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A megoldást erre én abban látom hogy képviselőink legyenek agrárium munkahelyeket teremt és biztosít. Ez a feladat 
azok az elhivatott férfiak és nők akik tényleg alkalmasak arra összefogást kíván mindannyiunktól! Képviselőként ennek 
hogy ellássák ezt a közösségi feladatot és nem csak a kénysze- megvalósítását elsődleges feladatomnak tekintem, támogatá-
rűségből, megszokásból tévednek erre az útra! Én ezek ellen som teljes mértékével.
tenni merek, akarok és fogok ha bizalmukat belém fektetik. Szorítsuk le a 20% körüli munkanélküliséget, csábítsunk befek-
Elmúlt 4 év eredményei közül hagy kezdjem pozitívumokkal: tetőket,  alakítsunk ki ipari területet, legyen érdemes vállalkozni 
községünk intézményei, legyen az az iskola, óvoda vagy a Ruzsán! Nem elég támogatni, keresni kell a kezdeményezése-
teleház nagy fejlődéseken mentek át az elmúlt években! ket és életre hívni. 
Pályázatok armadája segítette állapotuk megőrzését és fej- Adottságainkat ki kell használni, legyen a termálvíz valóság és 
lesztését. Hagy gratuláljak ezennel is az így elért fejlesztések- ne csak ígéret. Használjuk fűtésre, építsünk fürdőt ha lehet, 
hez hiszen mindannyiunk érdeke hogy községünk közintéz- palackozzuk és értékesítsük. Keressünk befektetőket de ma-
ményei fejlődjenek. Közösségünket formáló egyesületek szé- radjon a közösség tulajdonában is ez a kincs!
pen teljesítenek, jó látni az ilyen összefogásokat! Ezt a képet Tegyünk közkedveltebb idegenforgalmi hellyé Ruzsát, nyissunk 
nézve idillinek tűnhet helyzetünk azonban korántsem az! a közkedvelt helyek felé, javítsunk az úthálózaton Mórahalom 
Képviselő testületünk Ruzsai Hírek különkiadásában szereplő fele. Kapcsolódjunk be aktívan a turizmus vérkeringésébe. 
önértékelésében maga világít rá hogy a felmutatott 4 évben Javítsunk földes útjaink járhatóságát is.
ipari fejlesztések, beruházások, munkahelyek létesítése nem Legyünk elsők a környéken a „zöld” energiák hasznosításában 
történt, előrelépést csak a közintézmények fejlesztésében és a azzal hogy támogatjuk a megújuló, olcsóbb, függetlenebb 
bevételt, munkahelyeket nem teremtő projektekben tudunk energiaforrásokat.Tatár Gábor vagyok, 31 éves vagyok, képviselőjelölt vagyok, 
felmutatni. Ez így olyan mintha a szép garázsunkat muto- Szervezzünk több népszerű találkozót nálunk, támogassuk az de elsősorban Ruzsai lakos vagyok mint Önök. Szomorú 
gatnánk amihez kocsink azonban nincs. Ipari területünk sincs autó-,motorsport találkozókat. Több és látogatottabb rendez-vagyok, kiábrándult vagyok, csalódott vagyok mint sokan Önök. 
mint ahogy azt már mások is megjegyezték (országgyűlési vény   nagyobb bevételt jelent a számunkra is és a fiatalok is Mindezek mellett azonban elszánt vagyok, értelmiségi vagyok, 
képviselő is), melynek hiányában munkahelyteremtő beruhá- büszkék lesznek községükre.kétkezű munkaszerető vagyok és a végletekig kitartó vagyok 
zások meg sem valósulhatnak a gyakorlatot tekintve. Igenis Javítsunk a közbiztonságon, legyenek a járőrözések a külterü-mint remélem Önök, és talán az első is ki felajánlja a teljes 
kell a munkahelyeket teremtő projektekre, beruházásokra időt, leten is gyakoribbak az egyre szaporodó lopások elkerülése képviselői javadalmazását iskolánk tanulóinak étkezte-
pénzt és energiát fordítani. Igen kell hogy intézményeink végett, de az olyan egyszerű problémákkal is foglalkozzunk tésére a teljes négy éves ciklusra! Nekem ez társadalmi 
állapota mellett versenyképességünket is erősítsük, hiszen az mint a falun belüli kutyák falkába verődése!munka, a községet szeretném jobbá tenni melyért cserébe 
új bevételek lesznek azok melyek fejlődésünket elősegítik, Vályogházaink állapotának fejlesztése, óvása. Vályog mint épí-fizetést nem várok, bizonyítva ezzel is már az elején hogy való-
utunkat kikövezik! Agráriumi helyzetünk révén hol vannak azok tőanyag támogatása. Napjainkra ismét kezdi ez a természetes, ban tenni akarok.
a fejlesztések, támogatások, beruházások, vagy akár csak környezetbarát és olcsó építkezési forma visszanyerni létjogo-
együttműködések melyek a gazdálkodókat, gazdaságokat sultságát amellett hogy  Magyarországon a lakosság egy jelen-Sajnos községünk lélekszáma folyamatosan fogy, a fiatalok 
segíti? Noe úgy tűnik jelenleg sehol, de lehet hogy ez csak tős része ma is (!) vályogházakban lakik!elmennek, a munkanélküliek száma nő, a gazdák, vállalko-
azért van mert képviselőink nyilván túlontúl elfoglaltak voltak Internet biztosítása belterületen és külterületen is! Még belterüle-zások magukra maradtak, ki tesz ez ellen? Nos, erről szól ez a 
ahoz hogy a képviselő-testületben véleményüket kifejtsék, ten sincs széles sávú internet (3G). Külterület internetes lefedése.szavazás, hogy olyan jelölteket támogasson a közösség akik 
megtárgyalják, új beterjesztésekkel álljanak elő, választóikkal tenni akarnak, elkötelezettek a fejlődésre és akik végig is 
megvitassák. Az alábbi táblázat alapján mindenki eldöntheti csinálják. Magamrólhogy egy-egy ülésen szereplő napirendi pontokban, előter-
jesztésekben hány hozzászólás, javaslat, megjegyzés hang- Tatár Gábor vagyok, Szegeden születtem 1979 februárjában. Én hiszek benne és látom hogy lehet reálisan többet tenni 
zott el az idei év elejétől: Érettségimet Szegeden, a Déri Miksa Gépipari Szakközép-mint eddig és kell is Ruzsáért, hiszek benne hogy nagy lehe-

