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Városi Hírmondó
Bakk Zoltán interjú

A mögöttünk hagyott önkormányzati ciklust értékelő öszszeállításunkat a Bakk Zoltán
polgármesterrel készült interjúval kezdjük.
- Polgármester Úr! Hogyan lehetne összefoglalni az előző
évek történéseit, összegezni az
elért eredményeket?
- Az elmúlt 4, illetve 8 év a
város fejlődésének építéséért, és
a további lehetőségek megalapozásának jegyében zajlott, felgyorsított ütemben. Nyolc év
alatt 8 milliárd forintot költött
az önkormányzat a város fejlesztésére! A felhalmozás éves
szinten meghaladta az 5-6 milliárd forintos éves költségvetés
20%-át, nyolc év átlagában.
Ennek köszönhetően több új
befektető is érkezett az Ipari
parkba és több száz új munkahely jött létre.
- Városunk lakóinak életét is
elsődlegesen a munkalehetőségek határozzák meg. Ebben
mindenki egyetért. Ezen a téren
milyen változások történtek?
- Elsődleges cél volt új munkahelyek teremtése. 1990-1998.
között 4 ezer, majd 2002-ben további ezer munkahely szűnt
meg a településen. 2003-tól indult meg fokozatosan a foglalkoztatottság bővülése. Jelenleg
6-700-al többen dolgoznak,
mint 1998-ban. Az IEC Kft.
tavaly óta 450 főnek ad munkát
a VIDEOTON korábban üres
gyártócsarnoka helyén kialakított üzemében. A finn Lindström Hungária Kft. által épített
ezer négyzetméteres létesítményben ipari mosoda kezdte
meg működését, 15 főt foglalkoztatva. A Naturál MEAT Kft.
élelmiszer-csomagoló beruházása a befejezéséhez közeledik, ez
újabb 40-60 új munkahelyet
teremt. A Hajdú –Bét Rt.
egykori, konyhakész termékeket
gyártó üzeme is újraindult, a
Mar-Nel- Val Kft. 50-60 alkalmazottjával. Rajtuk kívül a Rei
Kft., az Exel Trans Kft., az EXLEX Kft. és a Si-Vet Kft.
további, 130-140 új álláshelyet
létesített. A városunkban is

megjelenő nagy áruházláncok
(Plusz, Spar) közel 70 munkahelyet teremtettek, amely egyben keresletbővülést is jelentett,
és újabb, hasonló beruházás van
folyamatban.
Összességében
nem elhanyagolható a működő
vállalkozások száma sem 1339
van belőlük és közel 7500 főt
foglalkoztatnak. 890 egyéni
vállalkozó, 286 Bt., 131 Kft és
Rt., 10 szövetkezet és 22 egyéb
besorolású vállalkozás van településünkön nyilvántartva. A
foglalkoztatás bővülése a tárgyalások alapján 2007-re akár
további 300 főt is meghaladhatja. A pozitív előrelépés egyrészt annak köszönhető, hogy
megteremtettük a feltételeket a
befektetők fogadására az Ipari
Park kialakításával. Másrészt javult a marketing tevékenység. A
foglalkoztatás bővítésére szoros
együttműködést építettünk ki a
Magyar Befektetési Kft-vel,
keressük a potenciális befektető
jelölteket, tagjai vagyunk a
Magyar Ipari Parkok Szövetségének.
- Tekintsük végig az elmúlt időszak főbb helyi beruházásain!
Mit sikerült megvalósítani?
- Az utóbbi 8 év legnagyobb beruházása fejeződik be hamarosan, miután 3,6 milliárd forintból épül meg a szennyvízcsatorna-hálózat és a tisztítómű
kapacitásának bővítése. E beruházáshoz szereztük a legtöbb
támogatást. Kiépült, több mint
60%-ban a csapadékvíz elvezető
rendszer, félmilliárd forintos ráfordítással. Az elmúlt években
megyei források bevonásával
valósult meg a Lábassy Szakközépiskola tornacsarnoka, tanműhelyének részleges felújítása,
A Székács Szakközépiskola
kerítése egy részének és vizesblokkjának rendbetétele. Ebbe a
sorba tartozik a Hunyadi Óvoda
megújított vizesblokkja, A Hunyadi Mátyás Iskola két új
tanterme, a gimnázium és a bölcsőde felújítási munkálatai. Folyamatban van három tagóvoda
fejlesztése és az udvari játékok
beszerzése, és ide tartozik- a
megyei forrás okán- a járdák

