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PolgÃ¡rmester, kÃ©pviselÅ‘ testÃ¼let
MegvÃ¡lasztott polgÃ¡rmester: VÃ¡mosi LÃ¡szlÃ³

MegvÃ¡lasztott kÃ©pviselÅ‘k:
- Tuza LÃ¡szlÃ³ alpolgÃ¡rmester
- BorbÃ¡s LÃ¡szlÃ³ kÃ©pviselÅ‘ (a SzociÃ¡lis BizottsÃ¡g elnÃ¶ke)
- KecskemÃ©ti LÃ¡szlÃ³ kÃ©pviselÅ‘ (a SzociÃ¡lis BizottsÃ¡g tagja, a PÃ©nzÃ¼gyi BizottsÃ¡g tagja)
- KollÃ¡r TamÃ¡s kÃ©pviselÅ‘ (a PÃ©nzÃ¼gyi BizottsÃ¡g elnÃ¶ke)
- StefÃ¡n Tibor kÃ©pviselÅ‘ (a SzociÃ¡lis BizottsÃ¡g tagja)
- Szuromi Csaba kÃ©pviselÅ‘ (a PÃ©nzÃ¼gyi BizottsÃ¡g tagja)
Â
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VÃ¡mosi LÃ¡szlÃ³ polgÃ¡rmester

Tisztelt AndornaktÃ¡lyaiak!

KOLLÃ•R TAMÃ•S
Ã¶nkormÃ¡nyzati kÃ©pviselÅ‘

Â
TovÃ¡bb a jÃ¶vÅ‘ ÃºtjÃ¡n!
AzÃ©rt vÃ¡lasztottam ezt a jelmondatot a 2014-es Ã–nkormÃ¡nyzati vÃ¡lasztÃ¡sokra, mert azt gondolom elkezdÅ‘dÃ¶tt valami
AndornaktÃ¡lyÃ¡n. Valami, aminek Ã©n is a rÃ©szese lehettem, valami, amire bÃ¼szkÃ©k lehetÃ¼nk, valami, aminek mÃ©g
nagyon, de nagyon az elejÃ©n jÃ¡runk.

Az elÅ‘zÅ‘ ciklusban is azÃ©rt dolgoztunk, hogy egy eredmÃ©nyes, Ã©lhetÅ‘bb telepÃ¼lÃ©st alakÃ-tsunk ki, ahol lÃ¡tszanak a
fejlesztÃ©sek, ahol az emberek szÃ-vesen tÃ¶ltik idejÃ¼ket, Ã©s nem utolsÃ³ sorban jobban Ã©lnek.

A jÃ¶vÅ‘ben is azÃ©rt teszek majd, hogy folytassuk a megkezdett munkÃ¡nkat, mert feladat akad mÃ©g bÅ‘ven.

Azt gondolom nagy eredmÃ©ny (a teljessÃ©g igÃ©nye nÃ©lkÃ¼l), hogy felÃºjÃ-tottuk az Ã³vodÃ¡nkat, a mÅ±velÅ‘dÃ©si hÃ¡zat
tÃ³rÃ©ti utcÃ¡kat, a ravatalozÃ³t. A tÃ©rfigyelÅ‘ -, a hangos hÃ-rmondÃ³ -, Ã©s az ÃºtbaigazÃ-tÃ³ tÃ¡bla - rendszer is kiÃ©pÃ-tÃ©
kerÃ¼lt, de emlÃ-thetnÃ©m a vadonatÃºj kisbuszunkat is. BÃ¼szke vagyok rÃ¡, hogy mindezeket elÃ©rtÃ¼k.
DE! Nem szabad hÃ¡tradÅ‘lni, nem lehet megelÃ©gedni, mert mi lesz?

...az elkerÃ¼lÅ‘ Ãºttal, a nagykerttel, az iskola Ã©pÃ¼lettel, a tornateremmel, a RÃ³zsa utcÃ¡val, a fÅ‘Ãºt kÃ¡tyÃºival, a PetÅ‘fiMocsÃ¡ry sÃ¡rtengerrel, a vÃ-zelvezetÅ‘ Ã¡rkokkal, az idÅ‘sek segÃ-tsÃ©gnyÃºjtÃ¡sÃ¡val? stb?
http://andornaktalya.hu

TÃ¡mogatÃ³: Joomla!

