
A Kakucsi Helyi Választási Iroda 
választási tájékoztató kiadványa 
– 2019.

Tisztelt Kakucsi Lakosok!
A 2019. október 13-án (vasárnap) megtartandó önkormányzati választáson a választópolgárok 

a település polgármesteréről, a képviselőtestület tagjairól, továbbá a megyei közgyűlés összetételéről 
dönthetnek, valamint ezen a napon lesz megtartva a települési, területi és országos nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választása is. 

A Kakucsi Helyi Választási Bizottság a 2019. szeptember 5-én és 9-én megtartott ülésein nyilvántartásba 
vette a polgármesterjelölteket, a települési önkormányzati képviselőjelölteket és a települési roma 
nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölteket.

A választási törvény szerint a jelöltek neve a szavazólapon nem ABC szerint szerepel, hanem a Helyi 
Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a Bizottság a 
szeptember 9-én megtartott ülésén kisorsolta a jelöltek nevének szavazólapon feltüntetendő sorrendjét 
az alábbiak szerint:

Polgármesterjelöltek:
Balogh Ágnes   /Kakucs, Fő u. 2/A/- 
Dr. Kendéné Toma Mária /Kakucs, Galamb u. 2/B./- 
Oláh József   /Kakucs, Petőfi  u. 55./- 

- 
Települési önkormányzati képviselőjelöltek:

Kakucsi-Csernák Zoltán  /Kakucs, Gizella u. 35./- 
Czobák Zsuzsanna  /Kakucs, Gizella u. 116./- 
Nemes Mária   /Kakucs, Gizella u. 70./- 
Balogh Ágnes   /Kakucs, Fő u. 2/A/- 
Dr. Jasper Andor   /Kakucs, Fő u. 11./- 
Dr. Körtvélyessy Zsolt  /Kakucs, Nap u. 24./- 
Csongár-Horváth Andrea /Kakucs, Dózsa Gy. u. 8./- 
Horváth Zoltán    /Kakucs, Gizella u. 24./- 
Spanyielné Elek Györgyi  /Kakucs, Rónay Gy. u. 13./- 
Nagy Pál     /Kakucs, Rónay Gy. u. 28./- 
Kriston-Csigás Zoltán Miklós /Kakucs, Vasút u. 4./- 
Balla Aranka   /Kakucs, Malomkert u. 26./- 
Kloczka Mihály   /Kakucs, Gizella u. 80./- 

- 
Roma nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek:

Rupa János    /Kakucs, Fecske u. 40/A/- 
Togyer Zoltán   /Kakucs, Arany János u. 16./- 
Radics Mária   /Kakucs, Sastelep u. 16./- 
Radics Jenő   /Kakucs, Sastelep u. 30./- 
Rupa Tibor   /Kakucs, Fecske u. 40/A./- 
Venczel János    /Kakucs, Temető u. 4./- 
Radics Júlia Mária  /Kakucs, Temető u. 10./- 
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A 10.000 lakos alatti településeken, mint Kakucson is, a helyi önkormányzati képviselőket a választópolgárok ún. egyéni listás 
választási rendszerben választják meg, a település egésze alkot egy választókerületet. Az önkormányzati választás egyfordulós, 
sem érvényességi, sem eredményességi küszöb nincs, vagyis aki a legtöbb szavazatot kapja, az mandátumot szerez.

Szavazni a választás napján 6.00 órától 19.00 óráig - a lakcímre korábban kipostázott értesítőben meghatározott 
-, a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazóhelyiségben lehet. Az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott 
szavazóköri névjegyzékben szerepel. 

A szavazókörben a választópolgárnak a szavazás előtt igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító 
igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját. 

Mind a helyi önkormányzati , mind a nemzeti ségi önkormányzati  választáson a választópolgárok 3-3 szavazólapot 
kaphatnak. 

A helyi önkormányzati  választáson a polgármesterre, a képviselőkre, valamint a megyei közgyűlés tagjaira lehet 
szavazni, míg a nemzeti ségi önkormányzati  választáson - a nemzeti ségiként regisztrált választópolgárok - a települési, a 
területi , illetve az országos nemzeti ségi önkormányzatok képviselőire szavazhatnak.

 Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, a jelölt neve melletti körbe tollal írt két, 
egymást metsző vonallal (x vagy +) lehet.

A polgármestert a választópolgárok közvetlenül választják. Csak egy jelöltre lehet szavazni. Polgármester az lesz, 
aki a jelöltek közül a legtöbb érvényes szavazatot kapja. Ha kett ő (vagy esetleg mindhárom) polgármesterjelölt egyenlő 
számú legtöbb szavazatot kap, időközi választást kell kitűzni. 

A képviselőjelöltek nevét tartalmazó szavazólapon maximum 6 jelöltre lehet egyszerre szavazni. (Az Ön szavazata 
akkor is érvényes, ha a lehetségesnél kevesebb képviselőjelöltre szavaz, de ha 6-nál több jelöltre adja le a voksát, akkor az 
összes szavazata érvénytelen lesz.) 
Képviselő az a 6 jelölt lesz, aki sorrendben a legtöbb érvényes szavazatot kapja. (Szavazategyenlőség esetén sorsolással 
állapítja meg a Helyi Választási Bizott ság, hogy a jelöltek közül ki szerez mandátumot.)

A Pest Megyei Közgyűlés tagjainak megválasztására szolgáló szavazólapon a pártok és más jelölőszervezetek 
listái szerepelnek. Közülük csak egyre lehet szavazni. Ennek a választásnak az eredményét a Pest Megyei Területi Választási 
Bizottság állapítja majd meg. 

A nemzetiségi képviselőkre a nemzetiségi névjegyzéken szereplő választópolgárok szavazhatnak. 
Nemzeti ségi területi  és országos listákra külön-külön szavazólapon lehet szavazni úgy, hogy a nemzeti ségi választópolgár 
a szavazólapon szereplő listák közül egyet választ. A listán a leadott  szavazatok arányában jutnak mandátumhoz a 
képviselők.
Kakucs községben 2019-ben csak roma nemzetiségi települési önkormányzati választásra kerül sor. Ezen a választáson 
3 jelöltre lehet szavazni, és csak azok voksolhatnak, akik 2019. szeptember 27-éig felvételüket kérték a roma nemzetiségi 
névjegyzékbe. Megválasztott nemzetiségi képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a legtöbb szavazatot kapják. 
A 2014-es választásokkal ellentétben a nemzetiségi szavazás a „rendes” szavazókörökben kerül lebonyolításra, külön 
szavazókör idén nem kerül kialakításra.

Amennyiben a választópolgár egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt  gátolt a mozgásában és nem tud 
elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát igényelhet. 

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet
a) a helyi választási irodához
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 16.00 óráig vagy
ac) 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án 12.00 

óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi 

kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig nyújthat be. 

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre 
irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 
2019. október 13-ig tart. 
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási 
irodához.

A választópolgár, valamint segítője csak a választójoga gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhat a 
szavazóhelyiségben. Ha tájékoztatásra, segítségre van szüksége, forduljon bizalommal a Szavazatszámláló Bizottság 
tagjaihoz.

Kérem Önöket, hogy éljenek választójogukkal, és lehetőség szerint minél többen vegyenek részt az önkormányzati 
választáson!

Farkasné Szabó Mária jegyző, HVI vezető
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A szavazatszámláló bizottságoknak (SZSZB) legalább 5 tagból kell állniuk a következők 
szerint:  

- vagy 3 választott tag és 1 megbízott (delegált) tag és 1 póttag,  
- vagy 3 választott tag és 2 megbízott (delegált) tag,  
- vagy 3 választott tag és 2 póttag. 

Az SZSZB-be a polgármesterjelöltek, képviselőjelöltek személyenként legfeljebb 2-2 tagot 
delegálhatnak. Ha a jelöltek SZSZB-nként nem delegálnak legalább 2 tagot, akkor a Bizottság 
a póttagok közül egészül ki a szükséges 5 tagúra.  

******************************************************************************* 
 
Tisztelt Kakucsi Lakosok!  
Ezen kiadvány következő oldalain a polgármester-, a települési önkormányzati képviselőjelöltek 
bemutatkozó írásait olvashatják – névsor szerint. 

 
 

Tájékoztató az önkormányzati választáson közreműködő  
választási szervekről és tagjairól: 

 

A Helyi Választási Iroda vezetője:  
Farkasné Szabó Mária  

 
A HVI tagjai: 

Láncos Gyöngyi  
Benkovics Edina 
Farkas Klára 
Pelikánné Csete Erika 
Tóthné Vágány Ildikó  

 
Szavazatszámláló Bizottságoknál közreműködő 
jegyzőkönyvvezetők: 
I. sz. szavazókör: Dinnyés Jánosné 
II. sz. szavazókör: Bánné Macskó Zsuzsanna 
III. sz. szavazókör: Halmi Pálné 
 

A Helyi Választási Bizottság tagjai: 
Csernák Jánosné (elnök)   
Kucsera Jánosné (elnökhelyettes) 
Lovas Istvánné (tag) 
Hegyiné Kovács Margit (póttag) 
Prohászka Csabáné (póttag) 

I. számú Szavazatszámláló Bizottság választott 
tagjai: 
(helye: Általános Iskola) 

Kucsák Istvánné (elnök) 
Béki Jánosné (elnökhelyettes) 
Strupka Borbála (tag) 

 
II. számú Szavazatszámláló Bizottság választott 
tagjai: 
(helye: Kökörcsin Óvoda) 

Maczákné Kocsis Györgyi (elnök) 
Tóth Mihályné (elnökhelyettes) 
Svébis Mihályné (tag) 

 
III. számú Szavazatszámláló Bizottság választott 
tagjai: 
(helye: Egészségház) 

Greman Lászlóné (elnök) 
Csernák Ferencné (elnökhelyettes) 
Herman Ágnes (tag)  

 
Szavazatszámláló bizottsági póttagok:  
(településszinten): 

Liszkai Mária  
Pucsinszki Péterné 
Fajka Szilvia  
Ordasi Jánosné 
Kucsera Imréné 
Juhász-Hegyi Rita 
Csernák Istvánné 
Csiszárik Imréné 
Fajt Pálné 
 
 
 
 
 

 

A Helyi Választási Bizottság és  
a Helyi Választási Iroda  

hivatali helyiségének címe: 
2366 Kakucs, Fő u. 20. 

telefonszáma: 06-29-576-032 
e-mail címe: jegyzo@kakucs.hu 

fax-száma: 06-29-376-051 
 

Tájékoztató a 2019. évi önkormányzati választáson közreműködő  
választási szervekről és tagjairól: 

 

Tisztelt Kakucsi Lakosok! 

