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Önkormányzati választások

2014. október

Tájékozató
Baracska Község Helyi Választási Bizottsága a Ve. 160. § (2) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva
az egyéni listás jelöltek sorrendjét – sorsolást követôen – a következôk szerint állapította meg:
1. DR. MAYER ANDRÁS GYULA
2. TÓTHNÉ DR. KOLUMBÁN OTTILIA
3. BARONKAINÉ OLÁH CSILLA
4. CSEH JÓZSEF
5. VALKÓ FERENCNÉ
6. RÁKÓCZI JÁNOS
7. STEIGERVALDNÉ KATONA ERIKA
8. PAPP LÁSZLÓ
9. DR. HERCZEG JÓZSEF
10. PINTÉRNÉ BERNYÓ PIROSKA
11. BECSEI ANDRÁSNÉ
12. KATONA FERENC
13. LACZKÓ JÓZSEF
14. CSAPÓ ANDRÁS
15. GYARMATINÉ HALÁSZ GABRIELLA
***

Baracska Község Helyi Választási Bizottsága a Ve. 160. § (2) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva
a polgármesterjelöltek sorrendjét – sorsolást követôen – a következôk szerint állapította meg:
1. LACZKÓ JÓZSEF
2. NAGY-MIKLÓS JÁNOS
3. BORISZOV ZOLTÁN
4. DR. HERCZEG JÓZSEF
***

Baracska Község Helyi Választási Bizottsága a Ve. 160. § (2) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva
a roma nemzetiségi önkormányzati képviselôjelöltek sorrendjét – sorsolást követôen –
a következôk szerint állapította meg:
1. KIJACSEK SÁNDOR
2. OLÁH JÓZSEF
3. OLÁH LÁSZLÓ

Baracska, 2014. szeptember 18.
Szeleczkyné Szabó Katalin
HVI. vezetô
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P O L G Á R M E S T E R J E L Ö LT E K

LACZKÓ JÓZSEF

polgármesterjelölt

1964. november 12-én születtem
Budapesten, az Érdi Vörösmarty
Mihály Gimnáziumban érettségiztem, majd a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen dohánytechnológus diplomát, késôbb
felnôttképzésben rendszerinformatikus oklevelet szereztem.
1996-ban költöztünk Baracskára
a családommal, ahol a Széchenyi utca végében építettünk saját házat. Feleségem kertészként,

NAGY-MIKLÓS JÁNOS

független polgármesterjelölt

Tisztelt Baracskaiak, Kedves Választók!
Baracskán élek, ezer szállal kötôdöm a településhez, melynek új
lendületre és szemléletre van szüksége, hogy gyarapodhasson,
sikeres lehessen. Ehhez a munkához kérem az Önök bizalmát és
felhatalmazását.
58 éves vagyok, hívô keresztény családból származom, neveltetésem és meggyôzôdésem szerint is a nemzeti keresztény értékrend elkötelezettje vagyok. Ezen nézeteim és a kormánypárttal
való véleményazonosság alapján, közel öt éve FIDESZ pártoló
tag vagyok. Feleségemmel, Török Judittal – aki kozmetikusként
dolgozik Baracskán –, 40 éve élünk kiegyensúlyozott, boldog
házasságban. Felsôoktatásban végzett két felnôtt gyermekem,
Péter és Judit szintén Baracskán él, itt képzelik el jövôjüket, ide
várjuk második unokámat az év végén.
Tulajdonos cégvezetôként 36 éve dolgozom vendéglátás, idegenforgalom területen, így jelentôs gazdasági, vezetôi tapasztalatokkal gyarapodtam. 2002–2006 között képviselôként dolgoztam a baracskai közösségért. A Településfejlesztési Bizottság
elnökeként elért eredmények – többek között a kábeltelevízió,
internet hálózat kiépítése, a településrendezési terv koncepció

