
 

 
VÁLASZTÁSRÓLVÁLASZTOTT TISZTSÉGRŐL ….. 

 

KOCSIS ISTVÁN  JÁNOS FÜGGETLEN KÉPVISELŐ JELÖLT 

 

TISZTELT VÁLASZTÓK, BERENTEI LAKOSOK! 
 

   Az Önök jóvoltából, 2002-2010 között, két választási ciklusban  

   vehettem részt a település életét befolyásoló döntésekben.  

   Sikerült behozni a lemaradásokat, pótolni azt, amit több évtized hátrányos                               

   helyzete miatt örököltünk.  

De egy valamit nem sikerült! Nyugalmat, békét, és elégedettséget teremteni. A háttérben néhányan 

működtetnek valamit, személyes érdek szerint irányítanak, és közben el akarják hitetni velünk, hogy mindez 

csakis ÉRTÜNK történik.  

Sok éven keresztül kihasználva az itt élő emberek kiszolgáltatott helyzetét, szociális és anyagi függőséget 

létrehozva, most is néhányan igyekeznek meggyőzni minket arról, hogy csak az az egyetlen járható út, amit 

ők kínálnak.  

Minden más irányú, jó szándékú törekvés, józanésszel, egyszerű megoldással elérhető dolog meghiúsul. 

MIÉRT?!  

Választás idején, ez most is így van, mindenki nagyszerű dolgokról, megújulásról beszél, pl.: a jelenlegi 

képviselő testület leváltásáról — „…mert ez így nem mehet tovább!”—, munkahelyteremtésről, a szociális 

juttatások megtartásáról, sőt növeléséről, olyan dolgokról, amik jól  hangzanak, vagy éppen olyanokról, 

amelyek már korábban voltak ugyan , de nem működtek.   

A hőn áhított változás, amiben most sokan bízunk, lehet hogy most sem jön majd el. Pedig az nem 

megengedhető, hogy fontos döntések előtt a felkészületlenség és kidolgozatlanság miatt napoljanak el 

megoldásra váró feladatokat. Mint ahogy az sem, hogy már meghozott döntéseket szándékosan 

hátráltassák az azért felelősök! Nem lehet megengedni, hogy olyan döntések szülessenek, amiről a 

Testület felét kijátszva, „elfelejtik” őket értesíteni. 

Az országban hasonló lélekszámú települések anyagi lehetőségei meg sem közelítik Berentéét, sok 

helyen mégis nagyszerű dolgokat vittek véghez.  

Lehetséges, hogy ott nem is annyira a pénz, hanem sokkal inkább az egyetértés és a közös cél ad 

arculatot a településnek, s teszi élhetővé? 

Mit gondolnak? Miért nem szereltek fel a falu egy intézményére, vagy házára sem, egyetlen 

négyzetméter napkollektort? Miért nem gyártunk környezetbarát tüzelőanyagot? Vajon mennyi 

megtakarított pénze van a falunak, a milliárdos bevételekből? Miért küldik az embereket tucatjával 

olyan képzésekre, amivel úgysem tud majd boldogulni? Miért nem született egyetlen értékteremtő 

beruházás sem? És még folytathatnám....... Van még számtalan kérdés, de ki válaszol úgy, hogy igazat 

is mond? Az ünnepélyesen letett eskü szövegére vajon hányan emlékezhetnek még? 

 

TISZTELT VÁLASZTÓK! 
Október 12-én Önök szavazni mennek.  

Felelősséggel kell dönteni a polgármester és a képviselők személyéről. Akik a szavazatok alapján méltóak 

lesznek arra, hogy döntsenek minden olyan kérdésben, ami a jövőnkről szól. 

Hogy ne váljunk gazdagból koldussá, a választás felelőssége az Önöké, van más út, van más irány, csak az 

első lépést kell megtenni, addig, amíg nem lesz késő. Ez a négy évnyi helyben járás is sokat ártott már! 

Tegyenek róla, hogy többé ez ne ismétlődhessen meg. 
Amikor szavaznak, mérlegeljenek, és gondolják végig, kik képesek a változtatásra, mert ez a mostani helyzet 

megújulást kíván!  

 

Bízva az Önök értékrendjében, kérem, támogassanak szavazatukkal: 

Kocsis István János független képviselőjelölt  

 

 
Bízva az Önök értékrendjében, kérem, támogassanak szavazatukkal:    Kocsis István János 