Bakk Zoltán polgármester
részleges felújítása is. A JNSZ
Megyei Területfejlesztési Tanács forrásaiból pályázaton elnyert összegek hozzájárultak a
városrendezési terv elkészítéséhez, a Táncsics-lakótelep
szennyvíz- és csapadékvíz elvezető rendszerének szétválasztásához, a Polgármesteri Hivatal
akadálymentesítéséhez, a József
A., a Bihari és a teleki utcák
aszfaltozásához. Két alkalommal fordíthattunk ebből a keretből egészségügyi gép-műszer
vásárlásra, de sikerült gépkocsit
vásárolni az Iskolai Konyha
részére és megtörténhetett az
EGYMI Tüdőgondozó részlegén a nyílászárók cseréje. Regionális forrásból nyert a város
pénzt a Hunyadi M. NevelésiOktatási Központ Pozderka úti
épületének, a Petőfi S. Általános
Iskola épületének valamint a
Kölcsey F. Iskola fűtési rendszerének cseréjére felújítására,
bővítésre, és mindhárom intézmény
akadály-mentesítésére.
Ilyen forrásból tudtuk felújítani
a Vásárhelyi P. utca egy szakaszát, de jutott a Petőfi S. utcára
és az eddigi két hőlégballon
fesztiválra is a régiós keretből.
Egyéb forrásokból lehetett
finanszírozni a hulladékgyűjtő