GenerÃ¡lÃ¡s: 17 August, 2018, 08:30

www.andornaktalya.hu

Az ÃºjjÃ¡ vÃ¡lasztott testÃ¼lettel azon fogunk dolgozni, hogy komfortosabbÃ¡, szÃ-nesebbÃ© tegyÃ¼k a telepÃ¼lÃ©sen Ã©lÅ‘k
mindennapjait, hogy bÃ¼szkÃ©n mondhassÃ¡k AndornaktÃ¡lyÃ¡n lakom, ez az otthonom!

MegkÃ¶szÃ¶nve szavazatukat Ã©s bizalmukat, tisztelettel:

KollÃ¡r TamÃ¡s

Tuza LÃ¡szlÃ³ alpolgÃ¡rmester

EngedjÃ©k, meg, hogy ezÃºton kÃ¶szÃ¶njem meg Ã–nÃ¶knek, azt a sok szavazatot, mellyel az Ã¶nkormÃ¡nyzati vÃ¡lasztÃ¡sok
sorÃ¡n megtiszteltek engem! Nagy elismerÃ©s a szÃ¡momra, hogy ilyen sokan gondoltÃ¡k Ãºgy, hogy Ã©rdemes rÃ©szemre
bizalmat szavazni.

Ahogy a kampÃ¡ny idÅ‘szakÃ¡ban is elmondtam, minden tÃ©ren a falu Ã©rdekeit, lakossÃ¡gÃ¡nak igÃ©nyeit, elvÃ¡rÃ¡sait tartom
legfontosabbnak. EgyÃ¼tt kell, hogy megoldjuk a mindennapok gondjait, hiszen mindannyiunknak ugyanazok a
problÃ©mÃ¡ink. Ennek a tudatÃ¡ban prÃ³bÃ¡lok a legjobb tudÃ¡som szerint dolgozni.
Akik ismernek, azok tudjÃ¡k, hogy ezek nem csak egyszerÅ± szavak? Az eddigi munkÃ¡m eredmÃ©nyei alÃ¡tÃ¡masztjÃ¡k
mindezeket. Akik viszont mÃ©g nem ismernek, azoknak ezÃºton szeretnÃ©k nÃ©hÃ¡ny mondatban bemutatkozni!

1958. szeptember 3-Ã¡n szÃ¼lettem Egerben. SzÃ¼letÃ©sem Ã³ta AndornaktÃ¡lyÃ¡n Ã©lek, ahogy szÃ¼leim Ã©s nagyszÃ¼le
is. FelesÃ©gem, Tuza LÃ¡szlÃ³nÃ© (szÃ¼l. SÃ¼veges Katalin) szintÃ©n tÅ‘sgyÃ¶keres andornaktÃ¡lyai, az Å‘ szÃ¼lei is innen
szÃ¡rmaznak.Â KÃ©t felnÅ‘tt gyermekÃ¼nk van, LÃ¡szlÃ³ Ã©s ZoltÃ¡n Ã©s hÃ¡rom unoka bÃ¼szke nagyszÃ¼lei vagyunk.

Ã•ltalÃ¡nos iskolai tanulmÃ¡nyaimat AndornaktÃ¡lyÃ¡n vÃ©geztem. Egerben a Bornemissza Gergely SzakmunkÃ¡skÃ©pzÅ‘
IntÃ©zetben szereztem karosszÃ©ria lakatos kÃ©pesÃ-tÃ©st, majd a 4 szÃ¡mÃº VolÃ¡n vÃ¡llalatnÃ¡l helyezkedtem el, mint
gÃ©pkocsivezetÅ‘. 1989. februÃ¡rja Ã³ta fuvarozÃ¡si vÃ¡llalkozÃ¡st mÅ±kÃ¶dtetek, mely az idÅ‘k sorÃ¡n NemzetkÃ¶zi
SzÃ¡llÃ-tmÃ¡nyozÃ¡si VÃ¡llalattÃ¡ fejlÅ‘dÃ¶tt. PÃ¡lyafutÃ¡som sorÃ¡n lehetÅ‘sÃ©geimhez kÃ©pest mindig igyekeztem tÃ¡mogatn
helybÃ©li civil szervezeteket, melyeket most is megteszek a tiszteletdÃ-jam felajÃ¡nlÃ¡sÃ¡val.