BORISZOV ZOLTÁN

én jelenleg festôként dolgozom egy alapítványnál, fiam most
kezdte az általános iskola elsô osztályát. 2001 óta a Baracskai
Polgárôrség aktív tagja vagyok.
Komfortos, biztonságos település alapjait szeretném megteremteni, ahol minden közösség megvalósíthatja céljait, álmait.
A képviselô-testülettel közösen szeretném elérni, hogy minél
többen helyben kaphassanak munkát, és településünk a fejlôdés
útjára léphessen. Fontosnak tartom a fiatalok színvonalas oktatását-nevelését, kiemelt cél a szabadidejük hasznos eltöltéséhez
megfelelôen kialakított tér és programok biztosítása.
Kérem, szavazatukkal támogassák elképzeléseimet!

elvi alapjának kidolgozása –, azt tükrözik, amit most is fogadok
Önöknek: az életkörülmények javítását, a település vonzerejének növelését, a fejlôdés iránti elhivatottságot.
Részletes programom fôbb pontjai:
• Helyi közigazgatás szellemiségének új alapokra helyezése
• Nevelési intézmények fejlesztése, munkájuk támogatása, tornaterem, bölcsôde létesítése
• Munkahelyteremtô beruházások bevonzása, adóbevételek növelése
• Helyi vállalkozások segítése, elsôbbség elve
• Új egészségház, a járóbeteg ellátás elérhetôbbé tétele
• Utak burkolása, vízelvezetés
• Közbiztonság javítása
• Idôsek, rászorulók felé a törôdés növelése
• Közfoglalkoztatás kereteinek szélesítése
• Annamajor, Rózsadomb településrészek valós integrációja
Kérem, jöjjenek el szavazni, alakítsuk együtt a jövônket. Számítok Önökre! Számíthatnak rám!

független polgármesterjelölt

Tisztelt baracskai lakótársaim!
Október 12-én Ön újból döntési helyzetbe kerül, hiszen
lehetôsége nyílik rá, hogy az elkövetkezendô 5 évre az Ön által
megválasztott polgármester és képviselôk révén befolyásolja Baracska község fejlôdését.
A MÚLT, A JELEN ÉS A JÖVÔ:
Azt mondták nekem, hogy nem lehetek sikeres, mert nem tudok
ígérgetni. Én ezt felvállalom. Inkább legyek szegény, becsületes,
mint tehetôs, ígérgetô. Megnéztem a 4 évvel ezelôtti szórólapomat, amit Önöknek küldtem és úgy gondolom, hogy az abban
vállaltakat többségében teljesítettem. Volt, ahol nem sikerült a
terveimet, vágyaimat megvalósítani, de ugyanakkor néhány helyen túl teljesítés is történt.
A múltról néhány szót azok kedvéért, akik késôbb költöztek a településre. Nem volt vezetékes víz és gázhálózatunk, nem volt faluházunk, az iskolánk egy része alá volt dúcolva. Az útjaink járhatatlanok voltak, az óvodánk csak fél kapacitással mûködött.
A jelen pedig arról szól, hogy egy-két kivétellel rendben vannak

az útjaink, felújításra került az orvosi rendelônk. Alapítványi ös�szefogással szépül a faluházunk, új autóval járnak polgárôreink
és felújításra került a polgármesteri hivatal és a sportöltözô is.
Mindezek mellett karbantartjuk közintézményeinket, évente több százezer forintot költünk meglévô vagyonaink karbantartására. Közel 3 millió forintért közvilágítást bôvítettünk és
termelôi piacot is hoztunk létre.
4 évvel ezelôtti ígéretemnek megfelelôen körzeti megbízotti irodát alakítottunk ki, melyhez ingatlant vásároltunk, ezzel növelve a község vagyonát.
A JÖVÔRÔL:
Egy községi polgármester azt teheti, azt képviselheti, amirôl az
Önök által megválasztott képviselô-testület dönt. Amennyiben
megtisztelnek bizalmukkal és újból nekem adják a település vezetését, úgy kérem ezen gondolataimat vegyék figyelembe.
Várom Önöket október 12-én, mert eddig, amit tettünk az nem
az én érdemem, hanem mindannyiunké és nekünk erre kell a
voksunkat tenni.