Ezen kiadvány következő oldalain a polgármester-, és a települési önkormányzati képviselőjelöltek 
bemutatkozó írásait olvashatják – névsor szerint.
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Tisztelt Választópolgárok!
Balogh Ágnes vagyok és 

az Önök polgármesterjelöltje-
ként indulok a 2019-es önkor-
mányzati választáson. Ceglé-
den születtem, ahol a szüleim 
még most is élnek. 1990-es 
esztendő meghatározó volt a 
számomra. Ekkor vehettem 
át a diplomámat az Állam-
igazgatási Főiskolán. Ebben 
az évben mentem férjhez, és 
ekkor találtam új otthonra 
Kakucson. Két gyermekem 
van, Rutterschmid Rajmund, 
aki a múlt évben Kakucson az 
év sportolója díjat vehette át, 
és Rebeka, az ELTE-BTK For-

dító és Tolmács mesterszak utolsó éves hallgatója.
A közigazgatásban 20 éve dolgozom. A főváros XI. kerületében 

szabálysértési előadóként kezdtem a pályámat.  1995-ben megbí-
zott jegyzőként dolgoztam Kakucson, mert a férjem, aki a telepü-
lés jegyzője volt, katonai szolgálatát teljesítette. 

2000-ben Dabason helyezkedtem el. A hivatalban igazgatási 
osztályvezető-helyettesként kezdtem dolgozni. Rövid idő után Ha-
tósági és Igazgatási Főosztályvezető-helyettes, a jegyző általános 
helyettese lettem. Igazi kihívások vártak rám. Olyan beruházások 
megvalósulásában vehettem részt a kezdetektől, amelyek ma nem 
csak Dabas, hanem a térség szolgálatában is állnak. Feladataim 
közé tartozott többek között a Dabasi Városháza átépítésének, a 
Sáriban található Okmányiroda, a Dabasi Sportcsarnok építésének 
felügyelete, egészen az átadó ünnepségek technikai lebonyolítá-
sáig. A munkám része volt még a rendezvények technikai feltét-
eleinek biztosítása, valamint azzal kapcsolatos munka szervezése 
és elvégzése is. Büszke vagyok arra is, hogy a dabasi Városháza 
épületének és terének karácsonyi díszkivilágítása a tervezéstől a 
megvalósulásig a nevemhez köthető. Munkám sikeres elvégzésé-
hez nagymértékben hozzájárultak a közvetlen munkatársaim: ügy-
intézők, pályakezdők, polgári szolgálatot teljesítők és nem utolsó-
sorban a közmunkát végzők segítő közreműködése, munkája, amit 
ezúton is köszönök.

Dabas után Újhartyán következett. A hivatalban hatósági ügy-
intézőként és a jegyző általános helyetteseként dolgoztam, ez év 
közepétől pedig településüzemeltetési vezetőként látom el a fel-
adataimat. 

A munkám az itt töltött idő alatt sokrétűvé vált. A település üze-
meltetése mellett számtalan Városnap, Hartyánfeszt lebonyolítása 
van mögöttem. Ami igazi tapasztalatokkal vértezett fel, az az itt 
folyó aktív pályázati munka.  Ezek között több olyan pályázat is 
volt, amely nem csak a település, hanem a térség életére is komoly 
hatással van. Ide tartozik a Kakucs és Újhartyán közös, meglévő 
szennyvíztisztító-telepének korszerűsítésével összefüggő pályá-
zat, a csomóponti körforgalom létrejötte, az ipari park infrastruk-
turális fejlesztésével összefüggő beruházás, a kistérségi feladato-
kat is ellátó orvosi rendelő felújítása, a Dabas-Szőlő és Újhartyán 
között lévő út szilárd burkolattal való borítása, vagy a települé-
seket összekötő kerékpárút tervezése is. Számtalan infrastruktu-
rális beruházásban, utak felújításában, csapadékvíz-elvezetéssel 
kapcsolatos problémák megoldásában, közösségi terek fejleszté-
sében vettem részt. Munkám sikeréhez minden alkalommal kellett 
a közreműködő munkatársak, emberek pozitív hozzáállása, nem 
győzöm köszönni nekik, hiszen nélkülük mindez nem sikerült vol-
na. Rengeteg tapasztalattal gazdagodtam. Megtanultam, hogy a si-
ker érdekében következetes és kitartó munkára van szükség és azt, 
hogy egy hivatást nem a szavak, hanem a tettek tesznek hitelessé. 

Megtapasztaltam, hogy a „miért nem” gondolkodás helyett sokkal 
a célravezetőbb a „miért ne” hozzáállás. Még abban az esetben is 
így van ez, amikor számtalan építéssel kapcsolatos fejlesztés jóval 
többe kerül ma, mint a tervezett időszak elején.  Mindig lehet ta-
lálni megoldást, csak kitartóan kell keresni azokat. Sokszor kevés 
hozzá a napi nyolc óra, jóval több munkával jár, de megéri. 

Úgy gondolom, hogy az otthon nem az a hely, ahová aludni és 
enni járunk. Az otthon az a hely, ahová hazatérünk mindennel, ami 
történt velünk és bennünk és ahonnan útnak tudunk indulni újra 
meg újra.

Az Önök polgármestere szeretnék lenni. Olyan, aki az otthoná-
nak fejlesztése érdekében fel tudja és fel akarja használni a köz-
igazgatásban szerzett 20 év tapasztalatát. 

Láttam, hogyan csinálják mások. Milyen döntésnek, milyen 
hatása van. Megtapasztaltam azt, hogy bizonyos tervek megvaló-
sulásához nagyobb közösségben, térségi szinten kell gondolkodni. 
Mindig is itt voltam, de most látom elérkezettnek az időt arra, hogy 
a település javára tudjam fordítani mindazokat a tapasztalataimat, 
amelyeket szakmailag és emberileg szereztem.

Polgármesterként akarok tenni a településért, ahol lakom, ahol a 
gyermekeimet felneveltem, és ahol Rajmund fi am a jövőben élni akar. 

Itt élek. Látom és hallom azokat a problémákat, feladatokat, 
melyeknek a megoldása szükséges ahhoz, hogy egészségesebb, 
élhetőbb életteret biztosítsunk, növelve az életszínvonalat, és mér-
sékelve a település környezetre gyakorolt káros hatását. 

Fejlesztési célok és feladatok, amelyek a jö vő ké p elé ré sé t szol-
gálják:

A hivatali munka terén a jelenleginél nagyobb mértékben kell 
kihasználni a pályázati lehetőségeket. A polgármesteri hivatalban 
fontos az ügyfelek hatékony tájékoztatása, ezzel párhuzamosan 
rövidebbé kell tenni a hivatali ügyintézési időt, valamint hatéko-
nyabbá kell tenni a közmunka megszervezését.

Telepü lé ské p javítása, kö rnyezetfejleszté s tekintetében, a szom-
szédos települések mintájára fel kell újítani az utakat, meg kell 
oldani a vízelvezetést és padkarendezést. Rendezni kell a temető 
környékét, a buszmegállókat, a parkot, valamint új közösségi tere-
ket kell létrehozni.

Né pessé gmegtartá s és fenntartható né pessé gnö vekedé s tekinte-
tében nagyon fontos az iskola és a tornacsarnok kérdése. Bár nem 
a mi kezelésünkben vannak az épületek, de a mi gyerekeink járnak 
oda. Éppen ezért megoldást kell találni az épületen belüli vizes-
blokk kialakítására. Szorgalmazni kell a tornacsarnok működteté-
sének teljes vagy időszakos visszavételét a KLIK-től. Amíg nincs 
a településnek közösségi tere, addig mind a civilszervezetek, mind 
a fi atalok, nyugdíjasok használhatnák az iskola idő utáni órákban, 
hiszen már az építésénél is ez volt az eredeti cél. 

Fontos kérdés az egészségügy, a sport, a település időskorú 
lakosainak, a közbiztonságnak a helyzete, a települések közötti 
együttműködés erősítése. 

Számtalan kérdés, amelyre az elkövetkező időszakban a telepü-
lés lakosságával közösen kell megtalálnunk a helyes megoldást. 

A né pessé gmegtartá s, de mé ginká bb a népesség lassú, de biz-
tos növelése az alapja a hosszú távú fejlődésünknek. A fejlődés 
záloga, hogy az itt élő és az ideköltöző emberek megtalálják a 
szá mí tá sukat, kötődjenek a telepü lé sé hez, és tegyenek Kakucs 
fejlő dé sé é rt szellemi és gazdasági értelemben is. Átérzem azok 
helyzetét, akik most választották, vagy választják otthonuknak 
Kakucsot. Én magam is így voltam ezzel 30 éve. De ma már büsz-
kén mondom, hogy kakucsi vagyok. 