Â Az AndornaktÃ¡lyai SportegyesÃ¼let elnÃ¶kekÃ©nt tisztÃ¡ban vagyok a kÃ¶zÃ¶ssÃ©gÃ©rt vÃ©gzett munka nehÃ©zsÃ©geiv
elÃ©gedettsÃ©ggel tÃ¶lt el, hogy munkÃ¡m eredmÃ©nyekÃ©nt van sportÃ©let kÃ¶zsÃ©gÃ¼nkben. LÃ¡tom azt, hogy mennyire
szÃ¼ksÃ©gÃ¼k lenne gyermekeinknek, unokÃ¡inknak a mozgÃ¡sra, mely segÃ-t egy egÃ©szsÃ©gesebb Ã©letvitelre nevelÃ©s
illetve a kÃ¶zÃ¶ssÃ©gi tudatuk formÃ¡lÃ¡sÃ¡ban.

SzÃ¡mos rendezvÃ©ny lebonyolÃ-tÃ¡sÃ¡ban vettem rÃ©szt Ã©s lÃ¡ttam ezek sikerÃ©t, mely a falunk sikere volt. SzeretnÃ©m a
MÃ¡jus elsejei rendezvÃ©nyt visszaÃ¡llÃ-tani, abban a formÃ¡jÃ¡ban, ahogyan azt rÃ©gebben tettÃ¼k, az Ã¶regfiÃºk focival
egyÃ¼tt.Â Ãšgy vÃ©lem, hogy az ilyen rendezvÃ©nyekbÅ‘l sokat profitÃ¡lhatna kÃ¶zsÃ©gÃ¼nk. Elfogadhatatlan szÃ¡momra,
pÃ©ldÃ¡ul amilyen Ã¡llapotban a Nagykert van. A szÃ©p emlÃ©kmÅ±vet benÅ‘tte a gaz, Ã©s annak a kitakarÃ-tÃ¡sa nem
pÃ©nzkÃ©rdÃ©s. SzÃ¡mos terÃ¼letet lehetne mÃ©g szebbÃ© varÃ¡zsolni, ha mindannyian Ã¶sszefognÃ¡nk a kÃ¶zÃ¶s cÃ©l Ã
TÃ¡mogatÃ¡sra, pÃ¡lyÃ¡zatokra van viszont szÃ¼ksÃ©gÃ¼nk jÃ³ pÃ¡r beruhÃ¡zÃ¡shoz, melyek megvalÃ³sÃ-tÃ¡sa nem tÅ±r
halasztÃ¡st.

SzÃ¼ksÃ©g lenne a ravatalozÃ³ felÃºjÃ-tÃ¡sÃ¡ra, az Ã³vodÃ¡nk bÅ‘vÃ-tÃ©sÃ©re, jÃ¡tszÃ³terek lÃ©trehozÃ¡sÃ¡ra, a falun belÃ¼
mellÃ©kutak portalanÃ-tÃ¡sÃ¡ra, aszfaltozÃ¡sÃ¡ra, a vÃ-zelvezetÅ‘ hÃ¡lÃ³zat korszerÅ±sÃ-tÃ©sÃ©re, a sportpÃ¡lyÃ¡n lÃ©vÅ‘ Ã¶
bÅ‘vÃ-tÃ©sÃ©re Ã©s rendbetÃ©telÃ©re. A KultÃºrhÃ¡zat gazdasÃ¡gi szempontok alapjÃ¡n kellene megvizsgÃ¡lni; felÃºjÃ-tjuk, v
ÃºjjÃ¡Ã©pÃ-tjÃ¼k? Itt el tudnÃ¡m kÃ©pzelni az Ã³vodÃ¡t, a bÃ¶lcsÅ‘dÃ©t, illetve az ezeket kiszolgÃ¡lÃ³ melegkonyhÃ¡t, mely a f
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Ã©lÅ‘ idÅ‘sebb emberek Ã©tkezÃ©sÃ©t is megoldanÃ¡, nem beszÃ©lve a munkahelyteremtÃ©srÅ‘l.
Â Az iskola tornatermÃ©t is jobban ki lehetne hasznÃ¡lni a kÃ¶zÃ¶ssÃ©gi Ã©let szÃ-nterekÃ©nt, de ahhoz is lÃ©pÃ©seket kell
tennÃ¼nk; elsÅ‘sorban az akusztikÃ¡jÃ¡t kell megteremteni ahhoz, hogy szÃ-nvonalas rendezvÃ©nyek lebonyolÃ-tÃ¡sÃ¡nak
helyszÃ-nÃ©Ã¼l szolgÃ¡ljon.