iskolában szereztem meg. Érettségi után egyből munkába tőségeket szalasztottunk el a múltban amiket ki kell javítani, 
álltam mint számítógép szerelő. Hamar megértettem hogy hiszek benne hogy nem elég pályázatok mögé bújni és muto-
ebben a szakmában Szegeden nem nagy jövő vár rám ezért gatni hogy mindent megtettünk mert nekünk is kell tenni érte, 
Budapestre utaztam, itt már mint programozó dolgoztam. Az hiszek benne hogy nem kell más városok/falvak árnyékában 
ezt követő 10 évben informatikai karrieremet építgetve saját tengődnünk, hiszek benne hogy gyermekeink számára jövőt 
céget alapítottam és számtalan a piacot meghatározó szerep-tudunk teremtetni, hiszek benne hogy Ruzsa nem kell hogy 
lőnek dolgoztam mint bankok, közigazgatási intézmények, elsorvadjon mint  oly sokan mások, hiszek benne hogy Ruzsá-
multinacionális cégek. Tanulmányaimat folytattam a Kandó ra büszkék lehetünk! Elhalasztott lehetőségeinket ideje újra 
Kálmán főiskolán mint villamosmérnök. Látva hogy a magyar megkeresni hogy végre megvalósítsuk őket. Munkahelyek kel-
piacon mekkora mértéket öltött a korrupció/körbetartozás/lenek, gazdálkodók, vállalkozások és gazdaságok felkarolása 
felelősségvállalás hiánya úgy döntöttem hogy nekivágok a kell hiszen Ruzsa elsősorban a gazdák faluja, szövetségesek 
nagyvilágnak: Amerikai és Európai cégeknek dolgozva több kellenek, befektetők kellenek, nyitott szemmel kell járnunk, 
mint 3 évet töltöttem Párizsban, Európa szívében. Ez idő alatt megkeresni a lehetőségeket, és kihasználni az olyan adott-
szerencsém volt megismerni az igazi Európai életet és ságainkat mint akár a termálvíz. Hiszek benne hogy Európá-

