
TURCSÁNYI JÁNOS

     VERES CSABA
...minden döntésnél a

település érdekét fo-
gom szem előtt tartani.

  VINCZE LÁSZLÓ
„...a falu szebb

jövőjéért való tenni
akarás mindig nagyon
fontos volt számomra”

Tisztelt Pusztamérgesiek!
Turcsányi Jánosnak hívnak. 1963-ban születtem Szegeden. Azóta élek ebben a
faluban. Tanulmányaimat itt kezdtem a helyi iskolában, majd Baján folytattam.
Az Eötvös József Tanítóképző Főiskolán szereztem tanítói diplomát.
1984. szeptembere óta a helyi általános iskolában tanítok. Nős vagyok, 2 gyer-
mekem van. Az elmúlt 4 évben voltam először képviselő. Nagyon fontosnak
tartom, hogy a következő ciklusban folytatni tudjam azt a munkát, amit képvi-
selőként végeztem. 
Kiemelt feladatoknak a következő területeket tartom:

● Az önkormányzathoz tartozó intézmények – kiemelten óvoda, iskola –
felújítása, fejlesztése.

● A szociális gondozói hálózat tovább bővítése.
● A civil szervezetekkel való jó együttműködés

Tisztelt Pusztamérgesi lakosok!
Képviselőként is és lakosként is mindig kiálltam Pusztamérgesért, a falu érté-
keiért, vagyonának megőrzéséért, fejlesztéséért.
A célom továbbra is ez!
● a falu vagyonának megőrzése, gyarapítása
● a település régi hírének visszaszerzése
● a falu virágosítás támogatásának visszaállítása
● különböző pályázatokkal és együttműködésekkel a falu fejlesztése
● intézményeink és a munkahelyek megőrzése, bővítése
● a helyi vállalkozók összefogása, segítése illetve újabb vállalkozások előse-

gítése és ezáltal újabb munkahelyek teremtése
Szavazzanak rám a helyi önkormányzati választásokon és ígérem, hogy
minden döntésnél a település és az itt élő emberek érdekét fogom szem
előtt tartani. Tisztelettel: Veres Csaba (önkormányzati képviselő jelölt)
Tisztelt Pusztamérgesi lakosok! Komoly kihívásnak és megtiszteltetésnek
veszem, hogy független képviselő jelölt legyek. Több mint 20 éve lakom Pusz-
tamérgesen. A közösségért és a falu szebb jövőjéért való tenni akarás mindig
nagyon fontos volt számomra. Ezt bizonyítja több mint 10 éves önkéntes tűz-
oltói múltam, amelyben a falu értékeinek, a tűz ellen való megvédése és az
embereken való segítés motivált. Községünk szempontjából nagyon fontos-
nak tartom a munkahelyteremtő beruházásokat, a pályázati pénzlehetőségek
minél jobb kihasználását. Ezzel talán elkerülhetjük a fiatalság elköltözését,
ezzel elkerülve a falu lakosságának elöregedését.
Fontos az intézményeink fenntartása és megtartása, az idősekről való magas
színvonalú  gondoskodás.  A  falusi  turizmus  további  fejlesztésével  növelni
szeretnénk falunk hírnevét.
Takarékos és ésszerű pénzügyi gazdálkodást szeretnék elérni.

Tisztelettel: Vincze László

Tisztelt Választópolgárok!
A szavazás reggel 6 órakor kezdődik és 19 óráig
tart. Mozgóurna igényelhető a mozgásukban korlá-
tozottak részére.
A Hírlevél korábbi számában már tájékoztatást ad-
tunk a szavazásról, előkészületi munkákról, a sza-
vazás lebonyolításáról. A fontosabb tudnivalókra
ismét szeretném felhívni az Önök figyelmét.

