelem, energia-megtaka-
rítás és vállalkozói szemlélet minél széle-
sebb körû elterjesztését és alkalmazását.
Ebben a munkában is nagyon fontos,
hogy megismerjük egymást és együtt tud-
junk gondolkodni. Pontosan ennek a
munkának kapcsán szembesültem azzal a
ténnyel, hogy ha változást akarunk (le-
gyen az az egészségünk, kapcsolataink
minôsége, lakókörnyezetünk stb.), akkor
elsôsorban magunkon kell elkezdeni a
változtatást, nekünk magunknak kell ten-
ni a változásért.

Ezért döntöttem úgy, hogy mostantól
nem csak figyelôje leszek a körülöttem
történô dolgoknak, hanem – ha a kedves
Választók jóvoltából megkapom a bizal-
mat – tevékenyen segíteném közös ottho-
nunk, Kakucs életét és fejlôdését a követ-
kezô 4 évben legjobb tudásom szerint.        

A közösség szempontjából fontosnak
tartom (persze a teljesség igénye nélkül):

· Egy közösségi vagy Falu-ház létreho-
zását, ahol a fiatalok és idôsebbek is igé-
nyes körülmények között találkozhatnak,
szórakozhatnak, közös rendezvényeken,
tanfolyamokon vehetnek részt;

· A helyi vállalkozók támogatását;
· A fiatalok itt maradásának, letelepedé-

sének támogatását;

(Folytatás a következô oldalon.)
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· Kerékpárút létesítését a kistérségben, a
környezô településekkel összefogva.

A fent felsoroltakhoz persze tudom,
hogy nem a szándék, hanem elsôsorban a
forrás hiányzik. Ez lenne az egyik nagy
feladata a megalakuló testületnek, hogy
elôteremtse. Teljes mértékben azonosulni
tudok mostani (és reményeim szerint le-
endô) polgármesterünkkel, aki kitartóan
és céltudatosan (az anyagi lehetôségek
függvényében hol gyorsabban, hol lassab-
ban) vezetné falunkat, hogy egy takaros,
békés, közösségi élettôl zsongó, összefo-
gásról, nyugodt és kiegyensúlyozott, elé-
gedett lakóiról híres község legyünk. Ez
persze eddig is és ezután is nagy részben
a testülettôl függ, hogy ebben támogat-
ják-e. Mindezek mellett viszont elsôsor-
ban is a kakucsi lakosokat szeretném kép-
viselni. Hisz egy képviselônek, akit a sza-
vazók megajándékoznak a bizalmukkal,
ôket, az ô ügyeiket és érdekeiket kell kép-
viselnie. Én ennek a bizalomnak szeret-
nék legfôképp megfelelni. Ezúton megkö-
szönöm a nekem adott ajánlószelvénye-
ket, és kérem Önt, kedves kakucsi Lakó-
társam, hogy tegyen Ön is a változásért,
és menjen el szavazni, még akkor is, ha
ezt eddig nem tette. Legyen Önnek is be-
leszólása, hogy milyen lesz közös ottho-
nunk, Kakucs jövôje! Mindenben számít-
hat rám!

Tisztelettel 
Kosibáné Makai Hajnalka 

független képviselôjelölt

Maczák János
1956. november 27-én születtem Kaku-

cson. Középfokú tanulmányaimat a Kecs-
keméti Piarista Gimnáziumban végeztem,
majd a debreceni Kossuth Lajos Tudomá-
nyegyetem Természettudományi Karának
matematikus szakán diplomáztam. 1994-
96-ig a Budapesti Közgazdaságtudomá-
nyi Egyetemen másoddiplomás képzésen
vettem részt. 2001-ben okleveles könyv-

vizsgálói, majd adószakértôi képesítést
szereztem.

A hernádi Március 15. Termelôszövet-
kezetben, majd a dabasi Fehérakác Ter-
melôszövetkezetben dolgoztam számítás-
technikai vezetôként. Ezt követôen egy
könyveléssel és számítástechnikával fog-
lalkozó vállalkozást vezettem, jelenleg
saját vállalkozásomban végzek számítás-
technikai, könyvelési, könyvvizsgálati
feladatokat. 1989-tôl máig részt veszek a
Dabasi Polgármesteri Hivatal munkájá-
ban. 