Tudom, hogy egy erős önazonossággal, értékrenddel és 
együttműködő készséggel rendelkező település könnyebben 
teremti meg a közös célok elérésének feltételeit. Célom, hogy 
Önökkel, Önökért dolgozhassak. 

Tiszteljenek meg bizalmukkal, szavazzanak rám október 
13-án! Köszönöm.

Felelősség és lehetőség is egyben. Dolgozzunk közösen Kakucsért!
A polgármesterjelöltek bemutatkozásai:
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Kedves Kakucsiak!
Tisztelt Választópolgárok!
A 2014-es választáson Önöktől kaptam mandátumot az elmúlt 

öt esztendőre – mely időt az Önök szolgálatában töltöttem. Az 
évek során találkoztam Önökkel személyesen minden ünnepen és 
rendezvényen. Polgármesteri beszámolómat adom most közre, te-
szem ezt büszkén, mert van miről beszámolni. 

Számomra a választási kampány 2014. október 12-vel kez-
dődött – és folyik a mai napig. A programom összeállításánál azt 
kellett fi gyelembe vennem, hogy mi a polgá-
rok igénye, legyenek azok idősek vagy fi a-
talok. Továbbá azt is, mire tudunk a közös-
ség bevételéből fordítani annyit – felelősen 
–, amennyi az itt élők megelégedettségére 
szolgál. Munkámban nagy könnyebbség volt, 
hogy mindig számíthattam a hivatal dolgo-
zóinak, a képviselő-testület tagjainak és a 
civil szervezetek segítségére.

Az első két-három évben 10-20-40 éve 
megoldatlan tulajdonviszonyokat kellett – 
eddig közel 3 millió forintért – rendezni, 
hogy egyáltalán elindulhassunk a pályázato-
kon. Sok pályázattól estünk el a hosszas pro-
cedúrák miatt. 

Örömmel dolgozom a kitűzött célokért, 
hiszen ismerem az itt élő embereket, és tu-
dom, hogy a békés, jókedvű élet mindenki-
nek a vágya.

Az a célom, hogy törvényes keretek kö-
zött, a pénzügyi stabilitás megőrzése mel-
lett, zökkenőmentesen működjön a község 
– és minden szolgáltatása –, miközben a kö-
zösség érdekeit meghallgatva a lehető legjobb döntéseket hoz-
zam mindenki számára. Sikeres évek vannak mögöttem. 

Kihasználtunk minden pályázatot, amelyek számunkra is elér-
hetőek voltak.

Először is köszönöm a község vállalkozásainak, hogy a se-
gítségükkel megvalósulhattak az elmúlt öt évben az alábbiak:

- Biztosíthattuk a pályázatok önrészét (iskola, könyvtár, Pol-
gármesteri Hivatal épületeinek energiahatékonysági pályázata, 
külterületi út létesítése, belterületi útfelújítás, tornacsarnok fűtés-
korszerűsítés, burkolatcsere, akadálymentesítés, KSE (TAO) klub-
ház-bővítés.) 

- Szigeteltethettük az iskola két épületét, az önkormányzat 
és a könyvtár épületeit – napelemek kerültek a tetőkre. Az el-
múlt esztendőben 770 000 Ft visszatérítést kaptunk az ELMÜ-
ÉMÁSZ-tól a megtermelt villamos energiáért. A könyvtár 205 
forintot, az Önkormányzat 175 forintot fi zet havonta villany-
számla-átalányra.

- Korszerűsíthettük a közvilágítást.
- Kiépíthettük a kakucsi térfi gyelő kamerarendszert.
- Új kültéri kézilabda pályát építtettünk az általános iskola 

számára.                                 
- Egységes utcatáblákat helyezhettünk ki.
- Megépíthettük a külterületi utat az ipari területek megköze-

lítésére és a turizmus elősegítésére.
- Elkészült a Székesi úti lakókert közvilágítása
- A lakókert szilárdburkolatú úthálózatának kiépítése folya-

matban van.
- Gyarapíthattuk a község vagyonát központi telkekkel egy 

új művelődési központ létrehozása érdekében.
- Kibővíthettük, felújíthattuk a víziközművet, beépíthettük a 

hiányzó vas- és mangántalanítót, amit már 2006-ban meg kellett 
volna tenni.

- Szabadtéri sportparkot hozhatunk létre az óvoda szomszéd-
ságában.

- Megépült két naperőmű a község határában.       
Terveket készíttettünk:
- a községi konyha bővítéséhez, 
- az iskola tornacsarnokának felújításához, fűtési korszerű-

sítéséhez, akadálymentesítéséhez, (télre elkészül!)
- a kétcsoportos „Kakucsi Cseperedő Bölcsőde” építéséhez.
Az iparűzési adóval hozzájárultak az éves állandó kiadása-

inkhoz: 
- szociális kiadások kiegészítéséhez, a rászorulók megsegí-

tésére,
- újszülöttek támogatásához,
- közösségi rendezvények megszervezé-

séhez,
- az aktív községi egyesületek támogatá-

sához,
- a hátrányos helyzetű gyermekek nyári 

cseretáboroztatásához,            
- a Tájház nyári kézműves táborához és 

éves programjaihoz, 
- a testvértelepülésünk, Magyarkakucs 

gyülekezetének vendéglátásához, magyar-
ságtudatának erősítéséhez.   

Nagyszerű segítőim voltak munkámban 
a Hivatal lelkiismeretes dolgozói és a sokol-
dalú Képviselő-testület tagjai. 

Célom, hogy a kakucsiak szívének ked-
ves, kényelmes községet működtessünk, 
mindenki megelégedésére.  

Fontosnak tartom, hogy aki nálunk te-
remtett otthont magának, ne csak itt lak-
jon, de itt is éljen.  

Ehhez teremtünk alkalmat a rendezvé-
nyeinkkel, amelyek az egész évet átkarolják, és havonta legalább 
egy olyan találkozási, szórakozási lehetőség van, amelyen min-
den korosztály jól érezheti magát.

A község közösségi programjai, ünnepségei és a nagyrendez-
vényei nemcsak közvetlen környezetünkben, hanem a határon túl 
is ismertté tették a falut. 

Az ismertségben és az idegenforgalom növekedésében nagy 
szerepe van a Kakucs Ring technikai versenyprogram-soroza-
tainak, a Tájház térségi szerepvállalásának, a Deák Udvarház 
gasztronómiai és kulturális rendezvényeinek és a Liebner-kerti 
Vendégház együttműködésének.      

Szeretem a rendezvények jó hangulatát, a mosolyt a gyer-
mekek és szüleik, nagyszüleik arcán! Ezért érdemes továbbfej-
leszteni a lehetőségeinket. 

A munka a legfontosabb értékünk, amellyel értéket állítunk 
elő, melyre büszkék lehetünk, és ez teszi lehetővé, hogy közsé-
günkben megvalósulhatnak azok a tervek, melyek által komforto-
sabb, biztonságosabb lesz az életünk. 

A beadott pályázatokon túl a legfontosabb célom az utak fo-
lyamatos felújítása.

- A Csíkosi út örökös probléma, nem Kakucshoz tartozik 
közigazgatásilag. Keresem Inárcs polgármesterével a közös, 
mielőbbi megoldást.

Terveim, melyek nem ígérgetések:
- Megterveztetni és pályázat útján megvalósítani a járdát a 

Fő utca egészségházi oldalán, kiegészítve a Dózsa György utca 
és a buszmegálló közötti árok befedésével. 

- Gyalogátkelőhely létesítése a Fő utcán, a Kiss ABC és a 
Pékség között.

Az óvoda ötödik csoportjának vizesblokkjának felújítása, és 
óvodásokra méretezése. Az óvoda udvarának fejlesztése: ivókút, 
játéktároló, kültéri játékok kihelyezése a kényelmes, biztonsá-
gos óvoda érdekében.

Jó az együttműködés a Monori Tankerülettel, a legtöbb fejlesz-

KÖZÖSEN KAKUCSÉRT MINDENKIVEL!
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tést célzó pályázaton indulunk az iskola szebbé, jobbá tétele érde-
kében, azért, mert a gyermekek érdekei a legfontosabb szem-
pontok a szemünkben. 

Terveim közt szerepel a gyermekétkeztetés helyszíne, a „Szú-
nyog” épületének bővítése, korszerűsítése 

Az Ekrik István Sportpálya Klubház bővítésének gyors befe-
jezése 

A temető kerítésének kicserélése szükséges a Temető utcai és 
Monori utcai oldalon, hátsó kapu beillesztése – pályázat segítsé-
gével. 

Kormányzati segítséggel szándékozom megvalósítani a mű-
velődési központot, amely méltó helyet biztosít majd a pezsgő 
kulturális- és egyesületi élet számára. 

A Családgondozó szolgálat számára és a Kakucsi Polgárőr 
Egyesület számára új, kényelmes működési helyet biztosítunk 
– szorgalmazom az Egyesület gazdasági megerősítését. A bizton-
ságunk érdekében a települési kamerarendszer bővítése és tér-
ségi összekapcsolása hamarosan megvalósul.

Az egészségügyben a Magyar Falu program keretében sike-
resen pályáztunk a gyermekorvos és a védőnői szolgálat műszer-
beszerzésére.

A környezetünk – és egészségünk – védelmében, a levegő 
tisztaságának javítása érdekében 15.000 m2-en ültetünk fát a 
jövő esztendőben közösen az Agrárminisztériummal. A terület 
kijelölése megtörtént. 

Az üveggyűjtő szigetek helyett az üvegek háztól való elszál-
lítását szeretném megvalósíttatni. 

A megépülő művelődési központ épületébe egy kávézó/teázót 
terveztünk, az előtte kialakuló téren árusító helyet alakítunk ki 
a helyi termelők és az egyéb portékáikat kínálók számára. 