A mÃ¡sik problÃ©ma telepÃ¼lÃ©sÃ¼nkÃ¶n az elkerÃ¼lÅ‘ Ãºt hiÃ¡nya. A teherforgalom tÃºlnyomÃ³ rÃ©sze MezÅ‘kÃ¶vesdrÅ‘l id
illetve innen oda tart. A terveket ismerve, vÃ©lemÃ©nyem szerint, az elkerÃ¼lÅ‘ utat kell kÃ¶zvetlenÃ¼l Ã¶sszekapcsolnia a
mezÅ‘kÃ¶vesdi Ãºttal, ami tehermentesÃ-tenÃ© vÃ©gre fÅ‘utcÃ¡nkat, Ã©s jelentÅ‘sen hozzÃ¡jÃ¡rulna egy lakhatÃ³bb, Ã©lhetÅ‘b

VÃ¡llalkozÃ³kÃ©nt szeretnÃ©m a munkÃ¡m sorÃ¡n megszerzett szemlÃ©letemet, tudÃ¡somat a falu szolgÃ¡latÃ¡ba Ã¡llÃ-tani. A
vilÃ¡gban az Ã¼zleti szemlÃ©let elengedhetetlen egy kÃ¶zsÃ©g vezetÃ©sÃ©ben. A tulajdonunkat kÃ©pzÅ‘ helyisÃ©gek, terÃ¼
Ã©sszerÅ±bb kihasznÃ¡lÃ¡sÃ¡val tÃ¶bbletbevÃ©telhez juthatna a falu. TovÃ¡bbÃ¡ szeretnÃ©m, hogy AndornaktÃ¡lya vonzÃ³ he
legyen a vÃ¡llalkozÃ¡sok szÃ¡mÃ¡ra, ugyanis ezek jelentik a bevÃ©telek jelentÅ‘s rÃ©szÃ©t a falunak. Nem elÃ¼ldÃ¶zni kell a
vÃ¡llalkozÃ¡sokat megfizethetetlen adÃ³terhekkel, hanem egy olyan kÃ¶rnyezetet kialakÃ-tani, ami mind a falunak, mind a
vÃ¡llalkozÃ¡soknak, hosszÃºtÃ¡von elÅ‘nyÃ¶s. A kÃ¶zvagyon megÃ³vÃ¡sÃ¡nak, gyarapÃ-tÃ¡sÃ¡nak fontossÃ¡gÃ¡t szintÃ©n
tudatosÃ-tani kell a falu vezetÃ©sÃ©ben.
NehÃ©z elkÃ©pzelÃ©seimet a faluval kapcsolatban pÃ¡r mondatban Ã¶sszefoglalni, de mindenkÃ©ppen kÃ¶rvonalazza, Ã©n
mikÃ©nt tudnÃ¡m a jÃ¶vÅ‘jÃ©t, jÃ¶vÅ‘nket elkÃ©pzelni.
Â
FogadÃ³Ã³ra minden hÃ©ten kedden, 10:30-11:30-ig, az PolgÃ¡rmesteri hivatalban.
Â
BorbÃ¡s LÃ¡szlÃ³ fÃ¼ggetlen Ã¶nkormÃ¡nyzati kÃ©pviselÅ‘

Tisztelt lakosok!