1997 óta a kakucsi Római Katolikus
Egyháztanács világi elnökeként tevé-
kenykedem. 

Az 1989-es választások óta minden
ciklusban részt vettem a kakucsi önkor-
mányzat munkájában, elnöke vagyok a le-
köszönô testület pénzügyi bizottságának.
A helyi közéletben mindvégig jobboldali
irányultságú független képviselôként vet-
tem részt.

A jövôre vonatkozó legfontosabb cél-
nak a település és a helyi közintézmények
minden igényt kielégítô, átlátható, sza-
bályszerû mûködtetését tartom. 

A képviselô-testület elsôdleges feladata
a rendelkezésre álló pénz elôrelátó, taka-
rékos, pártatlan, méltányos elosztása, az
alkalmazottak munkabére, a mûködéshez
szükséges dologi kiadások (áram, üzem-
anyag, alkatrészek stb.), a segélyek, a tá-
mogatások és a fejlesztések között. A kö-
vetkezô önkormányzati ciklusban fejlesz-
tésre döntôen pályázati lehetôségek ki-
használását látom. A jelenlegi hitelállo-
mányt finanszírozhatónak gondolom, kü-
lönösen, ha az állam nagyobb részt vállal
az oktatási intézmények mûködtetésébôl. 

Úgy gondolom, községünk problémái-
nak megoldásában sokat segíthetnek a he-
lyi vállalkozások ezért ezek indulását,
mûködését szeretném segíteni. 

Fontos feladat a közbiztonság növelése
– különösen az idôsebbek és egyedülállók
érzik ezt. Nemcsak a rendôrségtôl várható
a megoldás erre vonatkozóan: meg kéne
szervezni, hogy a szomszédok, utcabeliek
jelezzék, ha gyanús körülményt látnak. 

Szeretném segíteni a lakókörnyezetünk
szebbé tételét is, például a legszebb kert,
a legrendezettebb lakóház jutalmazásával. 

Képviselôvé választásom esetén tevé-
kenységemmel a falu szebbé, biztonságo-
sabbá és mûködésének gazdaságosabbá
tételét igyekszem elômozdítani.

Maczák János, 2366 Kakucs Fô u. 242.

Marton Ilona
Köszöntöm Önöket a helyi önkormány-

zati választás alkalmából! Külön szeretet-
tel azokat, akik elsô szavazóként vesznek
részt községünk közéletében. 

Marton Ilona vagyok, családommal
együtt 30 éve élek Kakucson. Életutam:
tanya-falu-város-falu. Szakmai végzettsé-
geimet Szeged és Budapest felsôfokú in-
tézményeiben szereztem. Általános isko-
lai tanár, pedagógiai elôadó, közoktatási
vezetô és kistérségi tanügyigazgatási sza-
kértô diplomákkal rendelkezem.

1980-ban érkeztem Kakucsra, azóta a
kakucsi Általános Iskolában dolgozom.
13 éve vagyok az intézmény vezetôje. 

Nyolc éve választóim bizalmából
eredôen Kakucs Község Képviselô-testü-
letének tagja vagyok, ahol az Ügyrendi
Bizottság elnökeként és a Népjóléti Bi-
zottság tagjaként tevékenykedem. 

Szeretném azt hinni, hogy képviselôi
munkám során elsôsorban az iskolát kép-
viselem, de ez nem így van. Az évi 50-60
testületi döntésbôl az iskola egyszer kerül
csak napirendre, a költségvetés idôszaká-
ban. (Erre igazgatóként egyébként is kö-
telezettségem van.)