járműveket, a konténereket, a
szelektív szigetek kialakítását,
az EGYMI akadály-mentesítését, a Családi Napközi kialakítását, a Székács tornatermének
munkálatait, informatikai fejlesztést, illetve a város honlapjának kialakítását, valamint 17
közterületi átkelőhely akadálymentesítését. Ebben az évben
hat pályázatot nyújtottunk be és
ezeken összesen 72 millió 932
ezer forintot nyertünk. Ebből
készülhet el a Petőfi utca új
burkolata, a művelődési központ
és a Kölcsey Iskola akadálymentesítése, megépülhet a belvízátemelő, és fordíthatunk még
a belvízveszély megszüntetésére, rendezvény-szervezésre,
iskolai taneszközök beszerzésére is belőle.
- A sikeres pályázatok elengedhetetlenek egy-egy település
fejlesztéséhez. Az előbb felsoroltak alapján hogyan mutatkozik
ez meg városunk esetében?
- 2002-től még tervszerűbb és
dinamikusabb pályázati tevékenységet folytatunk. 32 nyertes
pályázat 1,7 milliárd forint önerővel, 2,4 milliárd forintot hozott a „város konyhájára”,
amely összegek révén 4,1 milliárd forint összegű fejlesztést
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hajthattunk végre. Az intézményi pályázatok további több
millió forinttal segítették működésüket. Pályázati tevékenységünk tervszerűségét az akadálymentesítési, az iskola-felújítási
és az energiaracionalizálási
program támasztja alá. Ezek keretében valamennyi önkormányzati fenntartásban lévő általános
iskolánk részleges felújításra
került,- sőt egyes helyeken a
bővítés is megvalósult- és 2007.
május végéig akadálymentes
lesz. A középiskolák már
akadálymentesek és tornatermeiket felújítottuk. Az akadálymentesítési program keretében a
közúti akadályok 90%-a eltűnt.
Az energiaracionalizálási program keretében pedig szinte
minden intézményünk nyílászárója lecserélésre került, kerül.
Előkészítés alatt van az intézmények világításának és fűtésének korszerűsítése. Ebben a
ciklusban befejeződött a közvilágítás teljes modernizálása.
- Összesítve a fentebb részletezetteket, azok eredményeként
hogyan alakult a város vagyoni
helyzete?
- Törökszentmiklós város vagyona a költségvetési beszámolók alapján 1998. december
31-én 1 milliárd 807 millió
forint volt, 220 végén pedig 3
milliárd 939 millió forint. A
2003. január 1. és 2005.
december 31-e közötti vagyonváltozás a következő:
-2003. évi vagyon értékelés
miatti változás: + 10 milliárd
952 millió ft.
- Eszköz és forrásváltozás:
+ 2 milliárd 536 millió ft.
- A Pszichiátriai Betegek
Otthona Megyei Önkormányzat
részére történő átadása miatti
csökkenés: - 338 millió ft.
A 2005. december 31-i vagyonérték: 17 milliárd 90 millió
forint. Jelenleg folyamatban
lévő beruházás összege további
3 milliárd 690 millió forint.
Városunk vagyona nyolc év
alatt 8 milliárd forinttal gyarapodott!
-Polgármester Úr! Ismét megméreti magát a választáson. Ha
ismét bizalmat kap a választóktól, milyen jövőképet képzel
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el Törökszentmiklósnak?
- A város és kistérsége céltudatos felkészülési folyamatot indított el a 2004-2006 közötti
időszakra vonatkozóan, már az
európai uniós csatlakozás előtt
igyekeztünk felkészülni az EU-s
pályázati kiírásokra. Tudatosan
készülünk a 2007- 2013 közötti
periódus fejlesztéseire is. A
település jövőbeni fejlesztésének főbb irányvonala Törökszentmiklós térségi szerepének
növelése, kiemelt, előkészített
projektekkel. Ezen belül a fő
célok a következők: 1. befektetés ösztönzési program a foglalkoztatás bővítésére. 2. a
városközpont
rehabilitációja,
benne a kultúra, az oktatás
feltételeinek javítása a centrum
átalakítása befektetőkkel. 3.
idegenforgalmi vertikum kiépítése, egészségügyi rehabilitációs
központtal és a strandfürdő
fejlesztésével együtt. 4. kistérségi oktatási rendszer kialakítása.
E projektek végrehajtása nem
csak a város, de a kistérség és a
régió gazdasági-társadalmi fejlődését is pozitívan befolyásolja. A fejlesztésekkel megerősödik a település és a kistérség
gazdasági bázisa, megszilárdulnak Törökszentmiklós közösségi funkciói, bővül az idegenforgalmi lehetőség és kínálat.
Az oktatási intézmények modernizációja megteremti a területileg egységes képzési rendszer alapjait. Az új munkahelyek megteremtésével növelhető
a foglalkoztatottsági szint, végeredményként pedig, emelkedik
a helyi lakosság életminősége. E
fejlesztések megvalósításához a
pályázati forrásokból 6 milliárd
ft-tal., saját forrrásból 0,4
milliárd ft-tal valamint 1 milliárd ft. magántőke bevonásával
számolunk. A kiemelt célok
mellett tervezzük az infrastruktúra korszerűsítését, utak felújítását, a hiányzók megépítését,
az intézmények további korszerűsítését. Bátrabb célokat tűzünk ki magunk elé, a kiemelt
célokhoz kalkuláljuk az uniós
források bővülési lehetőségeit,
melyet helyi és térségi összefogással el is érhetünk!

A Hírmondó kérdezte…
A Hírmondó a következő kérdésekre kért választ a most
leköszönő képviselő-testület tagjaitól:
 Hogyan értékeli a város egészének előző négy esztendejét?
 Hogyan értékeli a képviselő-testület tevékenységét?
 Melyek voltak választókerületének, szűkebb lakóterének
jelentős beruházásai, fejlesztései?
 Melyek a következő önkormányzati ciklus legfontosabb
feladati városi és választókerületi szinten?
 Folytatni kívánja-e önkormányzati képviselői munkáját?
A következőkben megismerhetik a LAPZÁRTÁIG a szerkesztőséghez eljuttatott válaszokat, -a képviselőket nevük ABC sorrendje
alapján sorra véve- melyek segítségével képet alkothatnak
Törökszentmiklós előző 4 évéről.