KIDOBOLÓ

4

Önkormányzati választások

DR. HERCZEG JÓZSEF

2014. október

polgármesterjelölt

Tisztelt Baracskai Választópolgárok!
Dr. Herczeg József vagyok, nem itt születtem a községben, de
ez azt hiszem csak földrajzi kérdés. Itt élek – és tevékenyen részt
vettem és veszek a falu életében – már 40 éve. Ez idô alatt elvégeztem egy fôiskolát, majd a jogi egyetemet. Nyugdíjazásomig összesen négy munkahelyem volt, ahol mindig valamilyen
szintû vezetôi beosztásban dolgoztam. Utolsó munkahelyem a
Vám- és Pénzügyôrség – mai NAV – volt, Pécsett, regionális parancsnok voltam.
Feleségemmel az idén voltunk 40 éves házasok. Két gyermekünk van, lányunk itt él a községben, valószínûleg sokan ismerik ôt és a családját. A fiúnk Székesfehérváron él a családjával.
Az egészségi állapotom az életkoromnak megfelelô, jelenleg is
dolgozom.
Rátérek, hogy mi késztetett arra, hogy induljak a polgármesterjelöltek között a választáson. A döntésemben csak az befolyásolt, hogy Önök közül sokan biztosítottak támogatásukról.
Egyetértek Önökkel abban, hogy a falunak változásra van szük-

sége. Nem kívánok nagy ívû – esetleg megvalósíthatatlan – víziókba bocsátkozni, „magasabb kapcsolatokat” emlegetni, és mint
eddig sem, ezután sem szeretnék az italmérések törzsvendégeként információkhoz jutni a faluban történô eseményekrôl.
Nem szeretnék úgy voksokat szerezni, hogy birkapörköltes utcabált rendezek, vagy az emberek magánéletébe – ajtókon bekopogva – betolakodom, az elôbb említett „magasabb kapcsolatokra” és „fehér foltokra” hivatkozva. Az említetteknek ára van,
ami nem biztos, hogy megéri, mert úgy gondolom: a tisztesség
mindennél fontosabb. Sokszor elmondtam már különbözô beszélgetések során, hogy szeretek nyugodtan aludni.
Azt szeretném elérni – megválasztásom esetén –, hogy érezzék,
van gazdája a településnek, aki foglalkozik az Önök és a község
gondjaival.
Szeretnék köszönetet mondani az ajánlóíveken történt aláírásokért, amelyek lehetôvé tették polgármester- és képviselôjelöltségemet, illetve mindenkinek, aki támogatásáról biztosított a választások során.

***
K É P V I S E L Ô J E L Ö LT E K

DR. MAYER ANDRÁS GYULA

független képviselôjelölt

Tisztelt Baracskaiak!
Alig van család akivel ne találkoztam volna, hisz már 12 éve vagyok az I.sz. háziorvosi körzet orvosa.(Feleségem szerint egyébként is ismernek, mint a rossz pénzt...)
A következô 4 évre ígérgetésekbe felelôtlenül nem bocsátkozom, hiszen az Önkormányzat anyagi lehetôségeit, a megjelenô
pályázatokat alig látjuk elôre. Elképzeléseinket bármikor elôre
nem látható események felboríthatják: pl. a 2010-es árvíz, a játszótéri rongálások, vihar bontotta tetô..., de egy elnyert pályázathoz adott hozzájárulás is átírhatja a terveinket: a sportöltözô
és a faluház sikeres pályázatához nyújtott támogatás elodázta az útfelújításokat. Fontos az intézményeink biztonságos
mûködtetésén felül a már elért eredményeket fenntartani: folytatni a civil szervezetek támogatását: sportkör, dalkör, nyugdí-