Annyi azonban bizonyos, hogy az isko-
la - mint intézmény - elônyt jelent a köz-
vélemény, az információáramlás és a ta-
pasztalatcsere közvetlen kialakítására. Az
iskola több funkciót tölt be a falu életé-
ben: helyet adunk fiataloknak, nyugdíja-
soknak, egyesületeknek és civilszerveze-
teknek egyaránt. Általuk, tanítványaim és
szüleik által valóban páratlan lehetôség,
hogy a falu lakóinak csaknem egészét
képviselhetem. Köszönöm eddigi bizal-
mukat. 

Bizonyára most azt várják tôlem –
hogy leírjam –, mit ajánlok Önöknek to-
vábbi bizalmukért. Én nem vagyok a
megalapozatlan ígéretek embere. Képvi-
selôként számomra nem az a fontos, hogy
én mit akarok, hanem az, amit Önök sze-
retnének. Nem vagyok a kampányok híve
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sem, mert meggyôzôdésem, hogy minden
kampány az elmulasztott lehetôségekrôl
szól, ami természetesen jól jön a lelkiis-
meret megnyugtatásához, önigazoláshoz. 

Hogy mit kellene tenni a faluban - a fa-
luért? -, azt mindenki nagyon jól tudja. A
feladat nap mint nap ott hever az utcákon,
csak le kell érte hajolni és törôdni is kell
vele. 

Jó magam annyit ígérhetek, hogy eddig
- és ezután is - csak olyan döntéseket tu-
dok támogatni, ami a közakaratot képvi-
seli, amely nem veszélyezteti, hanem él-
teti kisfalunk jövôjét. Továbbra is közsé-
günk lakosságmegtartó erejéért küzdök,
legyen az településfejlesztési, oktatási-
kulturális, vagy sportjellegû döntési le-
hetôség. A jövôben gondolkodom, kaku-
csi lakosként bizonyára Önök is ezt ten-
nék. 

Az elôzô nyolc év lehetôségét megkö-
szönve - melynek elismerésre méltó érté-
kei is vannak - kérem ismételt támogatá-
sukat annak reményében, hogy minden
szavazatuk községünk biztonságos
jövôjét hordozza magában. Fontos, hogy
éljenek mindannyian választási lehetôsé-
gükkel!

Oláh József
Tisztelt Lakótársaim!
Engedjék meg, hogy az elsô mondatom

a köszöneté legyen mindazoknak, akik bi-
zalmukkal kitüntettek, melynek eredmé-
nyeképpen a község független képvi-
selôjelöltje lehetek. A személyem bemu-
tatásától eltekintek, ugyanis a Kakucsi
Lapocskában a közelmúltban már volt al-
kalmam ezt megejteni. 

Szilárd meggyôzôdésem, hogy a közsé-
günk fejlesztési, gazdasági lehetôségeit
figyelembe véve, még a kreatívabb jelöl-
tek sem tudják egymást felülmúlni,
ugyanis a határaink és lehetôségeink sajá-

tos keretek között mozognak. Vélemé-
nyem szerint a „HOGYAN” szócska a
differencia a képviselôjelöltek között.

Meggyôzôdésem továbbá, hogy a tele-
pülésnek az elmúlt nyolcéves periódus-
ban, egy európai gondolkodású, nyitott és
alázatos fiatalember volt a polgármestere,
akinek elképzelései és programja tovább-
ra is irányt és lehetôséget jelent ennek a
csodálatos kis községnek. Képviselôként
ennek a programnak a támogatója kívá-
nok lenni!

Igen, valóban új irányt és stílust kell a
következô képviselô-testületnek felmutat-
nia, amely nem lehet más, mint a falu biz-
tonságos fejlôdésének, fejlesztési le-
hetôségeinek kiaknázása úgy, hogy a falu
egyetértését és véleményét mindenkor fi-
gyelemmel kísérjük. Nem hagyhatjuk má-
sodlagos szimbolikus jelentôségûnek a
bizalmat és a képviselôi felhatalmazást!
Ugyanis nem a falu van a képviselôért,
hanem fordítva; a képviselô a faluért!

Ez az új szemlélet jelentheti azt az alá-
zatos stílust, amellyel a község lakói bi-
zalmának elnyerését szemellenzôként kell
tartanunk útmutatásnak.