Kakucs határában nagy területen létesül újabb naperőmű a 
jövő esztendőben.

Karbantartására munkahelyek létesülnek a helyi lakosok 
számára.

A kakucsi búzatermelő gazdákkal minden évben részt ve-
szünk a Magyarok Kenyere karitatív programban, mely prog-
ram keretében a Kárpát-medencei rászoruló gyermekek és csalá-
dok számára juttatnak kenyeret egy esztendeig. Köszönet illeti 
ezért a gazdálkodóinkat!

Ingyenes internet-hozzáférést biztosítunk a község központ-
jában az okos eszközöket használók számára. A hálózat kiépült, 
bekapcsolása hamarosan várható.

Szándékomban áll tovább erősíteni az ambiciózus fi atalok 
szerepvállalását, az idősekkel való együttműködést, az egymás 
elfogadását azért, mert tudom, hogy összetartozunk, és csak 
egymás új ötleteivel, a régiek rutinjával tudunk igazi közössé-
get alkotni.                                                    

A mi falunkban, Kakucson, 3100 lakos él, és ez a közösség 
számomra a békés, meghitt, biztos helyet jelenti. A mosolyt és 
a kedvességet. Ahol új barátságok születnek, és régi barátok tölt-
hetik együtt az idejüket egy-egy rendezvényen. 

Jó itt élni azért, mert minden, a városokban meglévő kom-
fortot megtalál az is, aki itt él, és az is, aki ideköltözik – de 
mégis falun lakik. 

Büszke vagyok Kakucs lakóira, akik sok örömet szereztek 
egymásnak az évek folyamán.

Szeretném, ha ez a jó érzés megmaradna, ha ez a közösség-
megtartó erő fokozatosan növekedne a jövőben is.  Hitem szerint 
ezért a célért érdemes dolgozni! 

Ehhez kérem az Önök szavazatát a választás napján, októ-
ber 13-án.  

Kérem Önöket, a választás napján mindenki menjen el a szava-
zókörbe, és adja le a szavazatát – lelkiismerete szerint. 

Az Önök szavazata alakítja a következő ciklus képviselő-tes-
tületét.

Tisztelettel üdvözli Önöket: 

Dr. Kendéné Toma Mária, az Önök polgármesterjelöltje
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Üdvözlöm a Lapozgató választási különszámának olvasóit. 
Nagyon köszönöm, hogy megtisztel azzal, hogy elolvassa ezt a 

pár mondatot, amelyre a helyi választási iroda kért fel.
Köszönöm a Lapozgató szerkesztőségének, hogy helyet és le-

hetőséget biztosított számomra, hogy gondolataimat megoszthas-
sam ezen a fórumon is a kakucsi emberekkel!

A polgármesteri programomról külön kiadványban szeretnék 
majd kopogtatni minden kakucsi pol-
gártársamnál. Azonban ezen a felü-
leten is szeretném kiemelni, hogy 
a programom megalkotásában több 
közvélemény-kutatás és közvetlen 
lakossági beszélgetés segített. Itt is 
szeretném megköszönni mindazok-
nak – annak a több száz lakótársam-
nak – akiknek volt ideje arra, hogy 
szeretett településünk problémáiról, 
és lehetőségeiről a gondolatait meg-
osztotta velem!

Szeretném leszögezni, hogy az 
október 13-ai választást – másokkal 
ellentétben – sem „csatának”, sem 
„háborúnak”, de még „harcnak” sem 
tekintem, mindinkább azt gondolom, 
hogy ez a választás egy lehetőség 
arra, hogy egy jobb irányt mutassunk 
az elkövetkezendő évekre és évtize-
dekre!

A lehetőség a változtatásra, hogy Kakucs egy 21. századi kihí-
vásoknak megfelelő település legyen, ahol az emberek közösség-
ben, egységben és minőségi életmódban élik közös mindennapja-
ikat!

Lehetőség a változásra, ahol a település lakói egyenként állnak 
ki a falujukért, annak minden értékeiért!

Lehetőség arra, hogy a település polgárai ismét közösséget al-
kotnak, büszke kakucsiként.

Szeretnék pár életrajzi motívumot megosztani Önökkel!
A családfám kakucsi gyökerei a 19. századig visszamenőleg 

kimutathatóak, hiszen számos felmenőm aktívan harcolt a haza 
szabadságáért.

Zsigár Ferenc szépapám a 1848-as szabadságharc hőse volt, 
dédnagyapám az első, az apai nagypapám a második világhábo-
rúban volt honvéd.

Kakucsot tartom az otthonomnak és a hazámnak! 
Olyan kakucsiaktól „tanulhattam”, mint a „Fajka” tanító néni, 

Horváth Márton, Balla Ferenc, Schulcz István tanár urak, az Ekrik 
Pista bácsi, a „Csákó” Marci bácsi és Balogh János, akiknek szin-
tén nagyon sokat köszönhetek a közösség szeretetem kialakulásá-
ban! Ebbe a sorba illik a „trafi kos” Boris néni, a Beliczki Marika 
néni, a Marosi Teréz néni is, akik iránymutatásaikkal így egysé-
gesen járultak hozzá ahhoz, hogy kialakuljon a büszke kakucsi 
identitásom! 

Mert nekem ez jelenti Kakucsot!
Hálával és köszönettel tartozom a Mindenhatónak, hogy abban 

a korban élhettem, amikor ezeket az embereket megismerhettem 
és tanulhattam tőlük!

Húsz évig voltam a helyi Kakucsi KSK igazolt labdarúgója. 
Második otthonomként szerettem, hiszen azok az emberek, akik 
körbe vettek, aktív alakítói lettek az életemnek. A csapatszellem, a 
közösség szeretete itt csúcsosodott ki, innen tudott megerősödni, 
hiszen amikor magunkra ölthettük Kakucs mezét, és kifutottunk a 
pályára, mindig a településünk jó hírnevét gyarapítottuk, a közös-
ségünket fejlesztettük! Csapatban, csapatjátékkal!

A dabasi Táncsics Mihály Gimnázium és Postaforgalmi Szak-
középiskolában érettségiztem, és szereztem postaüzemi forgalom-
ellátó képesítést, majd felvételt nyertem a zsámbéki Tanítóképző 

Főiskola általános iskolai tanítói szakára, amelyet sikeres négy 
szemesztert követően szociális okokból – egy családi tragédia mi-
att – sajnos abba kellett hagynom.

Tanulmányaimat csak később tudtam folytatni, így 2008-ban 
államvizsgáztam a Wesley János Lelkészképző Főiskola általános 
szociális munkás szakán.

Személyem nem ismeretlen a falu nyilvánossága előtt, hiszen 
két évtizedig voltam a helyi roma nem-
zetiségi önkormányzat vezetője, négy 
évig a település képviselője, valamint 
nyolc éven keresztül a Pest Megyei 
Közgyűlés két bizottságában dolgoz-
tam külsős képviselőként. 

Számos helyi civil szervezetben 
folytattam munkát; a KSE elnöksé-
gi tagja voltam, és elnökhelyettese 
vagyok jelenleg is a Kakucs az Ott-
honunk Közhasznú Egyesületnek 
(KAOKE).

Szenvedélyes környezet- és állat-
védő vagyok!

 Rendszeresen hódolok az iroda-
lomnak, hiszen novellákat és verseket 
írok. 2018 augusztusában jelent meg a 
„Kincseim tára” címmel első novellás 
kötetem. 

Jellemzően civilnek és közösség-
fejlesztőnek tartom magam. Hiszek a 

közösség erejében és összefogásában.
Diplomás szociális munkás végzettséggel rendelkezem, ame-

lyet a munkahelyemen a Fővárosi Tegyesz II. számú Befogadó 
Otthonában gyakorlok nevelői státuszban. Állami gondozott fi a-
talkorú fi úkon igyekszem segíteni, hogy boldogulni tudjanak az 
életben, és hasznos tagjai legyenek a társadalomnak. A segítő te-
vékenységem több évtizedes múlttal rendelkezik, amely természe-
tesen nem függ össze a főiskolai diplomámmal; drogprevenciós és 
gyermekvédelmi programokat, egyéni és közösségi szociális mun-
kát végeztem. A segíteni akarás, az embertársaim problémáinak 
megoldása motiválja tevékenységem, hiszek abban, hogy akkor 
tudunk harmóniában élni, amikor látjuk az elesettebb embertársa-
inkat is, és megpróbálunk a magunk szerény eszközeivel a segít-
ségére lenni.

A civil és közösségfejlesztő tapasztalataimmal a Polgár Alapít-
vány közösségfejlesztő programját erősítem, mentorként dolgo-
zom egy programban.

Hosszú mérlegelés után döntöttem úgy – természetesen a csalá-
dommal konzultálva –, hogy elindulok a választáson!

Sikeres és hatékony tevékenységeim van, tisztelnek a munká-
mért, úgy érzem érdemes felkelni nap, mint nap, mert hasznos 
munkát végzek, és azt csinálom, amit szeretek; gyerekekkel és kö-
zösségekkel foglalkozom!

De itt élek ezen a gyönyörű alföldi településen, a főváros köz-
vetlenségében, és úgy érzem, hogy megfeneklett a falu fejlesztése 
és fejlődése, és ami nagyobb probléma, hogy nem csak az útjaink, 
járdáink, temetőnk, vízhálózatunk amortizálódott le, hanem a kö-
zösségi identitásunk is!

A helyi társadalom „ezerfelé” szakadt, amelyhez hozzájárult 
az elmúlt önkormányzati ciklus politikája, amely nem szolgálta 
a faluközösségének egészséges közös identitás kialakítását és fej-
lesztését!