Bajusz Katalin FIDESZ-KPE-MDF
A ciklusban növekedtek az önkormányzat feladati, miközben
az állami támogatások, források
tovább szűkültek. A feszített és
felelős gazdálkodásnak köszönhetően minden évben megőriztük a város és intézményei működőképességét. Megítélésem
szerint azonban a 2006. utolsó
negyedévében életbe lépő energia áremelések miatt vissza kell
adni intézményeinknek a költségvetés elfogadásakor zárolt 42
millió Ft-t, hogy működésük az
év végéig zavartalan legyen!
Sajnos a rosszul működő belvíz
rendszer miatt több helyen keletkeztek károk, újabb ás újabb
csúszások miatt a csatornahálózatra való rákötés akár a télre is
áthúzódhat egyes utcákban,
méltán kelt felháborodást az
utak állapota. Nem épült szociális jellegű bérlakás, hiányzik
egy korszerű megfelelő méretű
könyvtár, nem léptünk előre az
egészségturizmus irányába a
strand fejlesztésével. A kitűzött
célokat csak részben sikerült
városi szinten megvalósítani.
Eredményesen pályáztak intézményeinek. A képviselő-testület
igyekezett szem előtt tartani a
város egészének érdekeit (kivétel a drasztikus kommunális-adó
emelés).
Választókerületem legfontosabb
beruházása a szennyvízhálózat
kiépítése több utcában- Pánthy,
Szent István, Deák, Széchenyimég nem készült el, október 15ig kellene befejezni, míg az
utakat október végéig -jegyzői

Bajusz Katalin
ígéret szerint. A múlt ősszel
történt a legtöbb útfelújítás a
körzetben, a Hunyadi Ált. Isk.
előtt, a kat. temetőhöz és a vasútállomáshoz vezető útszakaszokon. Közel 100 millió Ft-os
beruházás keretében újult és
bővült a Hunyadi Mátyás
Nevelési- Oktatási Központ. A
35%-os önrész mellé pályázati
úton elnyert összegből új
tantermek, épültek, de jutott a
pincére és a melegítőkonyhára
is, akadálymentes, lifttel ellátott
lett az épület, melyet az önkormányzat víztelenített, homlokzatát és vizesblokkját megújította. Szeptember közepén kerül átadásra a 2 teremmel, tanárival, szertárral, vizesblokkal
bővült Kiskúti iskola átadására.
Köszönet az iskolavezetésnek és
a tanári közösségnek! Elismerés
illeti a nyáron nyugdíjba vonult
Soós Kálmán igazgató urat, akinek vezetésével az előző években meghatározó szakmai és
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technikai fejlesztések zajlottak a
Petőfi Sándor Általános Iskolában! Itt is megtörtént az akadálymentesítés, a tetőszerkezet,
az öltöző, a nyílászárók és a
vakolat szükséges felújítása. A
sor a tervek szerint parkolóval
és kerékpártárolóval folytatódik
majd. Jómagam képviselői keretemből segítettem az oktatási
intézmények
megszépülését,
felszerelésük bővítését, a gyerekek nyári táborozását. Évek óta

támogatom a Katolikus Népkör
felújítási munkálatait is.
Megtisztelő lenne számomra, ha
választóimtól újra bizalmat kaphatnék. Legfontosabbnak a
munkahelyteremtést
tartom.
Emellett a következő ciklusban
bevezetjük a jelzőrendszeres segélyszolgálatot erősítve ezzel az
idős emberek biztonságérzetét.
A beruházásokat csak referenciával rendelkező kivitelezőkre
bízzuk, munkájukat folyamato-

san ellenőrizzük. Folytatjuk a
szennyvízcsatorna és a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítését. Fontossági sorrendben felújítjuk a város és a körzet járdáit, utjait, padkáit. Az ott élők
segítségével portalanítjuk a
Fadrusz J. A Polgár G. a vasvári
P. és a Toldi utcákat. A Szemere
B. úti bérlakásokhoz tárolókat
építünk. Parkolót alakítunk ki a
Petőfi S. Iskola előtt. Szigorítjuk a környezetvédelemről szóló

rendeletünket. A belső utcákat
elkerülő útra tereljük a szakhatóságokkal együttműködve a
több tonnás járművek forgalmát.
Az adóterheket nem emeljük
tovább, viszont láthatóvá teszszük a lakosság adóforintjainak
útját, felhasználását. Átépítjük a
fürdőt, amely gyógyító szolgáltatásaival együtt az itt élők
egészségmegőrzését, pihenését
is szolgálja majd.