A község társadalmi és gazdasági
fejlôdését csak úgy tudjuk elérni, ha fi-
gyelembe vesszük településünk társadal-
mi rétegeinek igényeit.

Meg kell akadályozni, hogy a fiatalja-
ink elvándoroljanak, lehetôséget kell biz-
tosítani a helyi boldogulásukhoz! Új lak-
hatási programot kell életre hívni annak
érdekében, hogy Kakucson találják meg a
számításaikat. Az önkormányzatnak se-
gítséget kell biztosítani a banki károsultak
részére, megoldási lehetôségeket, érdek-
képviseletet kell biztosítani a bajba jutott
lakótársainknak.

Le kell rombolni azt a negatív kicsen-
gésû szlogent, hogy Kakucs a „kocsmák”
faluja, mert más kulturált szórakozási le-
hetôség nincs ebben a községben. Sajnos
ez igaz, amit nem lehet leplezni!

Ezt felesleges és álságos, színlelt viták
helyett konkrét elképzelésekkel, alterna-
tív források kiaknázásával és összefogás-
sal fel lehet számolni!

A Fô utca 24. épülete méreténél és
földrajzi fekvésénél fogva nem alkalmas
erre, ellenben a Könyvtár és a Falumúze-
um kialakítására tökéletesen alkalmas le-
het.

Minden korosztály igényét kielégítô
kulturális komplexumra van szükség,
ahol a községi ünnepségek is méltó helyet
találhatnak maguknak.

Meg kell akadályozni a község infrast-
rukturális és társadalmi amortizálását,
vagyis ahol nincsenek kiépítve a közmû-
vek, ott létesíteni kell!

Úgy gondolom, hogy az önkormányzat
feladataként a jövôben felértékelôdik a
munkahelyteremtés, ennek megoldására

számos központi és helyi alternatívát kell
igénybe venni.

Annak érdekében, hogy a településün-
kön mindenki otthon érezze magát, párbe-
szédre és közös gondolkodásra van szük-
ség! Nem szabad a négy évvel ezelôtt lá-
bat vetett egyoldalú érdekérvényesítést
folytatni, hiszen ez továbbra is a falu
megosztását, fejlôdésének gátját eredmé-
nyezheti.

Változásra van szükség ennek a szem-
léletnek a honosításához, mivel az elmúlt
években a meg nem értés labirintusában
elveszett a közös akarat és a közös hang!

Az elmúlt nyolc év alatt Szalay István
lerakta annak az európai közéletnek az
alapjait, amely biztosíték lehet Kakucs
község hosszú távú békéjének és fejlôdé-
sének. Ide szeretném elhelyezni a magam
köveit, ezáltal szeretnék csatlakozni az
építkezéshez.

Ehhez a munkához kérem a bizalmukat
és támogatásukat!

Oláh József független képviselôjelölt

Prohászka Csaba
1966. július 27-én születtem Budapes-

ten. Tôsgyökeres kakucsi vagyok. Tanári-
népmûvelôi diplomám van, szakmámban

1994-ig dolgoztam. 1992-ben balesetet
szenvedtem, azóta kerekesszékben élek.
Feleségem, Prohászka Kata óvónôként
dolgozik Inárcson. Két gyermekem Petra
és Péter a Nemzetvédelmi egyetem hall-
gatója. Péter elsô éves, Petra most kezdi a
mesterképzést. 

Balesetem után sportolni kezdtem,
1996-tól 2008-ig voltam kerekesszékes
teniszben több mint háromszázszoros ma-
gyar válogatott. Három paralimpián vet-
tem részt. Ott voltam Sydney-ben, Athén-

2010. SZEPTEMBER KAKUCSI LAPOZGATÓ 9

(Folytatás a következô oldalon.)

valastasikakucs  9/12/10 18:12  Page 9



ban és Pekingben is. Sportpályafutásom
Peking után fejeztem be.  