Az nincs jól, hogy előítéletekre, kiváltságokra és egyenlőbbek 
az egyenlők közötti elvre építi egy helyi vezetés a politikáját. Lát-
hatjuk, hogy ennek milyen következménye van egy ilyen kis tele-
pülésen is, mint Kakucs!

Egy olyan faluban szeretnék élni, ahol az emberek érdekeit vé-
dik a szolgáltatók érdekeivel szemben!

Kedves Kakucsiak! Tisztelt Választó Polgártársaim!
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Egy olyan községben szeretnék élni, ahol mindenki otthonának 

érezheti a lakhelyét!
Egy olyan faluban szeretnék élni, ahol foglalkoznak az embe-

rekkel, ahol a falu vezetése alázattal és tisztelettel szolgáltat, és 
nem pedig visszaél a hatalmával!

Olyan Kakucson szeretnék élni, ahol a lakosság dönti el, merre 
haladjon a falu, és nem egy kicsi szűk érdekeltség kottája vagy 
valamelyik párt katonájának akarata a mérvadó!

Olyan Kakucson akarok élni, ahol vannak közös minimumok a 
különböző gondolkodású emberek és értékrendek között, hiszen 
két dolog minden bizonnyal összeköthet mindannyiunkat, és ez 
Kakucs szeretete és a gyermekeink biztonságos jövője!  

Új alternatív bevételi forrásokat kell megteremteni, hiszen csak 
úgy tud folyamatos fejlesztés megtörténni településünkön. Az el-
múlt önkormányzati ciklus nem volt képes ezt megteremteni, nem 
tudott új forrásokat beemelni a rendszerbe, az előző önkormányzat 
által kialakított gazdasági forrásokat élte fel! 

Nem lehet koncepció és stratégia nélkülözésével települést fej-
leszteni, a rögtönzött döntések nem szolgálják egy erős település 
kialakítását! 

Nagyon szerteágazó problémákat örököl a következő ciklus 
testülete és faluvezetése!

Ezért számot kell vetni, hogy hol tartunk, és mik azok a pri-

oritások, amelyekre stratégiákat, ciklusokon átívelő perspektívát 
kell megjelölni! Ez Kakucs érdeke, csak így tudunk egy 21. szá-
zadi települést létrehozni! De ehhez mindenkire szükség van, és 
nem csak a helyi lakosságra, hanem egy okos térségi politikával a 
szomszédos települések szolidaritására és támogatására is!

Ugyanakkor szemléletváltozásra is szükség lesz, hiszen min-
den kakucsi lakosnak meg kell keresnie azt a lehetőséget, amivel 
hozzájárulhat egy sikeres falu, egy sikeres közösség megteremté-
séhez! 

Úgy érzem, hogy a kakucsi emberekkel közösen, és a több év-
tizedes önkormányzati szakmai tapasztalatommal, a rendelkezé-
semre álló kapcsolatrendszerrel abba az irányba tudom navigálni a 
településünk kormányát, amely a folyamatos társadalmi és közmű 
fejlesztését eredményezi!

Tudom, hogy a képviselőjelölt társaimmal és kollégáimmal fel-
készültünk a feladatra!

Kérem Önöket, támogassák a Szeretünk Kakucs! csoport jelölt-
jeit, hogy tisztelettel, felelősséggel és alázattal szolgáltathassunk 
és képviseljük a kakucsi emberek érdekeit!

Mert mától nem az a fontos, ki honnan jött, hanem az, hogy 
közösen hová tartunk!

Szeretünk Kakucs!
Oláh József, független polgármesterjelölt
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Kedves Kakucsiak!
Balla Aranka vagyok, és kisebb megszakítással születésem óta Kakucs lakója. 

A választásokon történő indulásomat első sorban az motiválja, hogy csapatunk 
teljesen független, civil és hétköznapi emberekből áll, akik azt gondolják, hogy 
együtt szeretnének jó dolgokat véghezvinni a következő választási ciklusban.

Hiszek a megteremtett hagyományok létjogosultságában, fontosnak tartom 
megőrzésüket és ápolásukat is. Azonban hiszek abban is, a korábban már jól mű-
ködő dolgok integrálásával a megújuláshoz szükséges új hagyományok terem-
tése, és a falu képének, működésének formálása a jelen kor igényeihez, az itt 
lakókkal együtt gondolkodva, együtt megvalósítva a közös terveket.

A hangsúly az együtt gondolkodáson és a megvalósításon van, mert mi, akik 
itt élünk ezen a településen, szívünkön viseljük a falu sorsát fejlődését, és fontos 
mindannyiunk véleménye, hogy a lehetőségek kihasználásával - ami lehet helyi 
adottság, vagy akár valamilyen pályázat, vagy támogatás igénybevétele - a falut 
olyan hellyé alakítsuk, ami mindenki számára az otthont, a biztonságot, és az 
élhető környezetet jelenti.

Természetesen ez nem csak az infrastruktúra jogos igényként történő fejlesztésére irányul, hanem a község lakói 
között olyan fórum megteremtésére, amely lehetővé teszi, hogy az építő ötleteit és igényeit bárki jelezni tudja, és az 
azokkal kapcsolatos folyamatokról megvalósuljon az oda-vissza kommunikáció.

Megválasztásom esetén teljes mértékben a polgármesteri programban megjelölt irányelvek megvalósításán szeretnék 
dolgozni, hiszen a fejlődés közös érdekünk.

Kérem, hogy támogassák polgármester jelöltünket, Oláh Józsefet és a képviselő jelöltjeinket szavazatukkal!
Szeretünk Kakucs!
Köszönöm!

Tisztelt Lakótársaim!
Csongár-Horváth Andrea vagyok, 37 éves, kétgyermekes kakucsi 

lakos.
Már nagyszüleim is kis falunkban telepedtek le, és aktív közösség-

építő életet éltek. Ezután nem volt kérdéses, hogy én is itt alapítok 
családot.

Érettségi után gyermek- és ifjúságvédelmi szakot végeztem, majd 
2010-ben sikeres államvizsgát tettem a Wesley János Lelkészképző 
Főiskola szociális munka szakán.

2005 és 2010 között községünk gyermekjóléti és családsegítő szol-
gálatában tevékenykedtem. Ennek köszönhetően alaposabban megis-
merhettem Kakucs szociális helyzetét, az itt lakók mindennapos prob-
lémáját.

A kistérségi segítőszolgálat után a munkaerőpiac számos területét 
kipróbáltam, viszont az emberek segítése végigkísérte eddigi életem.

Miért indulok képviselőjelöltnek?
Úgy érzem, megértünk a változásra, hiszen egy ,,kis” embernek is lehet építő, emberközpontú elképzelése, 

ami a falunk érdekeit szolgálja. Oláh József programja megfelelő módszere a kakucsi szociálpolitikának, 
amihez csatlakozni kívánok. Meggyőződésem, hogy az aktív kapcsolat lakótársainkkal új szintre emelheti a 
képviselői gyakorlatot, hiszen mindenki egyenlően fontos egy település életében.

Amennyiben bizalmat kapok Önöktől, ennek tükrében kívánom tevékenységemet végezni.
Mert Szeretlek Kakucs!

A képviselőjelöltek bemutatkozásai:
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Tisztelt Kakucsi Lakótársaim!
Horváth Zoltán vagyok, 45 éves, nős, két iskolás fi ú édesapja. A feleségem a helyi óvodában dajka, én pedig 

a KING-STONE CHEMICALS KFT-nél műszakvezető vagyok.
2014 óta a választóim bizalmából a Kakucsi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjaként az aktuális ügyek 

ellátása mellett kiemelten az ifjúsági közösségi élet és a tömegsport fellendítését, az egészségnevelést kaptam 
fő feladatul. Természetesen a közösségi élet más területein is igyekeztem a választók érdekeit képviselni.

Munkatársaimmal, a gyermekekkel és szüleikkel, valamint a támogatóinkkal karöltve az alábbi eredményeket 
könyvelhettük el az eltelt öt évben:

Humán vonalon a legnagyobb eredménynek azt tartom, hogy a kezdeti három korosztály helyett ma már 
nyolc korosztály sportol rendszeresen; az igazolt gyermekek száma pedig ez idő alatt négyszeresére nőtt. Mára 
elértük, hogy az összes utánpótlás korosztályunkat szakképzett edzők irányítják. Ennek – és a gyermekeink lel-
kesedésének – tudható be, hogy egyre sikeresebbek korosztályaink. (Egy kiragadott példa: U14 korosztályunk a 
tavalyi évben veretlenül lett ezüstérmes a bajnokságban!) 

Létesítményi szinten a ciklus legnagyobb és talán legfontosabb eredményének tartom, hogy elkezdhettük az 
új öltöző építését. Emellett további jelentős fejlesztésekre is sor került az Ekrik István Sportpályán:

- kiépítettük a kamerarendszert, új hangosító berendezéseket és elektronikus eredményjelzőt helyeztünk üzem-
be,

- egy helyi vállalkozás (Varró család) segítségével kicseréltük a pálya melletti padokat, a tönkrementek helyére 
új, modern kispadok kerültek,

- évről évre fejlesztettük az egyesület eszközállományát: több garnitúra felszerelés, hordozható edzőkapuk, labdák, cipők, sorfalak sorakoznak szertá-
runkban,

- új fűnyíró traktor beszerzésére, locsoló rendszer kiépítésére nyílt lehetőségünk; ennek eredményeképpen emelkedett Kakucs pályája a környék 
legjobbjai közé.