jasklub, polgárôrség stb., és segíteni újak szervezôdését. Egyik
nagy eredményünk, hogy termelôi piacot nyitottunk. Mivel kevés ôstermelô jelent meg árujával, szeretném lehetôséghez juttatni azokat is, akik ebben az évben még nem merték kínálni
portékáikat a standokon, bôvítendô a választékot, javítva településünk ellátottságát, kereseti lehetôséghez juttatni a helyi gazdálkodókat.
Megnyitottuk a KMB-s irodát. Nagyon jó lenne az épületben
kialakítani egy szolgálati lakást egy rendôr részére, segítve ezzel egy körzeti megbízott letelepedését, növelni községünk biztonságát.
Nagyon köszönöm, hogy már kétszer megtiszteltek bizalmukkal, kérem ismét támogatásukat, hogy független jelöltként, az
elkövetkezô 4 évben is aktívan szolgálhassam településünket!

TÓTHNÉ DR. KOLUMBÁN OTTILIA képviselôjelölt
Kedves Baracskai Választópolgárok!
Immáron két választási cikluson
át tiszteltek meg bizalmukkal, s
önkormányzati képviselôként
igyekeztem eleget tenni megbízatásomnak. Háziorvosként
csaknem mindenkivel találkoztam már, az elsô ifjú pácienseim
mára felnôtt emberekként, gyermekeikkel kopogtatnak be a rendelôbe.
A székelyföldi Gyergyószentmiklóson születtem, az orvosi egyetemet Marosvásárhelyen végeztem. Szülôföldem eltéphetetlen

szálakkal köt magához, ám az anyaországot, Magyarországot
ma már éppúgy az édes hazámnak tartom. Otthonról hozom a
tartást, a kitartást, az emberséget, a magyarsághoz való hûséget,
itt pedig felnôttkori eszmélésem, szakmai életutam és közéleti
elkötelezettségem tette teljessé személyiségemet. A rendszerváltás követôen települtem át, férjem és két fiam a családi köteléket jelentik a másik eltéphetetlen szálként életemben.
Baracska választott otthonom és lakóhelyem. Gyógyítói munkám mellett a közösségért másként is tenni kívántam, így vállaltam az önkormányzati képviselôséget. A közéleti tevékenység
motivál, és újabb feladatokra sarkall. A következô önkormányzati ciklusban is vállalom a képviselôi megbízást, amennyiben
önök szavazataikkal megerôsítik azt.
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BARONKAINÉ OLÁH CSILLA

független képviselôjelölt

Tisztelt Választópolgárok!
Baronkainé Oláh Csilla vagyok,
1976-ban születtem. Születésem
óta itt élek immár két gyermekemmel és férjemmel együtt. Sokat jelent számomra, hisz ide köt
a családom, barátaim és sok emlékem.
Ôszinte, szókimondó embernek
tartom magam, még ha bántó is
mások számára, ilyennek vélnek, akik ismernek. Igyekszem jó
kapcsolatot ápolni mindenkivel, figyeljünk oda egymásra.
Annyit megígérhetek, minden tudásommal és döntésemmel

CSEH JÓZSEF
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azon leszek, hogy a mi közösségünk minél jobban és nagyobb
biztonságban érezze magát.
Hiszem azt, hogy a közös cél érdekében egy jó döntéshozatallal
szebbé, jobbá lehet tenni környezetünket Baracska és lakói számára! Bízom benne, hogy az egyéni elképzeléseimmel a közérdeket fogom szolgálni és támogatni.
Szépen fejlôdünk, de még rengeteg tennivaló van ahhoz, hogy
elégedettek, büszkék lehessünk és örömmel élhessünk a mi falunkban. Így fontosnak tartom, ha már szépülünk, akkor vigyázzuk is meg azt!
Köszönöm mindazoknak a bizalmát, akik aláírásukkal támogatták, hogy a jelöltek listájára felkerüljek.
Szeretném a település és a lakosság érdekeit képviselni.