BefejezÅ‘dtek az Ã¶nkormÃ¡nyzati vÃ¡lasztÃ¡sok. Az Ã–nÃ¶k bizalmÃ¡bÃ³l a kÃ©pviselÅ‘-testÃ¼let tagja lettem. EngedjÃ©kÂ m
hogy megkÃ¶szÃ¶njem megtisztelÅ‘ bizalmukat!

EzÃºton szeretnÃ©k bemutatkozni a helyi lakosoknak. BorbÃ¡s LÃ¡szlÃ³ vagyok 46 Ã©ves 1990 Ã³ta nÅ‘s 3 gyermekÂ Ã©desap
SzÃ¼letÃ©sem Ã³ta andornaktÃ¡lyai lakos vagyok. Itt nÅ‘ttem fel, itt jÃ¡rtam iskolÃ¡ba, felesÃ©gem is helyi lakos, szÃ¼leim,
nagyszÃ¼leim is tÅ‘sgyÃ¶keres lakosok, Ã-gy hÃ¡t ismerem a telepÃ¼lÃ©s problÃ©mÃ¡it, lehetÅ‘sÃ©geit.

AutÃ³technikai SzerelÅ‘ Szakon vÃ©geztem kÃ¶zÃ©piskolai tanulmÃ¡nyaimat. Agria VolÃ¡nnÃ¡l dolgoztam onnÃ©t vonultam
katonÃ¡nak. LeszerelÃ©sem utÃ¡n a rendÅ‘rsÃ©g kÃ¶telÃ©kÃ©ben teljesÃ-tettem szolgÃ¡latot, kÃ©t Ã©vigÂ Budapesten, majd
A rendÅ‘rsÃ©gen belÃ¼l tÃ¶bb terÃ¼leten szolgÃ¡ltam a hazÃ¡mat. Az egri EszterhÃ¡zy
KÃ¡roly FÅ‘iskolÃ¡n szereztem diplomÃ¡t.Â 2012-ben megbÃ-ztak az andornaktÃ¡lyai PolgÃ¡rÅ‘rsÃ©g vezetÃ©sÃ©vel ezÃ©rt is
fontosnak tartom kÃ¶zsÃ©gÃ¼nk kÃ¶zbiztonsÃ¡ggal kapcsolatos tÃ¶rekvÃ©seit.
Jelenleg a Specto-Net BiztonsÃ¡gtechnikai Kft. alkalmazÃ¡sÃ¡ban Ã¡llok mint szakmai vezetÅ‘, biztonsÃ¡g technikus.

AzÃ©rt indultam fÃ¼ggetlenkÃ©nt, mert egy ekkora telepÃ¼lÃ©sen Ãºgy vÃ©lem a testÃ¼let feladata a munka Ã©s fejlesztÃ©s
lenne, nem a pÃ¡rtvitÃ¡k Ã©s egyÃ©ni Ã©rdekek Ã¼tkÃ¶ztetÃ©se.

Kiemelt kÃ©rdÃ©skÃ©nt szeretnÃ©k foglalkozni a kÃ¶zbiztonsÃ¡ggal, a munkahelyteremtÃ©ssel, a csapadÃ©kvÃ-z elvezetÃ©s
vÃ©gleges Ã©s megfelelÅ‘ megoldÃ¡sÃ¡val, utak Ã¡llapotÃ¡nak mielÅ‘bbi rendbetÃ©telÃ©vel Ã©s a meglÃ©vÅ‘, de hasznÃ¡lhata
terÃ¼letek rendezÃ©sÃ©vel. Fejleszteni Ã©s tÃ¡mogatni szeretnÃ©m a sportot, Ã©s tÃ¶bb kulturÃ¡lis
rendezvÃ©nyt Ã©s szÃ³rakozÃ¡si lehetÅ‘sÃ©get szeretnÃ©k biztosÃ-tani, fÅ‘leg a fiataloknak, gyerekeknek, ezt azÃ©rt tartom
fontosnak, hogy legyen szÃ¡mukra alternatÃ-va a liberalizmus Ã¡ltal rÃ¡juk zÃºdÃ-tott szemÃ©t mellett (pl.: cÃ©ltalan semmit tev
Ã©letmÃ³d, kÃ¡bÃ-tÃ³szer, stb.).