Kapcsolati szinten is szép eredményeink vannak. A kakucsi baráti közösségek, civil szervezetek nem elszigetelten működnek, hanem egymással 
együttműködve vesznek részt a helyi programokban (pl. falunapon, pálinkafesztiválon, adventi vásáron, sporteseményeken). Szoros együttműködést 
épített ki a KSE a szülőkkel, a támogatókkal, a helyi vállalkozókkal és a község több civil szervezetével. Példaként említem a hagyománnyá vált nyári 
sporttáborainkat, a sportbálokat, a nosztalgiamérkőzést, amelyeket évről évre jó néhány nagylelkű magánszemély, civil szervezet és a helyi karitász 
támogatott.

Fejlesztéseinkhez elengedhetetlen segítséget jelentett az önkormányzat anyagi támogatása. Felelős gazdaként igyekeztünk ezzel a forrással is jól 
sáfárkodni. Úgy érezzük: ez sikerült. Ennek fokmérője, hogy a rendezvényeink látogatottsága évről évre nőtt.

Újraválasztásom esetén terveim a jövőre vonatkozóan:
Az üres ígérgetést mellőzve, a valóság talaján maradva merem kijelenteni, hogy az aktuális feladatok ellátásával, a lehetőségek legjobb kihaszná-

lásával igyekszem Kakucs javát szolgálni. Továbbra is fontosnak tartom az eddigi közösségi munkám folytatását, együttműködve a testületi tagokon 
keresztül a lakótársaimmal. 

A lelkes gyermekekkel és az áldozatos szülőkkel továbbra is örömmel dolgoznék a jelenlegi korosztályaink bővítése érdekében (U17-19), ezáltal is szé-
lesebb lehetőséget biztosítva az ifjúság szervezett és folyamatos testedzésének, fi ataljaink helyben tartásának.  A csapatok utaztatása és a szülők tehermen-
tesítése érdekében támogatom a kisbusz beszerzésére tett javaslatot. Egyik nagy álmom válna valóra egy lelátó megépítésével. A meglévő közösségi terek 
(épületek, játszóhelyek, eszközök) fejlesztése vagy bővítése nyomán a szabadidő kulturált eltöltése lehetővé válna minden korosztály számára. 

Folyamatosan fi gyeljük a pályázati lehetőségeket, tehát álmaim valóra is válhatnak! 
Minden eredményért közösen dolgoztunk: jogosan vagyunk hát büszkék a megtett útra, a helyi szintű elismertségre. Úgy érzem, „csapatunk” eddig jó 

munkát végzett, s ebből én is kivettem a részemet. Ennek folytatásához kérném az Önök támogatását. Sportemberként és gyakorló apaként vallom az „ép 
testben ép lélek” fontosságát. Remélem, sokan gondolják ugyanígy!

Hiszem: csak együtt lehetünk erősek! De együtt - erősek lehetünk!
Választóim bizalmát előre is köszönöm:                Horváth Zoltán Cene

Kedves Kakucsiak!
Czobák Zsuzsanna vagyok Dabason születtem 1977-ben.
15 éve élek Kakucson. 25 éve ismerkedtem meg férjemmel, aki kakucsi születésű, 

Czobák Ferenc.  Két gyermekünk született, akik most 10 és 12 évesek. 
Megismerkedésünkkor szimpatikus volt Kakucs, a jövőnket itt terveztük. 
Szakmailag a pénzügy és számvitelhez húz a szívem, jelenleg könyvelőként és adóta-

nácsadóként dolgozom. A számok világában otthon érzem magam. 
Pályafutásom alatt a közszférában is kipróbáltam magam, ahol rálátásom volt egy önko-

rmányzat működésére. 
A Kakucson eddig eltöltött idő alatt sok jót és kevésbé jót is tapasztaltam. 
Én úgy gondolom, hogy gyermekeinkért vagyunk, értük élünk és küzdünk. Mindenkinek 

vannak  gyermekei, legyenek az felnőttek vagy egészen kicsik. Mindenki szeretne egy nagy, 
boldog családot. 

Kakucson azt tapasztalom, hogy a fi atalok máshol próbálnak új életet kezdeni, gyermekeik 
nem Kakucson nőnek fel. Így a nagy család mégsem az igazi.

A kakucsi közéletben a generációk összetartására törekszem, és ehhez a fi atalokat támogatnám a letelepedésükkel. 
Amennyiben bizalmat szavaznak nekem, minden tőlem elvárható módon a fi atalok érdekeit tartanám előnyben a 21. század 

színvonalán. 
Azt látom, hogy fi ataljaink bizonytalanok a jövővel kapcsolatban, amelyen változtatni szükséges. Elsősorban a munkahelyte-

remtést, a jelenlegi és a jövő fi ataljainak a letelepedését kezdeményezném. 
Örömmel látnám egy boldog család életét, akinek mint képviselő, már tudtam segíteni.
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Kedves Kakucsiak, Barátaim! Tisztelt Választó!
Egy újabb önkormányzati ciklus végéhez érkeztünk. Öt év után ismét választás előtt állunk. Kérem, en-

gedjék meg nekem, hogy az október 13-án tartandó megmérettetés előtt most képviselőjelöltként beszéljek 
az elmúlt évekről és magamról.

A nevem Kakucsi-Csernák Zoltán, 1976-ban születtem, születésemtől fogva kakucsi vagyok. Itt éltem 
és formálódtam, csiszoltak tévedéseim és sikereim. Hivatásomban is a Köztetek, az Önök között megélt 
pillanatok inspirálnak és határozzák meg napjaim, döntéseim. Szülőföldemhez való kötődésem jeleként 
immáron 2010 óta hivatalosan és büszkén viselem nevemben a Kakucsi előnevet, ezáltal is közösségünk, 
községünk hírét viszem a világban. 

2014 évelején több évnyi távollét után hazatértem szülőföldemre. Az elmúlt öt évben szülőfalumért dol-
goztam, mint a Jogi és Szociális bizottság elnöke, és számos esetben igyekeztem megoldást találni többször 
tragikus élethelyzetekre. Visszatekintve nyugodt szívvel jelenthetem ki, hogy kollégáim segítségével szinte 
kivétel nélkül találtunk megoldást az adott problémákra, kérdésekre.  Számomra Kakucs nem csupán egy ki-
csiny falu az ország közepén, amelyen Inárcs felől közeledve áthaladhatunk Újhartyán irányába. Számomra 

Kakucs a tehetséges és a tenni akaró emberek közössége, akik közül sokan méltatlanul, ismeretségek híján nem kapják meg a bennük rejlő értékek 
megmutatására a lehetőséget.

 Dolgoznunk kell közösen ennek megváltoztatásán is. Dolgoznunk kell azon, hogy mindenki meglelje helyét az életben és itt Kakucson. Dol-
goznunk kell, hogy mindenki az egyéni tehetségének keretein belül értéket tudjon adni maga és mások boldogulására a közösség életéhez. 

Jómagam az elmúlt másfél évtizedben sok helyen jártam és éltem a világban. Festőművészként 2013-ban elnyertem a rangos Príma-díjat, majd 
2015-ben a kitüntető Dürer-díjjal ajándékozott meg a sors. Ezeket a kitüntetéseket nem csupán magam miatt fogadtam nagy örömmel, de lélekben 
minden kakucsinak ajánlva vettem át azokat. 

2015-től az idei év első feléig töltöttem be a Magyar Nemzeti Drónszövetség ügyvezető elnöki pozícióját. Ezen tisztségemben a civil szférát 
képviseltem a magyar nemzet törvényhozása felé. 2017-ben családot alapítottam, házasságot kötöttem melyből egy csodálatos kislányunk szüle-
tett, a most 21 hónapos Ketrin. 

Emberként és képviselőként sem hittem soha a „toronyórát aranylánccal” jellegű ígéretek valóságtartalmában, és azok hitelességét mindig is 
megkérdőjeleztem, mivel megtanultam az életem során, hogy ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, az a legtöbb esetben nem igaz! 

Kedves Kakucsi Barátaim, Polgártársaim! Az imént elmondtam, hogy miben nem hiszek. Most kérem, engedjék meg, hogy bemutatkozásom 
zárásaként elmondjam, hogy jómagam miben hiszek. Hiszek az egyéniség alkotó erejében, de még inkább hiszem, ha ez az egyéni alkotóerő 
egységbe tömörül és közösséggé kovácsolódik, akkor az már nem pusztán alkotás, hanem teremtéssé lesz. A közösség Teremtő erejévé, amely 
közösség egy lélekké, egy gondolattá és egy akarattá válva hoz létre csodákat. Barátaim, Kakucsiak! Teremtsünk együtt csodákat!

Ehhez kérem a bizalmukat/a bizalmatokat, és kérem a választópolgárokat, hogy éljenek választójogukkal, járuljanak az urnákhoz és szavazza-
nak a szívük szavának engedelmeskedve és meggyőződésüknek megfelelően!

Képviselőjelölti és baráti tisztelettel: 
Kakucsi-Csernák Zoltán

Tisztelt Választópolgárok! Kedves Kakucsi Lakosok! 
Dr. Jasper Andor vagyok, 32 éves, nős, egy fi úgyermek édesapja. Mindig kakucsi voltam, itt jártam óvodába, 

általános iskolába, és itt építjük otthonunkat is. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végeztem 
okleveles épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnökként 2011-ben. Mindig is vonzottak a magasabb szintű 
műszaki és matematikai problémák, így prof. Dr. Garbai László vezetésével jelentkeztem az egyetem Pattantyús-Áb-
rahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskolájába, ahol 2017-ben sikeresen, summa cum laude eredménnyel 
védtem meg doktori disszertációmat. Azóta az egyetem Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnikai Tanszékén 
tanítok félállásban egyetemi adjunktusi pozícióban. 2014 óta önálló tervezőmérnökként tevékenykedem, munkám 
során sok nyertes pályázat előkészítésében vettem részt. Főállásban 2019 januárja óta én töltöm be a DAKÖV Kft. 
főmérnöki pozícióját.

