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Magyari László

5+1 pont Röszkéért!

polgármesterjelölt
Tisztelt röszkei lakosok! Tisztelt választópolgárok!
2010. október 3.-ra kiírt önkormányzati választásokon polgármesterjelöltként indulok. A választás megnyeréséhez elegendő támogatás birtokában Röszkét és a lakosságot az 5+1 polgármesteri program szerint fogom szolgálni.
A programom fő pontjaként a hosszútávú munkahelyteremtést tartom a legfontosabbnak. A vállalkozások helyi adóterheinek csökkentésével jelentősen növelhető a cégek nyeresége, amely új fejlesztéseket, vállalkozás barát beruházásokat eredményez.
Ez által a település és annak vonzáskörzetébe tartozó lakosság könnyebben tud minőségi munkahelyen elhelyezkedni. Nagyon fontosnak tartom a környezetünk érdekében a tartós közmunkaprogramot. Ezek megvalósításához minden segítséget, lehetőséget megadna az általam
vezetett önkormányzat.
A települési infrastruktúrafejlesztés kardinális kérdése jelenleg minden nemzedéknek. Nagyon fontos feladat a tanyai buszhálózat fejlesztése,
a felvégi buszjárat beindítása, az utak karbantartása, ezek mielőbbi rekonstrukciója. A mostoha időjárás miatt a csapadékelvezetők tisztítása,
új rendszerek kialakítása szintén kiemelkedő feladat. Egy biztonságos, kellemesen élhető település, egy gyarapodó közösség minden korosztály számára megnyugvást és jó életminőséget nyújthat .
Tudásalapú ifjúságpolitika nélkül nem lesz következő nemzedékünk. Ezt már az 1920-as években a Klebelsberg Kunó által kezdeményezett
oktatásügyi fejlesztések is hűen mutatták. Nagyon fontos a XXI. század közepén az informatikai lehetőségek minél nagyobb kiaknázása.
Röszke lehetne az első olyan település hazánkban, amely a tanulóinak, amennyiben helyben végzik el az általános iskolát, állandó ingyenes
internet hozzáférést és az ehhez szükséges technikai eszközt térítés mentesen biztosítana.
A Megújuló energia maximális kihasználása minden településen élő közös érdeke. A víz, a szél, a nap és a geotermikus energia felhasználása
jelentős kiadás csökkentést eredményezhet minden lakosnál, vállalkozásnál. Az önkormányzati fenntartású intézmények energia ellátásáról
nem is beszélve.
Röszkét egy megújult turisztikai és település marketinggel szeretném bekapcsolni az ország idegenforgalmi vérkeringésébe. Így a programom
főelemei egymásra épülve valósítják meg és teszik kényelmessé, kellemes környezetűvé településünket.
Vissza kell állítanunk a Vasas Szent Péter szobrot Röszkére.
A Gondtalan nyugdíjas évek program keretein belül az idősebb korosztály részére, a megérdemelt pihenésüket megalapozó és a biztonságot adó technikai fejlesztéseket komoly szándékomban áll támogatni.Fejlesztve a falugondnoki éa támogató szolgálatot Röszkén.
Kérem, hogy ajánlószelvényeikkel (kopogtatócéduláikkal), majd a szavazás napján szavazataikkal támogassák programomat és képviselőjelölt politikus társaimat! A választáson szavazzanak rám, mint polgármesterjelöltre, az alább megjelölt képviselőjelöltekre, és a megyei listán a
Civil Mozgalom megyei listájára!
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Az 5+1 programot támogató Független Önkormányzati Képviselők:
“Azért vagyunk a világon,
hogy valahol otthon legyünk benne”
/Tamási Áron/
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Barnáné Szabó Tünde óvónő
Röszke Lehel u. 4

Herédi Zoltán orvostanhallgató
Röszke Marx u. 20

Túró István nyugdíjas
Röszke József Attila u. 41

Besenyei Zsolt mérnök
Röszke Deák Ferenc u. 20

Németh István nyugdíjas
Röszke Felszabadulás u. 17/A

Magyari László vállalkozó
Röszke Rákóczi u. 96
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