
Pálinkás Lajosné vagyok, közel ötven éve élek Abaligeten. Itt nőttem fel, ide 

jártam óvodába, iskolába, így látom falunk fejlődését. Jelenleg családi 

vállalkozásunkban dolgozom. Három felnőtt gyermekem van, akik szintén 

itt nőttek fel, fejezték be a nyolc osztályt. 

Tizenöt évig voltam az iskola szülői munkaközösségének vezetője. Büszke 

vagyok arra, hogy annak idején, amikor az iskolánk jövője veszélybe 

került, szülőként, és önkormányzati képviselőként is tenni tudtam annak 

érdekében, hogy az iskola tovább működhessen a településen.

Hét éve vagyok az Abaligeti Nőegylet elnöke. Az egyesület tagjaival a falu 

közösségi, kulturális életét szervezzük, kapcsolatot ápolunk hazai és 

határon túli magyar települések civil szervezeteivel (Kórogy – 

Horvátország, Béla – Szlovákia). Egyesületünk tagja a Mecsekvidék Helyi 

Közösség Egyesületnek, amelyben bizottsági tag vagyok. 

Fontos számomra, hogy helyben legyen megfelelő egészségügyi és szociális 

szolgáltatás, óvoda, iskola, bolt, posta, templom – ha ezek hiányoznak, 

arra a sorsra jutunk, hogy gyerekeink, unokáink felnőtté válva 

elköltöznek, máshol telepednek le. 

- az utak, árkok és járdák, a magántulajdonban lévő, de elhanyagolt

  ingatlanok, telkek rendbetétele

- virágos, fákkal beültetett területek létrehozása

- temető rendszeres karbantartása

- a tavak, a strand, a szabadtéri színpad és környékének rendbetétele,

  korszerűsítése, tisztántartása

- a kemping népszerűsítése

- a turistaszálló felújítása

- az üdülőtulajdonosok érdekképviseleti rendszerének újbóli megszervezése

- szelektív hulladékkezelés további korszerűsítése

- a lakosság igényeinek felmérése, ennek megfelelő szolgáltatások

  megszervezése, a meglévő szolgáltatások aktualizálása

- lehetőségek felkutatása, kihasználása a munkahelyteremtésre

- a meglévő vállalkozások támogatása, a vállalkozókkal való kapcsolat

  aktívabbá tétele

- új vállalkozások létrehozásának támogatása

- fiataljaink bevonása a falu életébe

- időskorúak segítése

- a falubusz szélesebb körű kihasználása

- szorosabb együttműködés a település intézményeivel,

  a kisebbségi önkormányzattal

- civil szerveződések támogatása (faluszépítő, ifjúsági klub, idősek klubja, stb.)

- rendszeres fórumok szervezése a lakosság tájékoztatására

- együttműködés a környező települések önkormányzataival

- a már megkezdett pályázatok folytatása, új pályázati lehetőségek kiaknázása

A képviselőjelöltek megválasztását teljes mértékben Önökre bízom. 

Polgármesterré választásom esetén bármelyik képviselőjelölttel

együtt tudok dolgozni, aki a falut képviseli, a közösség érdekeit szolgája.

Virágoztassuk fel együtt falunkat, Abaligetet!

Tisztelt Abaligetiek!

Terveim:

Tisztelettel: pálinkás lajosné - polgármester jelölt

                                                                                 