2005 óta Dabason dolgozom, ahol
elôször a sportcsarnokot irányítottam,
majd egyre több területet bízott rám a vá-
rosvezetés. Jelenleg egy 80 fôt foglalkoz-
tató városi tulajdonú kft-t vezetek. A cég-
hez tartozik a sportcsarnok, a strandfürdô,
a szociális foglalkoztató, a város négy te-
metôje és a városfejlesztés, aminek kere-
tein belül Dabas története legnagyobb be-
ruházásának, a városközpont kialakításá-
nak vagyok a projektmenedzsere. A beru-
házás összértéke 1,5 milliárd forint. Mun-
kám elismeréseként több kitüntetést kap-
tam, a legbüszkébb egy ezüst érmére va-
gyok, melyet azok a személyek kaptak,
akik nagyban hozzájárultak Dabas város
fejlôdéséhez, hírnevének öregbítéséhez.
Ezt a kitüntetést együtt kaptam Dr. Bábel
Balázs kalocsai érsek atyával, Dr.
Zlinszky János alkotmánybíróval és a vá-
ros díszpolgáraival.

A sportban sportvezetôként dolgozom
tovább. A Magyar Kézilabda Szövetség
egyik szakbizottságának elnöke, a Pest
Megyei Kézilabda Szövetség alelnöke,
valamint a Pest Megyei Önkormányzat
Sportbizottságának tagja vagyok. 2006
óta vezetem a Dabas Városi Sportegyesü-
let Kézilabda Klubot, amely a magyar
bajnokság második vonalában szerepel. 

Az egyesület több mint 100 sportolót
foglalkoztat.

Kedvenc hobbim a galambászat. A Ka-
kucsi Galamb- és Kisállattenyésztô Egye-
sület menedzsere vagyok, valamint a Mo-
nori Keringô Galambot Tenyésztôk Faj-
taklubjának az elnöki teendôit látom el.
Az idén az egyesület gondozásával önálló
fajtává válik a kakucsi szarka galamb,
melyet mi kakucsi galambászok tenyész-
tettünk ki. Ez egy mérföldkô lesz a honi
galambtenyésztés történetében, hiszen
egy ekkora faluról még nem neveztek el
galambfajtát.

Sok teendôm mellett veszek részt a
közéletben, hiszen négy év kivételével
1990-tôl vagyok választott képviselôje a
községnek, ebbôl három cikluson keresz-
tül láttam el az alpolgármesteri feladato-
kat is. Munkámat mindig a nyílt politizá-
lás, a konfliktusmegoldás, valamint az
ésszerû kompromisszumok keresése jelle-
mezte. Esetleges megválasztásom esetén
ezeket az elveket szeretném képviselôi
munkámban továbbra is képviselni. Fon-
tos feladatomnak tartom a polgármester
ésszerû elképzeléseinek a támogatását, hi-
szen a testület és a polgármester össz-
hangja a falu fejlôdésének alapfeltétele.
Végül köszönöm mindenkinek a támoga-
tását, hiszen sokan biztattak, hogy foly-
tassam képviselôi munkámat, mert szerin-
tük arra a szellemiségre, amit képviselek,
szükség van a kakucsi közéletben. 

Tóth Istvánné
Tóth Istvánné, sz. Stégner Éva vagyok.

1956. 08. 15-én Kakucson születtem. 
Legmagasabb iskolai végzettségemet a

Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanár-
képzô Fôiskolán végeztem el könyvtár-
magyar szakon 1978-ban. Hazakerülve
kineveztek (az akkor még közigazgatási-
lag egybetartozó) Inárcs-Kakucsi Közös
Községi Tanács klubkönyvtárai vezetôjé-
nek. 1990-ig, Kakucs önállóságának el-

nyeréséig dolgoztam így, közben óraadó
tanárként magyart tanítottam mindkét fa-
lu iskolájában. Munkám mellett több 3-3
éves szaktanfolyra jártam: népdal-, majd
néptánc- és színjátszókör vezetôi „C” tí-
pusú mûvészeti oktató levelet szereztem.
Jelenleg a helyi közmûvelôdésben a Ka-
kucsi Népdalkör és Borvirág Együttest, a
Kicsik, a Gyöngyök és Legények néptán-
cos szakköröket vezetem. Szervezôje és
énekese vagyok a Kakucsi Bárdos Lajos
Kamarakórusnak. A Kakucsi Lapozgató
felelôs szerkesztôjeként nyolc éve dolgo-
zok munkám mellett.