A választópolgárnak a szavazatszámláló bizottság előtt személyi azonosságát és
lakcímét kell igazolnia, erre a következő érvényes igazolványok alkalmasak:
- lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány

(azaz a régi típusú személyi   igazolvány);
- lakcímigazolvány és:
- személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy
- útlevél, vagy
- 2001. január 1-jét követően kiállított (kártya formátumú) vezetői

engedély.
Amennyiben a „régi típusú” személyazonosító igazolvány tulajdonosa 2001.
január 1. óta új lakcímet létesített, úgy a régi igazolványa mellé lakcím iga-
zolványt kapott.
Ebben az esetben a szavazáshoz mindkét okmányra szükség van!

Pusztamérgesen
két szavazókörben lehet voksolni

1. szavazókör - Általános Iskola (Pusztamérges, Felszabadulás u. 40.) ide tarto-
zik a Felszabadulás, Petőfi, Új utca mindkét oldala, Szent István utca 9-17. pá-
ratlan és 12-16-ig tartó páros oldala, a Kolozsvári utca páros oldala, az I. a II.
és a IV. körzet teljes házszámmal. 

2. szavazókör – Művelődési Ház (Pusztamérges, Móra tér 5.)  ide tartozik az If-
júság tér,  Móra tér, Jókai, Kossuth, Rákóczi utca mindkét oldala, a Kolozsvári
utca 6-26/b. páros oldala, Szent István utca 1.-7. páratlan és 2-6. páros oldala,
valamint a III. körzet teljes házszámmal.
Ez a szavazókör van kijelölve azon választópolgárok részére is, akiknek tele-
pülésszintű lakcímük van (hajléktalanok).
A településen összesen 1010 választópolgár szerepel a névjegyzékben.

Szavazni csak személyesen a választópolgár lakóhelyén (vagy igazolással) a vá-
lasztás kitűzése előtt létesített tartózkodási helyen lehet. Ha a választópolgár a tar-
tózkodási  helyén  kíván  szavazni,  igazolást  ajánlott  levélben  szeptember  26-ig,
személyesen vagy meghatalmazott útján 2006. szeptember 29-én 16 óráig kérhet a
lakóhelye szerint illetékes jegyzőtől.
A  helyi választási bizottság, valamint  a szavazatszámláló bizottságok tagjait  a
képviselőtestület megválasztotta, lehetőség van azonban mind a polgármester je-
lölteknek mind a képviselőjelölteknek megbízott tagokat a fenti bizottságokba de-
legálni szeptember 22-én 16 óráig.

A jelöltek
Pusztamérges község Helyi
Választási Bizottsága az a-
lábbi  választópolgárokat
vette polgármester- és kép-
viselőjelöltként  nyilvántar-
tásba:

POLGÁRMESTER-
JELÖLT:

Dr. Papp Sándor
független

Tallér Györgyné 
független

KÉPVISELŐ-JELÖLT:
Balla Zsolt független
Csala István független
Csíkos István független
Farkas Gábor független
Gyuris Csaba független
Gyuris János független
Kovács Sándor független
Kószó Zsolt független
Sólya Zoltánné független
Tallér Györgyné független
Tóth-Baranyi Zsolt

független
Turcsányi János független
Veres Csaba független
Vincze László független

Veres Antalné
helyi választási iroda vezetője

KIADJA: Polgármesteri Hivatal Pusztamérges, Móra tér 2. tel.: (62) 286-851 tel/fax: (62) 286-711
SZERKESZTI:e-Magyarország Pont Pusztamérges, Szent István u. 6. tel.: (62) 286-688 Csala István (20) 462-07-69
NYOMJA:Friss Nyomda Szeged, Szent László u. 6/b tel.: (62) 491-158 Fehér Tibor (30) 391-02-50

2006.szeptember

VÁLASZTÁSI
KÜLÖNSZÁM

képviselő-jelölt
képviselő-jelölt

képviselő-jelölt

A Magyar Köztársaság el-
nöke az önkormányzati 
képviselők és polgármes-
terek általános választását 
2006. október 1–re (vasár-
napra) tűzte ki.