képviselôjelölt

Tisztelt Baracskai Lakosok!
Bemutatkozom: Cseh József baracskai lakos vagyok. Itt születtem és itt is élek születésem óta. Úgy is ismernek, hogy a „Szódás”. Többen érdeklôdtek nálam, hogy mi a tervem a választással kapcsolatban.
– Elôször is az utak javítása: Aradi út, Tompa M. utca, Petôfi út,
Ady E. utcai köz.

VALKÓ FERENCNÉ

– Széchenyi utcai vízelvezetô árok rendbetétele és javítása.
Remélem lesznek támogatóim, akik hozzásegítenek ahhoz,
hogy ezeket a terveket véghez vihessem a falu érdekeit szem
elôtt tartva.
További terveim között szerepel a Civil Szervezetek munkájának
segítése, támogatásokhoz juttatása.

független képviselôjelölt

Tisztelt Baracskaiak!
Valkó Ferencné, leánykori nevemen Czakó Ilona vagyok, 1969ben születtem, azóta Baracskán élek. Szüleim tôsgyökeres baracskaiak, itt nevelték fel négy gyermeküket. Édesapám, Czakó
János 10 évig volt képviselô, célom, hogy az ô munkáját folytassam a településen élôk érdekét képviselve. Az általános iskolát Baracskán végeztem, majd kereskedelmi szakiskolában tanultam tovább, immár nyugdíjas vagyok. Férjemmel két gyermeket neveltünk fel keresztény szemléletben, tisztességben, hamarosan várjuk az elsô unokát. Gyermekeim itt képzelik el a
jövôjüket, itt alapítanak családot, itt szeretnének megélni, így a
település szeretete mellett ezért is fontos számomra, hogy Baracska körülményei rendezettek legyenek, településünket folyamatosan fejlesszük.

Amiért dolgozni fogok, ha bizalmat szavaznak nekem:
– Helyi vállalkozások segítése, munkahelyteremtések segítése
– Oktatási feltételek javítása, iskola, óvoda fejlesztése
– Bölcsôdei elhelyezés megoldása helyben
– Közbiztonság növelése (térfigyelô rendszer, fokozott rendôri jelenlét)
– Felszíni vízelvezetés rendezése (különösen a Széchenyi-PetôfiPozsonyi-Aradi utcákban)
– Burkolt utcák számának növelése
– Annamajorban élôk körülményeinek javítása (közlekedés, orvosi ellátás, idôsek helyzete)
– Fiatalok tartalmas szabadidô eltöltésének segítése, ehhez a feltételek megteremtése
– Egészségház fejlesztés
Megválasztásom esetén egy szebb, élhetôbb, fejlôdô Baracskáért
kívánok dolgozni, ehhez kérem az Önök szavazatait.

RÁKÓCZI JÁNOS független képviselôjelölt
1954. december 15-én születtem
Újváron, Temes megyében.
1971-ben az Aradi Szakközépiskolában karosszéria-lakatos bizonyítványt szereztem.
1986-ban a Lippai Gimnáziumban (Arad megye) közgazdasági érettségit tettem. 2000-ben a
B.M.E. Mérnökképzô Intézetében biztonságszervezôként végeztem. 2006-ban alapító tagja lettem a helyi Polgárôrségnek és
azóta a szervezet titkáraként tevékenykedem.
1976-ban nôsültem meg, két lányunk született, Gabriella 37,