Tagja voltam az elsô szabad választá-
sok helyi önkormányzatának, majd a he-
lyi polgári kör felkérésére indultam a
2002-2006. évi választásokon is, ahol az
igen megtisztelô 3. helyen jutottam be az
önkormányzatba, és ott az Ifjúsági és
Sportbizottsági elnök tisztségét tölthettem
be. A 2006. évi választáson Kakucson is
megalakítottuk a helyi német kisebbségi
önkormányzatot, melynek mindmáig el-
nöke vagyok. A munkaköri kötelezettsé-
geimen túli feladatokat társadalmi mun-
kában, saját örömömre, a község, a kö-
zösségek szolgálatában végzem. Többek
között ezt ismerte el Önkormányzatunk
2006 augusztusában azzal, hogy Kakucs
Díszpolgára címmel jutalmazott. Ezt ezú-
ton is hálásan megköszönöm, s igyek-
szem továbbra is megszolgálni.

Erre törekedtem az elmúlt négy évben
is, amikor Kakucs helytörténetét bemuta-
tó kiadványok szerkesztôjeként munkát
vállaltam a Szent Kereszt templomról, a
„málenkij robotosokról”, a Liebner csa-
ládról és legutóbb a Vincze Dezsô esperes
úr életmûvérôl szóló könyvekben. 

Két éve beválasztottak a Kakucsi Kato-
likus Egyházközség képviselô-testületé-
be, amit nagy megtiszteltetésnek tartok.

Családom (szüleim, két öcsém, kis csa-
ládom) mindmáig e faluhoz köt, ahol je-
lenleg is könyvtáros-szervezôként dolgo-
zok. Férjem a helyi VILLBER Szövetke-
zet dolgozója, lányom az ELTE tanító-
képzôjének harmadéves hallgatója, idén
érettségizett fiam a kecskeméti labdarúgó
sportegyesület igazolt játékosa. Szeren-
csés vagyok, hogy családom mindenkor
támogatott munkámban, s minden egyéb
elfoglaltságomban.

Mi indított arra, hogy ismét felajánljam
szülôfalumnak - mint községi képviselô -
szolgálatomat? Elsôsorban az általam ve-
zetett közösségek, az intézményem, a Ka-
kucsi Klubkönyvtár érdekeinek védelme,
valamint mindazon törekvések támogatá-
sa, melyek Kakucsot szolgálják és gazda-
gítják. 

Szeretném, ha békés egymás mellett
élésben, a másság tiszteletében tudnánk
és akarnánk a hétköznapokban dolgozni,
és az ünnepeinken felszabadultan örülni.

Bemutatkozó írásomat ismét Váci Mi-
hály versének (Ha érdemes – ha nem)
részlétével fejezem be: 

„Ma sem volt könnyû élni. Nem lesz
könnyû sosem.

De érdemes volt! – s mindig érdemes
lesz, - hiszem.

Velük és ellenükre, annyi közt egyedül,
- vívni mégis azért, mi csak együtt si-

kerül:
- mindez ma sem volt könnyû, - s nem

lesz könnyû sosem, -
De törvény s vállalt sors ez, ha érdemes

– ha nem.”

Tóth Tamás
Tisztelt Kakucsiak! 
Köszönöm mindenkinek, aki ajánló-

szelvényével lehetôvé tette, hogy indul-
hassak független képviselôjelöltként a he-
lyi önkormányzati választásokon!