Tisztelt Olvasóink!

Választási különszámunk a havi rendszerességtől 
függetlenül, önállóan jelent meg. A szokásos 
tartalommal (önkormányzati hírek, képviselőtestületi 
események, programok) várhatóan a jövő héten 
jelenik meg a Pusztamérgesi Hírlevél.

Köszönjük megtisztelő figyelmüket!



Dr PAPP SÁNDOR

Tisztelt Választópolgárok, Tisztelt Pusztamérgesi Lakosok!
42 éves vagyok, születésem óta Pusztamérgesen lakom, 2 gyermekünk van,
december közepén születik a harmadik, akit nagyon várunk.
A település polgármestere a 2002-es önkormányzati választások óta vagyok.
A 4 év mérlegét röviden elkészítve úgy gondolom, hogy nincs okom a szé-
gyenkezésre. Sok problémát sikerült megoldani, sok megoldatlan feladat volt,
megoldásukkal elhárult az akadály a település fejlődése útjából. 
Az Európai Unió 2007-2013. közötti  költségvetési  ciklusában a települések
két csoportba tartoznak majd: akik tudnak EU támogatásokat szerezni és fej-
lődnek, valamint azok, akik nem lesznek képesek erre saját forrás, szellemi
kapacitás  és  belső  okok  miatt,  azok  lemaradnak,  a  leszakadó  települések
sorsára jutnak. Ezeket az EU-s pénzeket és lehetőségeket kell megragadni és
élni vele. Ha ez sikerül a település vezetőjének, akkor Pusztamérges nem a le-
maradó,  leszakadó  települések  közé  fog  tartozni,  hanem  élni,  fejlődni  és
haladni fog.
Én ezeknek a lehetőségeknek a kihasználását szeretném megragadni és a te-
lepülésen a fejlődést, haladást szolgálni. Ezen lehetőségek ismeretében szeret-
ném programomat a teljesség igénye nélkül ismertetni.

Azért vállalkoztam most én is a képviselő jelöltségre, mert bízom abban, hogy
elképzeléseimmel, ötleteimmel még segíthetem községünk fejlődését. A mai
politikai helyzet, országunk gazdasági válsága biztos hogy rányomja bélyegét a
helyi fejlesztési lehetőségekre is. A vidékfejlesztésre szánt EU támogatás mesz-
sze került most tőlünk is. Nehéz helyzetben lesznek az önkormányzatok, külö-
nösen az olyan kistelepülések is, mint Pusztamérges. Itt is emberek élnek! Sok
mindent az elkövetkezendő években önerőből kell megvalósítani. Én, ha meg-
választásomra sor kerül, a következőkre szeretném fektetni a hangsúlyt:
● Fiatalok és idősebb emberek szociális körülményeinek javítása (pl. lakástá-

mogatás, egyedül élő idős emberek ház körüli teendőinek segítése, stb.)
● Családokat anyagilag is súlyosan érintő temetkezés enyhítésére urnás lehető-

ség megvalósítása
● igazságosabb, személyre szólóbb támogatási rendszert szeretnék
● Önkormányzathoz befolyt pénzösszegek célszerű és hatékony felhasználása

Tisztelt Lakosok!
Úgy gondolom, hogy nem kell bemutatkozó leírást adnom magamról, mert mun-
kámból kifolyólag mindenki ismer és szinte napi kapcsolatban vagyok Önök-
kel. Már két ciklusban voltam önkormányzati képviselő az Önök jóvoltából.
Igaz, ezt az utolsó ciklust nem vittem végig, mert nem voltam hajlandó azt az
elképzelést követni, hogy a település törzsvagyonát el kelljen adni, vagy átad-
ni csak azért, hogy a ki nem fizetett számlákat, béreket ki tudják fizetni.
A település vagyonával nem szabad játszani. Csak ketten maradtunk képvi-
selők akik így gondolták - ezért a felesleges viták, sárdobálás helyett felálltam
és átadtam a helyem másnak. A ciklus végeztével Önök mégis megkerestek,
felkértek,  hogy ennek  ellenére  harmadszor  is  vállaljam az  önkormányzati
képviselőséget, képviseljem a lakosságot, a települést. Én ezt megköszönöm
és vállalom a megmérettetést.