Tünde 36 éves, mindketten az egyészségügyben dolgoznak.
Közel 25 éve lakom Baracskán a családommal, jelenleg is itt dolgozom a Szennyvíztelepen mint biztonsági ôr.
Képviselôként az alábbi célokat szeretném elérni:
– az eddigi tapasztalataim és szaktudásom alapján, képviselôtársaimmal együttmûködve a Baracskán élô családok helyzetének javítása
– a természetes környezet védelme és fejlôdésének elôsegítése
– nagyobb hangsúlyt fektetni a közbiztonságra, belvízvédelemre
– utaink állapotának javítása, kihasználása
– munkahelyek bôvítése
Telefon: 06-70 509-6527 • E-mail: rakoczijanos@freemail.hu
Cím: 2471 Baracska, Temesvári u. 7.
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STEIGERVALDNÉ KATONA ERIKA

képviselôjelölt

Steigervaldné Katona Erika
vagyok, születésemtôl fogva
Baracskán élek, férjem is baracskai. Két gyermekem van. Az általános iskola után közgazdasági
érettségit szereztem. 2002-ben
mérlegképes könyvelôi vizsgát
tettem államháztartási szakon.
1998 óta a közigazgatás területén dolgozom.
Fontos számomra, hogy a település fejlôdése – mely a falu központ szépítésével már megkezdôdött – folytatódjon. Elsôdleges
feladatomnak tartom minden lehetséges eszközzel elôsegíteni
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a község fejlôdését, hogy mind az itt élôk, mind az ide látogatók kulturált községgel találkozhassanak. Községünkben néhány utca állapota nagyon elkeserítô, ezért a jövô feladatai között nagyon fontosnak tartom, hogy ebben változás történjen, a probléma megoldásra kerüljön. Fontos dolognak tartom,
hogy a vasútállomáshoz vezetô út megfelelô világítást kapjon.
Tisztelt Lakosság!
Október 12-én szavaznunk kell arról, hogy ki képviseljen bennünket, kik fogalmazzák meg környezetünk érdekeit, ezért nagyon fontos, hogy mindenki éljen a választás adta lehetôséggel.
Amennyiben Önök érdemesnek tartanak rá, kérem, tiszteljenek
meg bizalmukkal, szavazzanak rám!
Támogatásukat ezúton is köszönöm!

független képviselôjelölt

Tisztelt Baracskai lakosok!
Engedjék meg, hogy egy pár
szót mondjak magamról és
elképzeléseimrôl.
A nevem Papp László. Immár
16 éve a kisfiam édesanyjával mûködtetjük családi vállalkozásainkat. Sokan vannak
akik már ismernek, hiszen itt
nôttem fel, a szüleimmel és két
testvéremmel. A baracskai lakosokat ezután nem csak vállalkozóként, hanem képviselôként is szeretném segíteni, képvi-
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selni. Most csak három ötletemet említeném, mellyel szeretném támogatni a polgármester úr és a képviselô-testület munkáját, ha megtisztelnek és a nevem mellé teszik szavazatukat.
– Z ebra felfestése a Kossuth utcára. Biztonságosabbá téve gyermekeink átjárását az iskolába, a Kisköznél.
– Szorgalmazni egy bankautomata létesítését, hogy 16 óra
után ne kelljen másik faluba menni, ha pénzre van szükségünk.
– A Széchényi utca végén lévô, úgynevezett Apraja falván lakók
részére, legalább egy járda kiépítését, akár társadalmi munkával, összefogással megvalósítani.
Köszönöm figyelmüket és bizalmukat!