Ennek alapján a legtöbbet hozzászóló is csak minden második gondolkodásmódot! Ezt a gondolkodásmódot tartom a maga-ban töltött éveimet, tapasztalataimat az igazi demokráciában 
témához reagált, a legkevesebbeket szólok pedig jó ha tizen- ménak a mai napig. Hiszek benne hogy annak részei nálunk is hasznunkra tudom fordítani, hiszek benne hogy mint fiatal 
kettőből egyre reflektáltak. megvalósíthatók/követendők. Ez idő tájt vásároltuk feleségem-ruzsai lakos nem vagyok senki bábja és nem is leszek, hiszek 
2010-es költségvetésünk egyik szomorú pontja hogy várha- mel azt a Ruzsai tanyát amiben jelenleg is lakunk. Hosszú benne hogy friss vér és erő kell a testületbe és nem dinasztiák 
tóan a kiadásaink idén is meghaladják a bevételeinket majd, tanakodás után idén tavasszal úgy döntöttünk hogy nem harca, hiszek benne hogy képviselőnek lenni társadalmi mun-
ezzel 54 millió forint hiányt okozva. Ha a teljes bevételhez folytatom tovább Párizsi munkámat a sok utazgatás miatt és ka és nem egy jól fizetett másodállás. Ígérem hogy fejlődést 
viszonyítunk ez ugyan csak 8% körüli érték, azonban a célunk helyben keresek állást. Szegeden meg is találtam a megfelelő hozok,  hogy független és pártatlan döntéseket hozok, hogy 
bevétel elérése kell hogy legyen a mostani hiány tartása céget ahol jelenleg is dolgozok mint vezető szoftver mérnök, támogatást hozok, hogy nem tűrök el részrehajlást és hogy 
helyett. továbbra is külföldi ügyfeleknek azonban végre itthonról, csak fiatalosságot és tenni akarást hozok!

elszórtan kiutazva. A munkám mellett otthon egy kis gazdaság 
beindításán is dolgozok, remélve hogy gyermekeink folytatják Hogyan továbbHelyzetértékelés majd. Ezért engem is személyesen érint a helyi gazdálkodók 

Agrárium, ez az ami meg kell hogy határozza Ruzsa érdekeinek védelme!Képviselőként nem elég ötletekkel indulni, ismerni kell a 
mindennapjait. Gazdák, gazdaságok támogatása szükséges község aktuális helyzetét is. Kampányom során (melyet 
hogy a termelésben részt venni megérje, legyen az őstermelő Október 3-ig megpróbálok minél több helyre eljutni hogy személyesen végzek) sok emberhez eljutok és sokakkal 
vagy nagyobb gazdaság!  Legyen ez az első feladat! Legyen személyesen is megismerhessenek!beszélek. A tőlük kapott információk és saját tapasztalatom 
saját TÉSZ-ünk ha indokolt, maradjon a haszon helyben az Kérem szavazzanak a lehetőségekre, a fejlődésre, kérem által alkotott kép  azt mutatja hogy Ruzsán még mindig 
értékesítők sora helyett. Jó minőségű áruinkra keressünk szavazzanak rám!beszélhetünk dinasztiákról, szűk érdekcsoportokról azok 
piacot, társuljunk és fogjunk össze, tegyünk meg mindent érdekeinek előtérbe helyezéséről, kiábrándultságról, 
azért hogy termelni kifizetődő legyen, mindemellett egy fejlődő Legyen egy a célunk!szegénységről és munkanélküliség kimagasló mértékéről.

Tisztelt Ruzsaiak

Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún.
Össze-

sen
Átlag

Sádt Ede 9 3 5 6 3 9 35 51,47%

Pappné Tímár Teréz 6 5 5 2 8 3 29 42,65%

Borbás Istvánné 2 2 4 3 2 5 18 26,47%

Gárgyán Imre 2 4 4 5 15 22,06%

Dr. Szanka János 1 2 2 2 3 4 14 20,59%

Dr. Bánfi Tamás 1 4 1 3 1 10 14,71%

Bálint Mátyás 2 1 3 3 9 13,24%

Haskó Zsolt 2 2 2 6 8,82%

Ollmann-né Lovászi 
Ágnes

2 2 2 6 8,82%

Napirendi pontok/elő-
terjesztések száma

16 9 10 12 8 13 68

A demokrácia jegyében helyet biztosítottunk a nem hatalmon lévők bemutatkozására. Az aláíró vállalja a cikk hitelességéért a felelősséget.
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