Deim János Törökszentmiklósi Horgász Egyesület
Az elmúlt időszak egyik kiemelt
feladata a csatornázás volt,
amely jelen állapotában sajnos
nem más, mint egy sikeres
pályázat sikertelen végterméke.
Nehéz erre a projektre úgy gondolni, hogy az embernek ne
szökjön könny a szemébe a tehetetlen dühtől. Mindannyian
tudjuk, hogy miért. Említhetném még a szintén alapos melléfogásnak bizonyuló 4-es számú Idősek Klubját (Úttörő úti
nyugdíjas otthon) is! Ez is pályázati pénzből valósult meg, de
a mai napig nem sikerült benépesíteni még a megváltoztatott
pályázati feltételek mellett sem.
Ezek mellett sok hasonló természetű - bár kisebb - probléma
is akad.
Hiába a jó tervezés és a nyertes
pályázat, ha a kivitelezésben
hiba-hibát, felelőtlenség-felelőtlenséget,
következetlenségkövetkezetlenséget követ. Hiába
az igyekezet és a pályázatokon
megszerzett milliárdok, ha azok
nem kellő átgondoltság és megfelelő ellenőrzöttség mellett kerülnek felhasználásra. A kitűzött
célokat így nem lehet maradéktalanul teljesíteni!
Nagyon sok, fáradtságos munkával teli délutánon, estén, néha
éjszakába
nyúlóandolgoztuk föl az anyagokat és
készítettük elő a beterjesztéseket a képviselő testületi ülésekre. Meggyőződésem, hogy a
testület zöme felelősségteljesen,
tudása legjavát adva, próbálja
szolgálni városunk lakosságának érdekeit. Az érdemi munkát
azonban rendszerint gátolja testületen belül állandóan jelen

lévő politikai nézetkülönbség. A
„nagypolitikai”
csatározástól
sajnos több képviselőtársam
nem tud elszakadni még egy, a
városunk jövőjét alapvetően befolyásoló döntésnél sem. A konszenzusra való törekvés egyáltalán nem jellemzi ezeknek a
képviselőcsoportoknak a munkáját és a politikai adok-kapok
az érdemi munkájuktól vonja el
az erőt, energiát.. Ez az egyik
legnagyobb probléma. A másik,
az hogy néhány képviselőnek
egyáltalán nincs semmilyen észrevétele, javaslata, gyakorlatilag
meg sem szólal a testületi
üléseken. Úgy gondolom, ha
egy képviselő nem szólal fel, az
nem tud képviseletet ellátni. Én
a két fő problémát itt látom,
amin változtatni kell. Ez az én
véleményem.
A harmadik kérdésre válaszolva, mivel mi (horgászok) listán
kerültünk be városunk képviselő
testületébe, mind a tíz választókerületből jönnek hozzám
problémákkal a választóink.
Nem szeretném most itt felsorolni a város működési terüfejlesztéseket,
letén
folyó
melyek ebben a ciklusban zajlanak le, de annyit el szeretnék
mondani, hogy ezek a beruházások közép- és rövidtávú,
illetve ad hoc jellegűek. Az
előzőek pályázatfüggő, az utóbbi pedig főleg képviselői lobbik
eredményei.
A következő évek legfontosabb
feladatainak tartom - úgy városi,
mint választókerületi szinten –
az alább felsoroltakat:
Ha eredményesek akarunk lenni, akkor szakítani kell az eddigi