független képviselôjelölt

Pintérné Bernyó Piroska, független képviselôjelölt vagyok,
pedagógus, jelenleg egy érdi általános iskola és gimnázium
igazgatója. Baracskán születtem, nevelkedtem. 1992-tôl vagyok képviselô-testületi tag.
1994-tôl 2010-ig alpolgármester, az utolsó ciklusban pedig
a PIT Bizottság elnöke voltam.
Ezen idô alatt szerveztem színházlátogatásokat, nótaesteket,
fürdôjáratokat. Egyik alapító tagja voltam a Falunapot kitaláló csapatnak, a szüreti felvonulás újraélesztésének és a Kido-
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boló újság indításának. Munkámmal hozzájárultam, hogy lett
a településen vezetékes víz, gáz, szennyvíz, gyógyszertár, fogorvos, külön védônôi rendelô, házasságkötô terem, játszótér,
kerékpárút, felújított orvosi rendelô, 90%-ban szilárd burkolatú utak.
Büszke vagyok arra, hogy aktív részese voltam e fejlesztések
tervezésének, lebonyolításának, s a lakossággal együtt a létrehozásának. Feladat még van bôven. Javítani kell még mindig a
közbiztonságon, utcáink képén, szélesebb körû közösségi programok szervezésén. A kimaradt utak burkolása, a vízelvezetés
befejezése is várat még magára. Úgy érzem, hogy még mindig
tudok tenni szülôfalumért, de ehhez szükségem van az Önök
támogatására is.

képviselôjelölt

Tisztelt Választók!
Családalapítás során váltam baracskaivá. Kötôdésemet
erôsítették itteni munkahelyeim, amelyeken nyugdíjazásomig
a lakosság érdekében láttam el feladatokat. Ismereteimre alapozva 2010-ben indultam a helyhatósági választásokon és az
Önök szavazataival képviselô lettem. Az érdemet a település
mûködtetése, fejlesztése érdekében végzett rendszeres munkámmal igyekeztem bizonyítani. A faluban tett sétáim jó alkalmak voltak az itt élôkkel való találkozásokra, a teendôk
feltárására. Aktív résztvevôje voltam minden bizottsági és tes-

tületi ülésnek, véleménnyel, javaslattal segítettem a döntéseket. Távollétekor elláttam a polgármester feladatait, alpolgármesterként képviseltem az önkormányzatot, a helyi érdekeket.
Fontosnak tartottam, hogy a Kidobolón keresztül minél több
információ eljusson a lakossághoz.
Az élhetôbb, szebb településért van feladat többek között az
utak, járdák javítása, felszíni vízelvezetés, közvilágítás, közterületek és házszámozás rendezése terén. A közbiztonság érdekében mielôbb meg kell valósítani a község térkamerázását, keresni kell a bevételt növelô, munkahelyteremtô és egyéb fejlesz-
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Önkormányzati választások

tési lehetôségeket. Hatékonyabban kell eljárni a lakosság nyugalmát, biztonságát zavaró problémák megoldásában, foglalkozni kell a külterületen élôk gondjaival. Tovább kell erôsíteni
a partnerséget a civil szervezetekkel, mert jelentôs szerepet
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töltenek be a helyi kulturális és közösségi életben. Tapasztalataimat hasznosítva, a költségvetéstôl függôen fentiek megoldását tartom elsôdlegesnek, amennyiben ismét képviselôvé
választanak.

független képviselôjelölt

54 éves építési vállalkozó szakember. Elváltam, leányom fôis
kolát végzett, 3 gyermek édesanyja. Kedvesem házi- és üzemorvosként dolgozik. A Testnevelési Fôiskola edzôi szakát elvégeztem, aktív sportéletet és cselgáncsoktatást folytattam.
Többszörös magyar cselgáncsbajnok címet szereztem.
22 éve élek Baracskán, szeretnék tenni érte valamit.
1998–2002 között a Baracskai Képviselôtestület tagja voltam.
Megválasztásom után terveim között szerepel:
Baracskán és Annamajorban:
– a közlekedés javítása, buszjáratok sûrítése
– fiatalok számára helyi szórakozási lehetôségek kialakítása