41 éves, villamos üzemmérnök vagyok.
A Kandó Kálmán Villamosipari Mûszaki
Fôiskola Félvezetô konstruktôr szakán
végeztem 1991-ben. A fôiskolát követôen
dolgoztam nagyvállalatnál gyártásel-
lenôrzésen, valamint fejlesztômérnök-
ként. Ez után 4 évig mûszaki szaktanár-
ként és számítástechnika tanárként egy
pesterzsébeti szakközépiskolában. Köz-
ben - az akkor még kötelezô katonai szol-
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Tájékoztatjuk a község Lakosságát, hogy a Kakucs, Fô utca 156/C. alatt mûködô 
fiókgyógyszertár nyitvatartási ideje az alábbiak szerint módosult:

hétfôn, szerdán, csütörtökön, pénteken: 8.00 – 12.00 óráig, 
kedden: 12.00 – 15.00 óráig tart.

gálat után - egy informatikai vállalkozás-
ba kezdtem, hol 12 éve fôállásban dolgo-
zok. Kakucsra 10 éve költöztünk felesé-
gemmel. Azóta 2 gyermekünk született,
akik a helyi óvodába és iskolába járnak.

Ismerôseim és szomszédaim bíztatásá-
ra indulok a választáson, akik az elôremu-
tató gondolataimban, ötleteimben a tele-
pülés fejlôdését elôsegítô lehetôséget lát-
nak.

Tudom, hogy mindenki a település
fejlôdését szeretné, a különbség a megva-
lósításban van. Nem szabad érzelmi ala-
pon és megérzések alapján dönteni. Cé-
lom, hogy Kakucs fejlôdési lehetôségeit
hozzáértô szakemberek segítségével,
mindenféle politikai manôverektôl és ön-
érdektôl függetlenül tárjuk fel, és sza-
kértôk tegyenek javaslatokat a döntések
elôtt. Az alábbi néhány példa, elképzelés,
amit meglehetôsen fontosnak tartok, de a
megvalósításukhoz az akaraton kívül a le-
hetôség is szükséges. 

A település életében fordulatot kell
végrehajtani. A település és a kakucsi la-
kosok érdekeit, a fejlôdést, gyermekeink
jövôjét figyelembe vevô képviselô-testü-
let szükséges. Nem akarom, hogy a tele-
pülésen élôk feje fölött döntsön a sorsu-
kat, életüket, lakóhelyüket érintô kérdé-
sekben a település vezetése. A vélemé-
nyüket kikérve, a részvételükkel szeret-
ném Kakucson egy kellemesebb, nyugod-
tabb és biztonságosabb élet lehetôségét
megteremteni. 

Szükségesnek tartok egy befektetés-
ösztönzô és munkahelyteremtô koncepció

kidolgozását. Elsôsorban olyan gazdasági
erôket kell beengedni Kakucs vonzáskör-
zetébe, melyek nem bontják meg a köz-
ség „falusias” hangulatát, a környezetet
nem szennyezik, de hosszú távon sok em-
bert foglalkoztatnak, és a településnek
rendszeres adóbevételt, az ott élôknek
munkát és megélhetést biztosítanak. 

Erôs hiányát érzem a regionális tömeg-
közlekedésnek, hiszen Kakucsról, a buda-
pesti irányon kívül gyakorlatilag elérhe-
tetlenek a környezô települések, így a
szakorvosi ellátás, vagy a középfokú ok-

tatási intézmények, valamint az ott levô
munkalehetôségek elérése is megle-
hetôsen nehézkes saját gépjármû nélkül.

Az Általános Iskola környéke kimon-
dottan veszélyes. Ennek a környéknek a
gyalogos- és kerékpárforgalmának rend-
betételét meg kell oldani. A legjobb meg-
oldás egy Inárcs–Kakucs–Újhartyán–Da-
bas kerékpárút megvalósítása lenne, ami a
megfelelô pályázati lehetôségek és a tele-
pülések összefogása nélkül elképzelhetet-
len, de gyermekeink védelme érdekében
az iskola környékét a lehetôségek szerint
mihamarabb rendezni kell.

Hiányzik a településrôl egy megfelelô
mûvelôdési ház, ahol a civil szervezetek,
(Kálvin Zenekar, Néptánckör, Népdal-
kör…) megfelelô helységet kaphat a gya-
korláshoz; kiállítások, színházi és egyéb
elôadások szervezhetôk.