Gyerekkorom óta aktívan részt veszek a község rendezvényein, először az általános iskola néptánccsoportjával, 
majd utána a Kálvin zenekar soraiban, tagja vagyok az egyház „gitáros” miséit kísérő zenekarnak is. A zene fontos 

szerepet tölt be az életemben, több mint hobbi, körülveszi a mindennapjaimat.
Képviselőként mind a műszaki, mind a kulturális oldalt szeretném erősíteni. Úgy vélem, a mai pályázatokkal tarkított világban elengedhetet-

len egy gyakorló mérnök szakmai szemlélete a pályázat előkészítése és a kivitelezése során.  A mögöttem álló évek elméleti és gyakorlati tudása 
segítségünkre lehetne a döntéshozatalokban, és az egyes beruházások várható buktatóinak kikerülésében. Fontosnak tartom legalább egy műszaki 
végzettségű képviselő jelenlétét a testületben. 

Kakucson elkezdődtek az utcákban a burkolatfelújítások. Lényegesnek tartom, hogy ez a folyamat ne álljon meg, és minden kakucsi utca új 
burkolatot kapjon. Sokszor érkezett panasz arra, hogy a Dózsa György utca és a buszforduló közötti szakaszon nincsen járda, az embereknek a for-
galmas út szélén kell járniuk. Ennek a problémának van műszaki megoldása. Megválasztásom esetén törekedni fogok rá, hogy ez minél gyorsabban 
el is készüljön. 

A kakucsi járdák öregek, felújításuk időszerű. El kell készíttetni a felújítási terveket, hogy amikor megjelenik a pályázat - és önerő is rendelke-
zésre áll - már kész anyaggal tudjunk indulni. 

Fontos megjegyezni, hogy Kakucsnak nincs akkora iparűzési adóból származó bevétele, mint Inárcsnak vagy Újhartyánnak, így a pályázatok 
önerejének előteremtése nagy feladat. Majdnem minden pályázathoz önerő szükséges, így Kakucs egyszerre nem tud nagyszámú pályázaton elin-
dulni, csak egymás után, a szükséges önerő előteremtését követően. Ha nem így lenne, túlságosan eladósodna a község.

Fontos számomra a zene, a kultúra. A zenélésnek köszönhetően több zenekarral állhattam Magyarország és Németország különböző fesztivál-
jainak színpadán. Az évek alatt megtanulhattam profi  művészektől, hogyan kell egy műsort felépíteni, azt hitelesen előadni a színpadon, de ezen 
felül betekintést nyerhettem a mögötte álló szervezési feladatokba is. Így megtanulhattam egy esemény teljes szervezésének és lebonyolításának 
folyamatát úgyszólván a legnagyobbaktól. 

Úgy érzem, hogy tudásommal és tapasztalatommal elő tudnám segíteni Kakucs fejlődését. Eddigi életemben mindig csapatban dolgoztam, ami 
szerintem akkor a legerősebb, ha mindenki megtalálja a számára optimális részfeladatot, majd mikor ezeket összetesszük, egy használható, előre 
mutató végeredményt kapunk. Bízom benne, hogy elnyerem bizalmukat, és egy együtt produktívan dolgozó testület tagja lehetek.

Tisztelettel: dr. Jasper Andor 
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TISZTELT KAKUCSI LAKÓTÁRSAIM! 
66 éves nyugdíjas vagyok, feleségem szintén nyugdíjas. Két gyermekünk házasságban él, és 

négy unokánk van. Kakucson születtem, itt végeztem általános iskolai tanulmányaimat, majd 
Dabason érettségiztem, azt követően Szentendrén, a Katonai Főiskolán, páncélos parancsnoki sza-
kon, másoddiplomámat nevelő tanári karon szereztem. 

Különböző beosztásokban teljesítettem hivatásos katonai szolgálatot. Abasáron kezdtem, majd 
később a Honvédelmi Minisztérium alkalmazásában álltam. A változó idők megkövetelték az 
újabb diplomát, és elvégeztem a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemet. Negyedik diplomámat 
a Rendőrtiszti Főiskolán szereztem, közbiztonsági felsőfokú szaktanfolyamon. 

A rendszerváltás időszakában a Rendőrség Repülőtéri Biztonsági Szolgálata állományába ke-
rültem. Időközben lehetőség adódott Budapestről szülőfalumba költöznünk. Ezt követően az Or-
szágos Rendőr-főkapitányságon, később a Belügyminisztérium Védelmi Főosztályán dolgoztam, 
mint rendőr ezredes. 2000-től az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Minősített Időszaki 
és Lakosságvédelmi főosztályának vezetője voltam. Nyugdíjasként egy ideig Pest megye Önkor-
mányzatának Védelmi Irodáján dolgoztam mint főtanácsos. 

Megválasztásom esetén legfontosabb feladatnak tartom: a falu társadalmi, környezeti értékeinek 
megtartását, megóvását, fejlesztését. Ebben számítok azokra, akik már eddig is ebben fáradoztak. Támaszkodni kívánok azokra is, 
akik újonnan lettek tagjai közösségünknek, és a falu érdekét, fejlődését szorgalmazzák. Közös erővel elérhetjük, hogy falunk az 
időseket megbecsülő, fi ataljait megtartó településsé váljon. 

Bízom abban, hogy törekvéseink nyomán Kakucs élhetőbb, családi-baráti kapcsolatokat megerősítő közösséggé fejlődjön. Meg-
szerzett széleskörű közigazgatási gyakorlatomat, tapasztalataimat a falu céljainak megvalósítására kívánom fordítani. Olyan dönté-
sek meghozatalát szándékozom támogatni, amelyek a lakosság többségének érdekeit szolgálják.

Tisztelettel: 
Kloczka Mihály

Tisztelt Választópolgárok, Kakucsiak!
Dr. Körtvélyessy Zsolt vagyok, közel 20 éve élek Kakucson. Két ciklusban voltam a kép-

viselő-testület munkáját segítő, a falu biztonságával és a falu fejlesztésével kapcsolatos bizott-
ságának tagja.

Korábban Budapesten dolgoztam és éltem. 25 éven át szolgáltam a hazámat, a Magyar Hon-
védség Légierejénél, ezt követően a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál töltöttem be különböző 
vezető beosztásokat. Jelenleg vállalkozó vagyok Kakucson. Gépjárművek műszaki vizsgázta-
tásával, járművek szervizelésével és gumiabroncsok szerelésével foglalkozom. Ezekkel a szol-
gáltatásokkal állok a település szolgálatára.

Mióta Kakucson élek, foglalkoztatnak azon gondolatok, hogyan lehetne a falu életét szebbé 
és jobbá tenni, megtapasztalva Kakucs és a környező települések közötti különbséget.

Azért döntöttem úgy, hogy jelöltetem magam képviselőnek az önkormányzati választáson, 
mert úgy gondolom, hogy képviselőként aktívabban és felelősebben tudnék kiállni a falu jövő-
jét szebbé, sikeresebbé tévő kérdések előkészítésével, támogatásával, kiemelten a közbiztonsá-
gi és a falufejlesztési területeken.

Mindig is tetszett a faluban, hogy voltak különböző civil szervezetek, és egyre többen van-
nak, akik Kakucsért dolgoznak, és Kakucs hírnevét öregbítik: például a KAOKE, a KAVICSOK, az Ablak Kakucsra Egyesület, a 
KAFIK, a Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes, a Posta- és Díszgalamb egyesületek, valamint a Halvány Őszirózsa Nyugdí-
jasklub, utóbbi immár történelmi múltra tekint vissza. Kiemelendő a sportfejlesztés, azon belül is a labdarúgás, hiszen egyre több 
fi atal próbálja ki magát lakóhelyünk csapataiban.

Ugyanúgy, mint a többi kakucsi polgár, én is látom a település problémáit, mint például:
1. Egészségügy: ezen belül is a fogorvosi ellátás megfelelő biztosítása az egyik legfontosabb feladat.
2. Oktatás: próbáljuk meg elérni, hogy a kakucsi gyerekek a helyi általános iskolában kezdjék el, és ott is fejezzék be a 8. évfo-

lyam végén tanulmányaikat. 
3. Közlekedés: a megfelelő és biztonságos közlekedés elengedhetetlen feltétele a minőségi úthálózat. Ennek érdekében ki kell 

használni a pályázatok nyújtotta lehetőségeket.
4. Jótékonykodás: 
- kisebbségi fi atalok segítése a felzárkóztatásban
- a kisebbségi és rászoruló gyermekek nyári táboroztatásának ösztönzése és megszervezése
- minden gyermek megérdemli, hogy széppé varázsoljuk számukra az adventi időszakot, ajándékokkal lepjük meg őket miku-

láskor és karácsony előtt. 
Ebben szeretnék én is még hatékonyabban részt venni, hogy a gyermekek a kakucsi szép gyermekkori évekre mindig emlékez-

zenek
- nemcsak a fi atalokat, hanem az időseket is kötelességünk segíteni, hiszen hosszú évek áldozatos munkája van mögöttük
Kedves Kakucsi Választópolgárok! Kérem Önöket, október 13-án támogassanak szavazatukkal!
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Kedves Kakucsi Polgártársaim!
Kriston-Csigás Zoltán vagyok, 2011 óta élek Kakucson családommal, ekkor vásároltunk 

Csíkos pusztán egy tanyát, ahol élünk és gazdálkodunk. Mióta itt élünk, megszerettük a köz-
séget, és itt képzeljük el további életünket, gyermekeink jövőjét. 

