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Tisztelt Kaposszekcsői Lakosok! 
 
 
„Ahol közösség van, ott élet, jövő is van!” Programpontjaim mindegyike ezt a fő települési 
célt, az élhető, jövőképet nyújtó település megtartását, megteremtését szolgálja.  
 
A következő önkormányzati ciklus is 5 éves lesz. Ez hosszú idő, ugyanakkor kevés is egyes 
fejlesztések, változások véghezvitelére. De hiszem, hogy a lakossággal, a vállalkozókkal, 
az oktatási, nevelési intézményeinkkel, a civilekkel, a Nemzetiségi Önkormányzattal, a 
szomszéd településekkel, a hatóságokkal, a kormányzattal való együttműködés, a fiatalok 
igényeinek és az idősek véleményének meghallgatása mellett folytathatjuk az elkezdett jó 
dolgokat, könnyebben oldhatunk meg felmerülő problémákat, s érhetünk el sikereket.  
 
Rengeteg megvalósításra váró, folyamatban lévő, és újonnan felmerülő feladatot kell majd 
megoldani, elvégezni, koordinálni. Mint terület-, településfejlesztésben dolgozó 
szakember tudom, hogy vannak olyan elérendő célok, amik a legjobb szándék mellett sem 
teljesülnek, vagy nem úgy, nem abban a formában, esetleg nem abban az időben, ahogy az 
ember elképzeli egy település életében. Lehet ennek oka forráshiány, vagy egyéb, az 
előkészítés, megvalósítás közbeni indok, esetleg az összefogás hiánya. De hiszem, hogy 
kellő egyeztetés és kitartás mellett, ha nem is minden, de a legtöbb törekvés elérhető! 
 
Hivatásomból adódóan több város és nagyobb község települési koncepciójának és 
stratégiájának kialakításában vettem részt az elmúlt években, így Kaposszekcsőt ezekhez 
is tudom mérni. Kaposszekcső társadalmi, gazdasági helyzetét ismerve, látva és hallva a 
megoldandó és részben már megoldott feladatot, az esetleges lehetőségeket, 
megállapítható, hogy feladat és eseménydús ciklus állhat a leendő településvezetés előtt.  
 
A főbb megoldásra váró feladatokat beleillesztettem programomba, melyet pontokba 
foglaltam, s ezeket röviden ismertetem fő mottóikkal, illetve jellemző elemeikkel. 
  
Programpontok: 

1. „Együtt a rendezett településért”: Közterületek – utcák, belterületi utak, 
közlekedési és információs táblák, parkolók, parkok, játszóterek, Liget Lakótelep, 
temető, üres önkormányzati telkek – rendezése, rendszeres karbantartása. 
Kossuth utca minőségi javítása. Egységes utcaképre való törekvés. 

2. „Környezetünkért”: Vízrendezés végleges megoldására való törekvés, fókuszálva 
főként a Petőfi utca első és a Táncsics utca alsó szakaszára, kül- és belterületi 
árkok, külterületi utak gondozása, szemétlerakók környezetének rendezése. 

3. „Családokért” Új utca kialakításának ismételt átvizsgálása, lehetőség szerinti 
elkezdése, fiatalok ösztöndíj-lehetőségeinek és foglalkoztathatóságának 
vizsgálata, újszülöttek köszöntése, óvodai mini-csoport, vagy bölcsőde 
kialakításának vizsgálata, lehetőségek alapján kialakítása.  

4. „Biztonságunkért”: KMB iroda központibb helyen történő elhelyezése, a Petőfi-
Táncsics-Szabadság-Rákóczi utca kereszteződésében lévő zebra mellé biztonsági 
ember állítása a reggeli csúcsidőszakban, polgárősség helyzetének rendezése, 
újbóli felállítása, kerékpárút melletti lámpák kihelyezésének folytatása. 
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5. „Érezd jól magad”: Több, színvonalas program szervezése a közösségi terek 
kihasználásával a központi falurészben, illetve a Liget lakótelepen. Fiatalok 
számára minőségi időtöltéshez hely-kialakításának segítése, programszervezési 
segítség nyújtása. Dolgozók és a lakosság megbecsülése.  

6. „Együtt egymásért”: Települési honlap megújítása, faluújság ismételt bevezetése, 
települési séták, bejárások lakossági megbeszélésekkel. Ügyfélcentrikus, „nyitott” 
hivatal. Oktatási, nevelési intézményekkel, testvértelepülésekkel való szorosabb 
együttműködés, kapcsolattartás, velük és a Német Nemzetiségi Önkormányzattal, 
civilekkel, egyesületekkel való több közös munka, vállalkozókkal vállalkozói 
fórumok tartása, Liget lakótelep és a központi falurész kapcsolatának erősítése. 

7. „Ujjé a Ligetben nagyszerű”: A Liget lakótelep fejlesztési programja: új játszótér 
építése, magántulajdonban lévő leromlott ingatlanok helyzete javításának 
megkísérlése, még rendezetlen közterületeken kulturált parkolók, útszakaszok 
kialakítása, az Innovációs Központ ismételt élettel való megtöltése, rendezése. A 
lakosság régi településrészhez való közelítése kihelyezett programelemekkel, 
óvoda, iskola bemutatásával, igény esetén a lakosság rendezvényekre való 
központba szállításával.  

Fenti programelemek közül több megvalósításához kemény, hosszú előkészítési 
szakasz és nem kevés anyagi- és humán erőforrás szükséges. Értem ez alatt a 
vízrendezés megoldását, igény esetén az új utca kialakításának elkezdését, a Kossuth 
Lajos utca teljes aszfaltozását, és egyéb nagyobb infrastrukturális beruházásokat. Ezek 
közül vannak már elemek, melyek előkészítése folyamatban van, illetve vannak, 
melyeket most kell elkezdeni, s csak remélhető, hogy egy ciklusnyi idő elég lehet a 
megvalósításukra. A kisebb célok mellé elég a szorosabb összefogás, a jobb oda- és 
egymásra figyelés, a „jó gazda” szemlélet megteremtése. Úgy érzem, hogy a fentiek 
olyan célok, melyekre vélhetően a testület egésze törekszik, illetve kell, hogy 
törekedjen a falu, a lakosság érdekében. Közösen tegyünk ezekért, hiszen EGY 
FALUBAN ÉLÜNK!  
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