bevett gyakorlattal! Ne mi döntsük el, hogy a lakosságnak mi
jó, hanem ők maguk. Ami jó a
vasúton túl, az nem vigasztalja a
Fáy lakótelepen élőket, és ez
igaz fordítva is. Nekünk képviselőknek a felelősségünk az,
hogy jól gazdálkodjunk a belénk
vetett bizalommal és sokkal
alaposabban mérjük fel a
választóink igényeit, többet kell
találkoznunk a választóinkkal.
Majd ők elmondják, mit
szeretnének az adott körzetben.
Nekünk ezt kell felvállalni és
véghez vinni, koordinálni és
megoldani. Azt szoktam mondani: a képviselet ellátása a
legkönnyebb feladat, mert megfogalmazzák nekünk, mit kell
tenni, mi csak az alkalmas
helyen ezt elmondjuk és képviseljük. Mi horgászok e tekintetben talán a legkönnyebb
helyzetben vagyunk. A közgyűléseken, versenyeken, a vízpartokon gyakran és sok emberrel találkozunk, beszélgetünk, tehát rendszeresen találkozunk választóinkkal. Mellesleg heti gyakorisággal fogadóórát is tartunk. Így az
információk és az igények
hamar
eljutnak
hozzánk,
amelyeket gyorsan és széles
körben megvitatva föl tudunk
dolgozni és ha kell képviselni is
tudjuk azokat.
Az emberek becsapottnak érzik
magukat.
A
nagypolitika
érdektelenné tette őket. Nekünk
civileknek, horgászoknak, természetszerető embereknek az a
célunk, hogy az itt élő emberek
jövőjét könnyebbé, jobbá, belát-

Deim János
hatóvá és tervezhetővé, a várost
pedig szebbé, élhetőbbé tegyük.
Szükség van ránk, hogy a
politikai ígéretek ne csak
ígéretek maradjanak. A Törökszentmiklósi Horgász Egyesület
mind a 10 választókerületben
indít jelöltet az ősz helyhatósági
választásokon és természetesen
kompenzációs listát is állított.
Amennyiben
a
választópolgároktól bizalmat kapunk,
vállaljuk ezt a felelősségteljes
tisztséget és a vele járó munkát.

2006. szeptember

Évinger Magdolna MSZP
I. 1998 és 2002 között több
sikeres pályázat eredményeképpen a meglévő pénzeszközök
megsokszorozása révén sikerült
egy dinamikus városfejlődés
alapjait lerakni. E megkezdett
munka folyt az elmúlt négy
évben. Így ebben az évben
fejeződik be a város életében a
legnagyobb beruházás. Kiépül a
közel 3 milliárd forintos szenynyvízcsatorna hálózat. Tudjuk,
hogy ez kellemetlenségekkel
jár, de légvezetéken nem lehet
szennyvizet szállítani. Tovább
nőtt a város belvízi biztonsága,
kiépül a csapadékvíz-elvezető
rendszer. Beértek az egyik legfontosabb célunk, a munkanélküliség csökkentése érdekében tett erőfeszítéseink. Főleg
az ipari parknak köszönhetően
bővült a foglalkoztatás. A
korábbi 20%-ról 6-7 %-ra
csökkent a munkanélküliek aránya. Több munkalehetőség áll a
törökszentmiklósiak
részére,
mint amennyit betöltenek. A
lakásprogram keretén belül
megépült a fiatalok részére 30
garzonlakás, átadásra került 16
költségalapú bérlakás, és a
betelepülőket készen várja a
nyugdíjasház. Célul tűztük ki az
intézmények ösztönzését pályázatok megírására, és ennek
révén is nőttek működési bevételeik, de részleges felújításra,
sőt bővítésre is van példa.
A város, mint kistérségi központ, több területen megtalálta
az együttműködés lehetőségét
az érintett településekkel.
II. A képviselő-testületnek fontos várospolitikai feladatok
megoldására kell koncentrálnia.
Hosszú távú döntéseket hoz,
melyek a város fejlődését, és a
város állampolgárainak érdekeit
szolgálják. Az előzőekben felsorolt célok megfogalmazása,
azok megvalósítása csak konstruktív együttműködéssel realizálódhatott.
III. Ebben a választási ciklusban
nem volt választókerületem,
listáról kerültem a képviselőtestületbe. Viszont egy koráb-
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Városi Hírmondó
Guttyán József MSZP

Évinger Magdolna

Guttyán József

ban elindított kezdeményezésem
megvalósult: átadásra került a
fiókposta.