Tisztelettel: Kószó Zsolt képviselő jelölt
Sólya Zoltánné vagyok, születésem óta Pusztamérgesen élek. Több mint 15 éve
a faluban dolgozom -  kezdetben óvodapedagógusi, majd programszervező és
turisztikai előadói munkakörben. Munkám során -  hosszú évek óta-  minden
erőmmel a községünk pozitív imázsának kialakításáért és megtartásáért, kultu-
rális és erkölcsi életének fejlődésé-ért dolgozom.
Pusztamérges község közéletében négy éve végzek önkormányzati képviselői
tevékenységet. Képviselői munkám során mindig igyekeztem javaslataimmal,
hozzászólásaimmal,  döntéseimmel  a falunk fejlődését és pozitív  előrejutását
elősegíteni.  Úgy gondolom nekünk önkormányzati  képviselőknek elsődleges
feladata kell hogy legyen a mindenkori polgármester megalapozott döntéseit és
munkáját előkészíteni és elősegíteni a falunk érdekeit szem előtt tartva.
Amennyiben bizalmat kapok a község választópolgáraitól, az elkövetkező idő-
szakban is szeretném ezt a tevékenységet folytatni és a község fejlődéséért, bol-
dogulásáért, előrehaladásáért dolgozni.
Kedves Pusztamérgesi választópolgárok! Tóth-Baranyi Zsolt vagyok, már több
mint 21 éve Pusztamérgesen élek. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem hall-
gatója vagyok diplomás ápoló szakon. Hivatásomból kifolyólag gyakran talál-
kozom olyan kiszolgáltatott emberekkel, betegekkel, idősekkel, akiknek szük-
sége van segítségre, hogy kiálljanak értük és törődjenek velük. Szeretnék tehát
segíteni abban, hogy minél könnyebben el tudják mondani azt, ha esetleg nem
tetszik valami a faluban, vagy változtatni  szeretnének. Ez egy kis közösség,
mégis olykor apró problémákat is nehéz megoldani, mert nincsenek megfelelő
kommunikációs csatornák. Nem ígérek olyat amit nem tudok megtartani, de ab-
ban mindenki biztos lehet, ha arra kér, hogy a képviselőtestület előtt mondjam
el az elképzeléseit, véleményét, vagy tájékoztassam arról mi történt az ülésen,
akkor meg fogom tenni. Rengeteg dolgot másképp látnak az emberek bizonyos
életkorokban. Szükség van arra, hogy a képviselőtestületben minden generáció
képviseltethesse magát. A jelenlegi testület minden tagja 30 év feletti.  Kérek
mindenkit, ha szeretnének egy kis felfrissülést, színt, akkor szavazzanak rám!

KOVÁCS SÁNDOR

KÓSZÓ ZSOLT

SÓLYA ZOLTÁNNÉ

TÓTH-BARANYI
ZSOLT
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Az egyik és legfontosabb feladat a település lakosságának megtartása. Ebben elsődleges és döntő 
szerepe van az általános iskolának, az ott folyó magas szintű oktatásnak, későbbiekben a mikrokörzeti 
iskolaközpont kialakításának. 
Kiemelkedő szerepe van a pusztamérgesi Középiskolának is, ahol a középfokú képzésen túl a mun-
kaerőpiac igényeihez igazodva a felnőtt korosztály képzése is megoldott – ez a lehetőség továbbra is 
rendelkezésre fog állni.
A település további fejlődése érdekében a következő feladatok végrehajtását tartom szükségesnek és 
tekintem célkitűzéseim között a legfontosabbaknak:

- az általános iskola felújításának folytatása, eszközrendszerének bővítése,
- az óvoda teljes felújításának befejezése,
- a művelődési ház felújításának folytatása,
- a Szociális Alapszolgáltatási Központ önkormányzati intézmény további szolgáltatásainak

 fejlesztése, különösen a nappali ellátás biztosítása az épület bővítésével,
 - a megépült szennyvíztisztító-telep biztonságos üzemeltetése a település számára legelőnyösebb

    feltételek mellett,
- a szilárd hulladék kezelési és tárolási problémáinak megoldása a szegedi ISPA-pályázat keretein

   belül,
- az egészséges ivóvíz-program további folytatása,
- a civil szervezetekkel kialakult jó kapcsolat további ápolása, véleményeik kikérése.

A beruházási- és felújítási munkálatok mellett szeretném az eddig elért jó eredmények további szinten 
tartását, a lehetőségekhez mérten a bővítését (egészségügy, közösségi színtér, lakosság felé nyújtandó 
szolgáltatások, virágosítás, sport) biztosítani.
A kínálkozó pályázati lehetőségek kihasználásával kívánom megoldani a belterületi-és külterületi utak 
javítását.
A falusi rendezvények (szüreti fesztivál-és kakaspörkölt-főző verseny, idősek találkozója, ünnepi falu-
karácsony) hagyománnyá történő emelése.
A régi lőtéren lévő „nagydomb” felújítása, a szánkózásra alkalmas pálya kialakítása lehetőséget bizto-
sítana a gyermekek téli szabadidejének hasznos eltöltésére. 
Megköszönöm minden pusztamérgesi lakos négy évvel ezelőtti szavazatát, bizalmát. 
Szeretném megköszönni azt a segítséget, tenni akarást, amit az elmúlt négy év folyamán tapasztaltam 
és kaptam.
A fenti program megvalósításához minden Pusztamérgesen lakó polgár együttműködése, összefogása 
és támogatása szükséges. Ehhez kérem valamennyiük támogató szavazatát. 

Tisztelettel és köszönettel: Dr. Papp Sándor



TISZTELT VÁLASZTÓINK, KEDVES PUSZTAMÉRGESIEK!
Itt születtem, itt élek, itt engem mindenki ismer. Sokan Önök közül azzal tisz-
teltek meg, hogy polgármesternek illetve képviselőnek ajánlottak.
Jól  ismerem a  településünk  gondjait,  kiszolgáltatott  helyzetét.  1990-2002-ig
Pusztamérges felzárkóztatása folyt, kiépült az úthálózat, bevezettük a gázt.
Képviselőként és egyszerű lakosként is aktívan részt vettem ebben a munkában.
Mindig  elkötelezetten  álltam  ki  a  közös  jövőért,  a  közös  erőfeszítéssel
létrehozott pusztamérgesi értékek védelméért!
A falu lakosainak többsége úgy ítéli meg, hogy a falu fejlődése megrekedt, meg-
állt. Számos lehetőség maradt kihasználatlanul, a képviselők és a polgármester
nem tudtak a falu javára cselekedni. Kritikával lehetne őket illetni. Itt a lehető-
ség: kérjék számon ígéreteiket, a négy év alatt végzett munkájukat, hogyan gaz-
dálkodtak a rájuk bízott vagyonnal. Mit tettek Pusztamérgesért?

Tisztelt Pusztamérgesiek!
Ebben a községben születtem, itt voltam gyermek. Biológia-kémia szakos ta-
nárként a Pusztamérgesi Középiskolában kezdtem dolgozni 1998-ban. Három
tanév után az általános iskola nevelőtestületébe kerültem, ma is itt tanítok.
Tanítványaimon keresztül sok családdal van kapcsolatom. Tájékozódom örö-
meikről, gondjaikról. Figyelemmel kísérem falunk fejlődését. Különösen érde-
kel környezetvédelmi helyzetünk, környezetkultúránk, valamint a családok
szociális helyzetének javítási lehetőségei. 
Szeretnék a következő években helyi képviselőként bekapcsolódni községünk
közéletébe. Dolgozni az itt lakók közérzetének és létbiztonságának javításáért.
Kérem, támogassanak szavazataikkal! 