A kÃ©pviselÅ‘ testÃ¼leti munkÃ¡t alapvetÅ‘en szolgÃ¡latkÃ©nt Ã©rtelmezem. TehÃ¡t rajtam keresztÃ¼l a vÃ¡lasztÃ³i kÃ¶zakara
kÃ©pviseletekÃ©nt. A folyamatos kapcsolattartÃ¡st a lakossÃ¡ggal a kÃ©pviselÅ‘i munka egyik kiemelkedÅ‘en fontos alapkÃ¶ve
civil szervezetek szerepÃ©nek erÅ‘sÃ-tÃ©se.

VÃ©lemÃ©nyem szerint az elÅ‘zÅ‘ ciklushoz hasonlÃ³an kiemelt figyelmet kell szentelni a kÃ¶vetkezÅ‘ Ã©vekben a telepÃ¼lÃ©
fejlÅ‘dÃ©si irÃ¡nyok meghatÃ¡rozÃ¡sÃ¡ra, jÃ¶vÅ‘kÃ©p kialakÃ-tÃ¡sÃ¡ra (turizmus, borÃ¡szat, kulturÃ¡lis Ã¶rÃ¶ksÃ©g Ã¡polÃ¡sa)
idegenforgalom az egyik legfontosabb kitÃ¶rÃ©si pontja a kÃ¶zsÃ©gÃ¼nknek Ã©s tÃ©rsÃ©gÃ©nek, hiszen segÃ-thet nekÃ¼nk
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munkahelyteremtÃ©sben is. FejlesztenÃ¼nk kell a kÃ¶zsÃ©g vendÃ©glÃ¡tÃ³ kapacitÃ¡sÃ¡t ( meleg konyha lÃ©trehozÃ¡sÃ¡t ).
Minden alkalmat meg kell ragadnunk, hogy megismertessÃ¼k kÃ¶zsÃ©gÃ¼nk szÃ©psÃ©geit, elÅ‘nyeit.

ElkezdÅ‘dÃ¶tt a tÃ©rfigyelÅ‘ kamerarendszer kiÃ©pÃ-tÃ©se, hasznÃ¡lata. Az Ã¶nkormÃ¡nyzat, a rendÅ‘rsÃ©g, Ã©s a polgÃ¡rÅ‘
munkatÃ¡rsai is jobban figyelnek a kÃ¶zsÃ©gre. KÃ¶szÃ¶net mindenkinek a tisztessÃ©ges munkÃ¡Ã©rt.
Viszont nem csak az ezzel foglalkozÃ³ embereknek, hanem a kÃ¶zÃ¶ssÃ©gnek, a kÃ¶zsÃ©g lakÃ³inak is van feladatuk ez
Ã¼gyben. Jobban kell figyelnÃ¼nk kÃ¶zÃ¶s Ã©rtÃ©keinkre. Mivel mindenhovÃ¡ nem tudunk ?Å‘rt? Ã¡llÃ-tani, kÃ©rjÃ¼k,
segÃ-tsenek vigyÃ¡zni Ã©rtÃ©keinkre.

TovÃ¡bbfejlesztjÃ¼k a tÃ©rfigyelÅ‘ rendszert, jelzÅ‘rendszer kiÃ©pÃ-tÃ©sÃ©nek megvizsgÃ¡lÃ¡sa. A RendÅ‘rsÃ©g, a PolgÃ¡rÅ‘
dolgozÃ³i tovÃ¡bbra is szÃ¡mÃ-thatnak egyÃ¼ttmÅ±kÃ¶dÅ‘ segÃ-tsÃ©gÃ¼nkre.