CSAPÓ ANDRÁS

7

– idôsek klubjának létrehozása, buszos kirándulások szervezése
– egészségnevelô programok, érdekes elôadások, csoportos
mozgás
– utak és a járdák állapotának javítása
Baracskán:
– az iskola felújítása, kibôvítése,
– hétvégi kistermelôi piac létrehozása,
– betegség és betörés esetére személyi riasztórendszer kiépítése,
– a helyi sportélet fellendítése,
– a közbiztonság fokozása, térfigyelô rendszer létrehozása
Annamajorban:
– orvosi ügyelet létrehozása
– gáz bevezetése a családok számára
– a közvilágítás javítása
– a játszótér kibôvítése
KÖSZÖNÖM A BIZALMAT, RÁ FOGOK SZOLGÁLNI!

független képviselô-jelölt

Tisztelt Választópolgárok!
Csapó András vagyok, 48 éves, a keresztény nemzeti értékrend
és etika szerint élô, Baracska fejlôdéséért elkötelezett ember.
Családom generációkra visszamenôleg itt élt, jómagam itt születtem, itt alapítottam családot. Feleségemmel, Magyar Szilviával 25 éve élünk boldog házasságban, három gyermekünk van:
Dávid, Elôd és Virág. Az önkormányzati választáson függetlenként indulok, de vallom a Jobbik közösségének értékeit, 2008
óta párttag vagyok. Kérem az Önök támogatását, hogy megvalósíthassam a település érdekében megfogalmazott céljaimat,
mert úgy gondolom, hogy a választáson nem hatalmat, hanem
szolgálatot adnak a kezembe a választók.
Céljaim:
– Helyi gazdálkodók támogatása
– Orvosi ellátás feltételeinek javítása

GYARMATINÉ HALÁSZ GABRIELLA

– Helyi gazdaság élénkítése, vállalkozások segítése, munkahelyteremtés
– Szociális juttatások elosztásának hatékonyabbá tétele, nyugdíjasok támogatása
– Közbiztonság javítása, térfigyelô rendszer kialakítása,
Polgárôrség munkájának támogatása, fokozott rendôri jelenlét
– Baracskai intézmények – különösen az iskola és óvoda – infrastrukturális fejlesztése (konyha, tornaterem)
– Egyes önkormányzati rendezvények tartalmasabbá tétele (pl.:
Falunap)
– Baracskai hagyományok ápolása, a településhez köthetô híres
emberek „hagyatékának” gondozása
– Párbeszéd és szorosabb kapcsolat az egyházakkal
Kérem Önöket, hogy tiszteljenek meg a bizalmukkal, hogy
lehetôséget kapjak az Önök tisztességes, elhivatott képviseletére, céljaimat csak Önökkel együtt tudom elérni.

képviselôjelölt

Gyarmatiné Halász Gabriella vagyok. 1980-ban születtem.
Baracskát több mint hat éve tekintem otthonomnak. Mérlegképes könyvelô végzettséggel
rendelkezem. Férjem, a baracskai Ódor család sarja.
Kétgyermekes anyukaként egy
szülô szemével látom a világot.
A helyi Baba-Mama Klub tagjaként többször segítettem gyermekes családok érdeklôdésére számot tartó rendezvények megszervezésében. 4 évig énekeltem a
Baracskai Dalkörben. Fontosnak tartom a környezetünk védelmét, ezért tartottam Baracskán már ÖkoKört is, illetve szerveztem szemétgyûjtést.

Terveim:
– közösségi terek fejlesztése, állagmegóvása (pl. játszótér)
– közösségi programok, fesztiválok szervezése
– passzivitás feloldása a lakosság körében
– utak burkolatának rendbetétele
– közvilágítás bôvítése
– utcanevek, házszámok rendezése
– közlekedési problémák megszüntetése
– partnerségi viszonyok elmélyítése, további építése
– „dolgozó-barát” szolgáltatások
– baracska.hu honlap tartalmának folyamatos frissítése, színesítése
Úgy gondolom a fenti feladatok megoldása teljes embert kíván.
Kérdésével keressen meg Facebook oldalamon:
www.facebook.com/gyarmatinehalaszgabriella
Megköszönve bizalmukat és szavazataikat.
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