Szeretném, ha gyermekeink is ottho-
nuknak éreznék ezt a települést, de ehhez
elengedhetetlen, hogy kulturális progra-
mok, jobb közlekedési lehetôségek, az itt
élôket elônyben részesítô lakhatási le-
hetôségek döntésüket ebbe az irányba
mozdítsák!

Az elmúlt években Szalay István pol-
gármesterként lerakta az alapokat az eu-
rópai értékrendû, a fejlôdést elôsegítô he-
lyi politizálásnak. Ezt az irányvonalat
szeretném a következô években még in-
kább elôsegíteni, hogy Kakucsot minden
itt lakó igazi otthonának érezhesse, és a
település eddigi fejlôdési üteme fokozód-
jon.

Tóth Tamás független képviselôjelölt

Ezúton tájékoztatjuk Kakucs község Lakosságát, hogy
2010. szeptember 27-én (hétfôn) 19 órai kezdettel a tornacsarnokban

LAKOSSÁGI FÓRUM
keretében a polgármester- és települési képviselô-jelöltek 

személyesen is bemutatkoznak, és programjukat bôvebben ismertetik.
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

Dr. Fekete Borbála, a HVI vezetôje

valastasikakucs  9/12/10 18:12  Page 5



KAKUCSI LAPOZGATÓ 2010. SZEPTEMBER12

HIRDETMÉNY
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy Kakucs községben a 2010. október 3. napjára kiírt helyi 

önkormányzati választásokon az alábbi jelölteket vettük hivatalosan nyilvántartásba:

Polgármester-jelöltek:
Kloczka Mihály 2366 Kakucs, Gizella u. 80.
Szalay István 2366 Kakucs, Rónay György u. 27.

Képviselô-jelöltek:
Balogh János 2366 Kakucs, Fô u. 180.
Csernák Zoltán 2366 Kakucs, Gizella u. 35.
Csiszárik Pál 2366 Kakucs, Rónay György u. 63.
Golarits Jenô 2366 Kakucs, Gizella u. 50.
Horváth István 2366 Kakucs, Monori út 2.
Jasper Lóránt 2366 Kakucs, Fô u. 11.
dr. Kendéné Toma Mária 2366 Kakucs, Galamb u. 2/B.
Kosibáné Makai Hajnalka 2366 Kakucs, Fô u. 129.
Maczák János 2366 Kakucs, Fô u. 242.
Marton Ilona 2366 Kakucs, Fô u. 156/A.
Oláh József 2366 Kakucs, Petôfi Sándor u. 55.
Prohászka Csaba 2366 Kakucs, Fô u. 144.
Tóth Istvánné 2366 Kakucs, Rónay György u. 57.
Tóth Tamás 2366 Kakucs, Kossuth Lajos u. 16.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy Kakucs községben a 2010. október 3. napjára kiírt helyi 
kisebbségi önkormányzati választásokon az alábbi jelölteket vettük hivatalosan nyilvántartásba:

Cigány kisebbségi 
önkormányzati képviselô-jelöltek:

Oláh József 2366 Kakucs, Petôfi Sándor u. 55.
Radics János 2366 Kakucs, Temetô u. 796/12. hrsz.
Radics Jenô 2366 Kakucs, Dózsa György u. 6. 
ifj. Radics Jenô 2366 Kakucs, Sastelep u. 30.
Venczel József 2366 Kakucs, Viola u. 9.

Német kisebbségi 
önkormányzati képviselô-jelöltek:

Fajt Antalné 2366 Kakucs, Petôfi u. 20.
Kálvin Terézia 2366 Kakucs, Rónay György u. 5.
Kleineiselné Kálvin Anita 2366 Kakucs, Fô u. 93.
Stégner László 2366 Kakucs, Fô u. 67.
Tóth Istvánné 2366 Kakucs, Rónay György u. 57.

Dr. Fekete Borbála Csernák Jánosné
HVI vezetô HVB elnök
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