Végzettségeim: többek között okleveles agrármérnök, vadbiológus, jelenleg a PhD foko-
zatom megszerzésén dolgozom. Azért kívánok indulni az önkormányzati választáson, mint 
képviselő, mivel úgy gondolom, hogy községünk csak akkor juthat előrébb, akkor lehet jó 
minden itt lakónak Kakucson élni, ha ezen együtt dolgozunk mindannyian, függetlenül attól, 
hogy ki az őslakos vagy ki a bevándorló, milyen nemzetiséghez tartozónak vallja magát, 
esetleg milyen eszmékkel vagy pártokkal szimpatizál! 

Községünk fejlesztése és lakosaink életkörülményeinek javítása csak úgy érhető el, ha 
széthúzás helyett egyetértésben képes mindenki megtenni a tőle telhetőt a közjó érdekében, 
amivel valójában a saját és gyermekei érdekét is szolgálja! 

Községünk érdekében elsősorban a mezőgazdasági ismereteimet szeretném hasznosítani. 
Terveim között szerepel a község tulajdonát képező földterületek mezőgazdasági hasznosítása, 

mellyel új munkahelyeket lehet létrehozni az itt lakók számára, jó minőségű élelmiszer alapanyagokat termelni a szociális létesít-
mények, az óvoda, az iskola, részére, és ezekhez településünk lakói is olcsóbban juthatnának hozzá! Mindezt lehetőség szerint a 
helyi vállalkozások bevonásával. 

Lehetőség szerint egy feldolgozó üzem létrehozását is javaslom, amelyben többek között egy „kakucsi prémium termék” is elő-
állítható lenne, mely akár az Európai Unió más országaiba is exportképes, ezzel növelve községünk ismertségét és jó hírét! 

Szeretném megoldani településük külterületein lévő illegális hulladéklerakók problémáját, például a kivezető utak mellé, rend-
szeresen ürített szemetes konténerek elhelyezésével, hogy inkább ezekbe tegyék a hulladékot, mint környezetünket szennyezzék.

 Problémának tartom mellékútjaink állapotát, és közlekedési rendjét is, ezért szeretném elérni, hogy azokat elsőbbségadást sza-
bályzó jelzőtáblákkal lássák el.

Ezen kívül megoldást kell találni arra is, hogy lakótársaink közül azok is könnyen eljussanak Dabasra ügyeik intézésével kap-
csolatban, akik nem rendelkeznek saját gépkocsival. 

Rendezvényeink színvonalán is szeretnék javítani olyan programokkal, hogy akár távolabb élőknek is érdemes legyen megláto-
gatni bennünket. 

Emellett fejleszteném a falusi turizmust, mely újabb lehetőséget biztosítana lakosaink számára. 
Szorosabb együttműködést szeretnék kialakítani a szomszédos településekkel.
Nagy hangsúlyt fektetnék a lakosságot érintő problémák megoldására, melyeket jeleznek az önkormányzat felé.

Tisztelt Kakucsi Lakótársaim, Tisztelt Választópolgárok!
Engedjék meg, hogy bemutatkozzam Önöknek. A nevem Nagy Pál, 1976-ban szület-

tem Budapesten. Általános iskolai tanulmányaimat Inárcson végeztem, majd Budapes-
ten tanultam tovább. Több területen kipróbáltam magam. Jelenleg saját vállalkozásomat 
építem. 

1998-óta élek Kakucson feleségemmel, Nagy Henriettával, aki tősgyökeres kakucsi, 
és a helyi óvodában dolgozik óvodapedagógusként immár 28 éve. Két gyermekünk van: 
Luca, aki középiskolás és Barnabás, aki általános iskolás.  

Öt éve bizalmat kaptam Önöktől, amit ezúton is köszönök! Ebben a ciklusban alpol-
gármesterként dolgoztam. Képviselőjelöltként azért indulok újra, mert úgy érzem, tudá-
sommal, hozzáállásommal, kapcsolataimmal hozzátehetek Kakucs község értékeihez. 
Mindig is közösségi embernek tartottam magam. Érdekelnek az emberek, az élethely-
zeteik, a véleményük, örömük és gondjaik.     

A kakucsi lakókkal folytatott beszélgetések kapcsán az ő ötleteikkel, véleményeik-
kel szeretném képviselői munkámat végezni. Azt gondolom, hogy mindenki tud értéket 
adni egy közösség számára.  Sok még a feladat. Ötletekből is nagyon sok van. Eddi-
gi közéleti munkásságomból adódóan tudom, hogy ennek leginkább az anyagi helyzet 
szab határt. Megválasztásom esetén szeretnék olyan döntéseket támogatni, amelyek a 
kakucsi embereket képviselik, a községet éltetik, továbbviszik a már kitűzött célok el-
érésében.  

Természetesen fontos, hogy mindezekért olyan csapat dolgozzék együtt, amelynek tagjai összefognak a falu érdekében. 
Sok fontos feladat vár azokra az emberekre, akik bizalmat kapnak a szavazóktól. 

Arra kérem Önöket, hogy 2019. 10. 13-án éljenek szavazati jogukkal! Számomra minden szavazat érték, hiszen közsé-
günk jövője a tét! Köszönöm előre is megtisztelő bizalmukat!

Tisztelettel: Nagy Pál
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Kedves Kakucsiak!
Nemes Mária vagyok, angol-földrajz szakos tanár, jelenleg a bu-

dapesti Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Gimnáziumban dolgozom. 
2000-ben költöztem Kakucsra és a későbbiekben 10 éven keresztül 
tanítottam a Kakucsi Általános Iskolában. Ismerem a helyi fi atalok 
problémáit, és úgy gondolom, hogy Oláh József polgármester-jelölt 
programja képes azokat megoldani. Átláthatóbb önkormányzatot, szé-
lesebb körben megszólított lakosságot és pezsgőbb közösségi életet 
látok abban az esetben, ha a falu Oláh Józsefet szavazza meg pol-
gármesternek. Programjában a közösségi élet aktivizálása is szerepel, 
különös tekintettel a fi atalok bevonására. Használjuk ki az autópálya 
és a főváros közelségét, a közösségi média által nyújtott 21. századi 
vívmányokat, és ne hagyjuk, hogy Kakucs egy alvófalu legyen. Oláh 

József és az őt támogató képviselőjelöltek munkahely-teremtési kezdeményezéseihez is csatlakozni szeret-
nék. Mert szeretlek, Kakucs.

Tisztelt Választópolgárok! Kedves Kakucsi Lakosok!
Spanyielné Elek Györgyi vagyok, a Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha vezetője.
Kakucson születtem, itt jártam általános iskolába, majd Dabason érettségiztem, és Kecs-

keméten szereztem óvodapedagógusi diplomát, mivel diákkorom óta óvó néni szerettem 
volna lenni. Mindig közel állt hozzám ez a korosztály. Az óvodáskorú gyermekek játékos 
nevelése, fejlesztése kihívás egy pedagógus számára. A helyi óvodában kaptam óvónői 
állást és azóta is ott dolgozom.

2004-ben minőségfejlesztésből szakvizsgáztam az Apor Vilmos Katolikus Főiskola le-
velező tagozatán, majd 2012-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Pedagógiai Karán vezetői 
szakvizsgát tettem. Ebben az évben választottak az óvoda vezetőjévé. 

Szeretem a népzenét, a néptáncot, a népdalt, és ezt próbálom a gyermekek napi életébe 
is belopni. Tagja vagyok a Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttesnek.                                                                              

Mióta az óvodában dolgozom, kapcsolatban állok a helyi önkormányzattal, civil szer-
vezetekkel. Sok-sok éven keresztül „csak” mint pedagógus vettem részt a helyi kulturális 
élet szervezésében. Óvodás csoportjaimmal mindig szívesen szerepeltem a rendezvénye-
ken, hiszen vallom, ahol gyermek van, ott élet és közönség is van.

Soha nem azt néztem, hogy ki kéri a segítségem, ki kéri, hogy részt vegyünk kollé-
gáimmal a nemzeti ünnepeken, koszorúzásokon, falunapokon és még sorolhatnám tovább, 
hiszen nagyon mozgalmas a falu kulturális élete.

Munkám során állandó kapcsolatban állok a falu lakóival. Szinte minden korosztállyal 
találkozom. Úgy érzem, egy „kapocs” vagyok az óvoda, az önkormányzat, az egyház és az 
egészségügy között. Ezt próbálom kihasználni és segítséget nyújtani az ügyes-bajos dolgok 
rendezésében.  

Minden képviselőjelöltnek, így nekem is vannak céljaim, melyekkel segíteni szeretném az önkormányzat munkáját, és az itt 
élők életét megkönnyíteni.

Fontosnak tartom, hogy jó kapcsolat alakuljon ki az intézmények között, segítsük egymás munkáját. Csak ezzel tudjuk meg-
nyerni a szülőket, a Kakucsra költözőket, hogy használják ki a helyi intézményeket, maradjon helyben az óvodás és az általános 
iskolás korú korosztály. Minden erőmmel támogatom a helyi sport és kulturális létesítmények megépülését, hogy gyermekeink 
helyben tudják eltölteni szabadidejüket.

Az óvoda szívügyem. Az elmúlt években rengeteg segítséget kaptunk a fenntartótól, a szülőktől, a vállalkozóktól. Szépült, 
fejlődött az intézmény. Elismerték és értékelték munkánkat. Problémák és új elvárások mindig akadnak, melyeket meg kell olda-
ni. Ezért is indulok ismét a választáson, mert úgy érzem, szükség van rá, hogy az óvoda képviselve legyen a testületben.

Kérem, jöjjenek el szavazni, hogy azok az emberek képviseljék a falut, azok az emberek kerüljenek be a testületbe, akiket 
Önök megtisztelnek bizalmukkal!

Tisztelettel: 
Spanyielné Elek Györgyi 
független képviselőjelölt
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Figyelmesen olvassa el, 
legfeljebb hány szavazatot adhat le.

Szavazata érvénytelen, 
ha a megengedettnél több szavazatot ad le.