Az elmÃºlt Ã©vekben, kÃ¶zsÃ©gÃ¼nkben is nÅ‘tt az elesettek, szociÃ¡lisan nehÃ©z helyzetbe kerÃ¼lÅ‘k szÃ¡ma. NÅ‘tt a
kiszolgÃ¡ltatottsÃ¡g. KÃ¶szÃ¶net az egyhÃ¡zaknak, civil Ã©s karitatÃ-v szervezeteknek, akik az elmÃºlt Ã©vekben is segÃ-tettÃ©
az elesetteket. AndornaktÃ¡lyai Ã–nkormÃ¡nyzat felelÅ‘ssÃ©get Ã©rez a szociÃ¡lisan rÃ¡szorulÃ³k irÃ¡nt.
SegÃ-tenÃ¼nk kell mindennapjaikban, gyermekeik nevelÃ©sÃ©ben, oktatÃ¡sÃ¡ban. SegÃ-tÅ‘ kezet nyÃºjtunk azoknak, akik
Ã¶nhibÃ¡jukon kÃ-vÃ¼l kerÃ¼ltek nehÃ©z helyzetbe. Å•k nem maradhatnak fedÃ©l, ellÃ¡tÃ¡s nÃ©lkÃ¼l. PartnersÃ©get vÃ¡runk
viszont azoktÃ³l, akik segÃ-teni akarnak magukon. Mindent meg kell tennÃ¼nk azÃ©rt, hogy kÃ¶zÃ¶ssÃ©gi
munkÃ¡t biztosÃ-tsunk szÃ¡mukra, tÃ¡mogatni kÃ-vÃ¡nja Å‘ket, de szÃ¡mÃ-tunk a munkÃ¡jukra is. Ã–nzetlen segÃ-tsÃ©gre van
szÃ¼ksÃ©g!

BÃ-zom benne, hogy terveim, elkÃ©pzelÃ©seim megvalÃ³sulÃ¡sban Ã©rnek vÃ©get, mely a lakossÃ¡g jobb Ã©letkÃ¶rÃ¼lmÃ©
biztonsÃ¡gÃ¡t szolgÃ¡ljÃ¡k.
Tisztelettel:
BorbÃ¡s LÃ¡szlÃ³

Szuromi Csaba
BemutatkozÃ¡s:

1973. szeptember 15-Ã©n szÃ¼lettem Egerben. Legmagasabb iskolai vÃ©gzettsÃ©gemet Egerben az EszterhÃ¡zy KÃ¡roly
TermÃ©szettudomÃ¡nyi kar KÃ¶rnyezettudomÃ¡nyi TanszÃ©kÃ©n vÃ©geztem kÃ¶rnyezetkutatÃ³kÃ©nt. FÅ‘munkÃ¡mat a
termÃ©szetvÃ©delem, kÃ¶rnyezetvÃ©delem Ã©s halÃ¡szati tevÃ©kenysÃ©g ellÃ¡tÃ¡sÃ¡ban vÃ©gzem. MellÃ©kÃ¡llÃ¡sban egy
multinacionÃ¡lis kereskedelmi cÃ©gnÃ©l prÃ³bÃ¡lok tÃ¶bb tapasztalatot megszerezni emberismereteimet bÅ‘vÃ-teni. Az Agria
SzabadidÅ‘ EgyesÃ¼let elnÃ¶kekÃ©nt 1800 feletti tagsÃ¡gunk okmÃ¡nyainak biztosÃ-tÃ¡sÃ¡t az Ã©vi programok megszervezÃ©
Ã©s lebonyolÃ-tÃ¡sÃ¡t irÃ¡nyÃ-tom Ã©s vÃ©gzem.

Az eddigi tapasztalataim Ã©s szaktudÃ¡som alapjÃ¡n, Ã¶nkormÃ¡nyzati kÃ©pviselÅ‘kÃ©nt kÃ©pviselÅ‘ tÃ¡rsaimmal
egyÃ¼ttmÅ±kÃ¶dve, az AndornaktÃ¡lyai csalÃ¡dok helyzetÃ©nek javÃ-tÃ¡sa a mindennapi Ã©letkÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek kÃ¶nnyebbÃ
kiszÃ¡mÃ-thatÃ³bbÃ¡ Ã©s a termÃ©szetes kÃ¶rnyezet vÃ©delme elÅ‘segÃ-tÃ©se Ã©rdekÃ©ben kÃ-vÃ¡nok elsÅ‘sorban tevÃ©k
ElÃ©rhetÅ‘sÃ©geim:
Szuromi Csaba 3399 AndornaktÃ¡lya, SzÃ©chenyi Ãºt 55
Telefon: 06/20/47-45-370
E-mail: szuromicsaba@hotmail.com
Tisztelettel: Szuromi Csaba
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