Köszönettel: Balla Zsolt. általános iskolai tanár

Elmondhatom: szerencsés vagyok – szinte minden napom kötődött Pusztamér-
geshez. Itt nőttem fel és most itt dolgozom. És minden nap tanultam itt valamit.
Települést fejleszteni kétféleképp lehet: az egyik, amikor úgy látszik, hogy min-
den rendben - a másik, amikor úgy érezzük, hogy jó irányba mennek a dolgok.
Én az utóbbit tartom szem előtt. Fontosabb az itt élők véleménye és jó közérzete,
megélhetési lehetősége annál, hogy ez "kívülről" milyennek látszik.
Lehetőség kell a fiataloknak, hogy számoljanak Pusztamérgessel, esély a dolgo-
zóknak, hogy állásuk legyen, az időseinknek pedig megbecsülés, mert ők már
megtették a magukét. Civil szervezeteink sok feladatot át tudnak vállalni az ön-
kormányzattól, de ehhez érezniük kell, hogy (ha csak jelképesen is) ott állunk
mögöttük és segítünk! Nem jó erről sokat beszélni – meg kell csinálni...
Nagyon sokan - ki így, ki úgy - dolgoznak ezért a községért. Felelősséggel tarto-
zunk egymásnak, ezért döntéseinknek is ilyennek kell kenniük. Képviselőket is
így válasszanak! Megtiszteltetés lenne, ha továbbra is közöttük dolgozhatnék...

TALLÉR
GYÖRGYNÉ

BALLA ZSOLT

CSALA ISTVÁN

CSÍKOS ISTVÁN
„Sokat

megvalósítottunk,
de még nem
mindent.”

FARKAS GÁBOR

    GYURIS CSABA
„...fontos, hogy amit

egyszer már felépítet-
tünk, azt ne rombol-

ják le mások ...”

    GYURIS JÁNOS

„Egyéni érdek nélkül
a lakosságért.”

Kedves Pusztamérgesiek!
Biztosan feltűnt Önöknek, hogy ebben az évben a választási listán a „független
képviselőjelölt” címmel találkozik a nevem mellett – ellenben a 2002. évi vá-
lasztások alkalmával, akkor a Pusztamérgesért Egyesület elnökeként indultam
és lettem képviselőjük azoknak az embereknek, akik rám adták a szavazatukat.
Sajnálatos módon ez év februárjában elnöki tisztségemről lemondtam, mert
úgy éreztem, hogy az elmúlt 2 év során nem sok értelme volt az egyesület lé-
tének és munkájának (ha volt egyáltalán).Szeretném az elkövetkező ciklusban
folytatni a képviselői munkát, úgy ahogy azt az elmúlt 2-3 évben tettem: kép-
viselni az Önök által fontosnak tartott helyi érdekeket, ami csakis Pusztamér-
ges fejlődését szolgálja. Ha úgy gondolják, hogy „helyem van” az elkövetke-
zendő  4  év  folyamán  Pusztamérges  közéletében,  akkor  várom megtisztelő
szavazatukat!

Köszönettel: Csíkos István független képviselőjelölt
2006-os helyhatósági választások
Pusztamérgesi lakos lévén mezőgazdasági vállalkozásból élek, így ismerem a
munkáltató és munkavállaló nehézségeit is. Lényeges a munkahely teremtés kér-
dése. Fontosnak tartom a belterületi úthálózat felülvizsgálatát és annak karban-
tartását, valamint a dűlőutak folyamatos rendezését.
Elengedhetetlen  a  szilárd  hulladék Európai  Uniós  normáknak,  elvárásoknak
megfelelő kezelése és a jelenlegi szemétlerakó környezetbe illő rekonstrukciója.
A fent említett feladatok megoldására keresni kell a megfelelő pályázati lehető-
ségeket. A költségvetés szűkössége, a várható megszorító intézkedések mellett
a fejlesztések csak úgy valósulhatnak meg (részben vagy egészben).
Legfontosabbnak az Óvoda és Általános Iskola szuverenitásának a megtartását
tekintem. Az idősgondozás továbbfejlesztésében a kistérségi fejlesztéseket is tá-
mogatom. nem vagyok túl derülátó, de minden erőmmel, tudásommal és ta-
pasztalatommal azon leszek, hogy gyarapíthassuk elért eredményeinket.
Tisztelt Pusztamérgesiek!
Megtisztelő felkérés számomra mellyel a pusztamérgesiek képviselőnek aján-
lanak. Több éve élek már Pusztamérgesen, van egy csodálatos kislányom, fe-
leségemmel és családjával közös gazdálkodást folytatunk.
Nap mint nap szembesülök a falusi emberek problémáival, látom sorvadni a
falut. Látom a régi értékek pusztulását.
Szeretnék ezen változtatni, ezért vállalom a jelölést. Fontos a régi hírnév visz-
szaállítása; fontos, hogy a gyermekeink itt járhassanak iskolába; fontos, hogy
amit egyszer már felépítettünk, azt ne rombolják le mások és legyen Puszta-
mérges újra Magyarország legvirágosabb faluja!
Hát ezeket szeretném megvalósítani képviselőként!
Kérem szavazzanak rám!

Tisztelettel: Gyuris Csaba

Tisztelt Pusztamérgesiek!
Néhány általam támogatott és megvalósított teendőkről a lakosságért: óvoda,
általános iskola, nyugdíjas és civil szervezetek által szervezett rendezvényeken
részvétel és támogatás; lakosság megfelelő tájékoztatása életvitelük könnyítésé-
ért; kül- és belterületi utak téli-nyári közlededhetővé tétele; pályázatírás, amely
a sportpálya felújítását szolgálta Szabóné Gyuris Rita segítségével (még szám-
talan elért eredményt sorolhatnék fel) A jövő elképzeléseimről: óvoda, általá-
nos iskola Pusztamérgesen működtetése; óvodás korosztálytól az idősekig meg-
felelő közösségben történő ellátása, kül- és belterületi utak rendben tartása; a
falu virágosítása és színvonalassá tétele; idősek szociális helyzetének támogatá-
sa és javítása; külterületen élők kellő támogatása, és tájékoztatása; sport- civil
szervezetek és polgárőrség támogatása. Sorolhatnám még számos reális elkép-
zelésem. Kérem a lakosság támogatását a megvalósítható feladatok ellátásához,
hogy független képviselőként mindezeket megtehessem.

           Pusztamérgesi Hírlevél            3. 4.          Pusztamérgesi Hírlevél
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Számomra fontos Pusztamérges fejlődése, ezért is vállalom a jelöltséget.
Ha megkapom Önöktől a bizalmat és a lehetőséget, akkor vissza kívánom
állítani Pusztamérges régi hírét, szerepét!
Terveimben többek között szerepel:

 a falunk virágosítási programjának újjászervezése, hagyományaink újraélesztése
 saját útjaink védelme, karbantartása
 aktív, hangsúlyos, a település érdekeit szolgáló jegyzői munka
 többcélú társulások, partneri viszonyok kialakítása a környező településekkel
 óvodánk, iskolánk megőrzése, fejlesztése
 színvonalas, eredményes pályázati munka

Van erőm, időm és kitartásom az elképzeléseim megvalósításához. Tudom, sokan változást akar-
nak, kérem szavazzanak rám, hogy hatékonyan együtt Önökkel, Önökért, a faluért dolgozhassak!

KÖSZÖNETTEL: Tallér Györgyné