2002-ben a 3. számú választókörzetben indultam el a
képviselői címért folytatott
kampányban, és ennek köszönhetően bekerültem a testületbe.
Ez a körzet a szűk lakóhelyemhez tartozik, itt élek 30
éve. Ezért nekem is ugyanolyan
fontos a környezetem fejlesztése
és megóvása, mint bármely más
állampolgárnak. Úgy érzem
négy év alatt sok mindent
megvalósítottam. Többek között
a Bicskás tó melletti szabad
területen sportpályát létesítettem. Továbbá ezen területen
facsemetéket helyeztünk el. A
környező utcákban a beteg gyümölcsfákat kivágtuk, helyükre
pedig gyümölcsfa-csemetéket
telepítettünk a lakosok segítségével. A Szellő utcában
megoldásra került a csapadékvíz
elvezetése, és szilárd útburkolat
készítésének megoldása. Több
utcában a balesetveszélyes járdák helyett, új járdákat készítettünk. A Pázmány Péter utcai
virágzó nyárfákat a lakosok kérésére kivágattuk. A csatornaépítés ideje alatt a helyreállítási munkákat szerveztem,
az önkormányzati illetékesek
segítségével. A Kossuth úton az
éjjel- nappali büfé, és a mellette
lévő bolt előtti terület csapadékvíz-elvezetése folyamatban van. A Városfejlesztési
Bizottság tagja is vagyok. Az
elmúlt négy esztendőben váro-

IV. A következő évek legfontosabb feladatai városi és
választókerületi szinten: a foglalkoztatás további bővítése, az
Ipari Park további benépesítésével. Fontosnak tartom,
hogy a középfokú intézményeink a továbbtanulásra való
felkészítés mellett, adjanak
munka-erőpiaci igényekhez alkalmazkodó szakmát. Meg kell
kezdeni a középtávú termálvíz
hasznosítási programot (strand-,
gyógyturizmus fejlesztése) a
tanuszoda megépítését. Növelni
kell a belvízi biztonságot. A már
meglévő városközponti rehabilitáció tervének megvalósítása.
A város és a külterületi utak
meghirdetett, tervszerű, folyamatos megújítása, fejlesztése.
A város egészségügyi ellátásának korszerűsítése, a város
központjától távolabb élőknek a
város központjában élőkkel azonos jogok, esélyek biztosítása.
V. Folytatni kívánom a képviselői munkát. Döntésemet a választók bizalma motiválta. A
bizalomért cserében vállalom,
hogy hitem, meggyőződésem
legjobb tudásom szerint végzem
a képviselői munkát a város,
benne választóim javára.

sunk elindult egy fejlődési úton.
Elkezdődött a csatornahálózat
építése. A testület elsődleges
célja az új munkahely létesítése
volt. Ennek eredményeképpen
több beruházó is érkezett városunkba több munkahelyet teremtve. Pályázatot nyertünk a
Szemere Bertalan úti bérlakások
megépítésére, így új otthonokat
teremtettünk. Hamarosan elkezdődik
a
törökszentmiklósi
strandfürdő
fejlesztése.
A
következő években fontos feladatunk lesz a csatornaépítés
után az úthálózat helyrehozása,
a közbiztonság fokozása, illetve
új befektetők bevonása és ezzel
új munkahelyek teremtése.
A 2006-os önkormányzati választásokon a 3. számú választókörzetben indulok. Szeretném
tovább fejleszteni ezt a körzetet.
Az utak, a járdák felújítását
/kiemelve a Vörösmarty- és
Erdős Imre utcákat, és a
Kossuth út mindét oldali
járdáit/, a környezetünk szebbé
tételét tűztem ki célomul.
Továbbá a Galambos- és
Bicskás tó továbbfejlesztése;
liget, játszótér, pihenő övezet
kialakítása, fásítási program
továbbfejlesztése, a szükséges
csapadékvíz elvezető árkok készítése is teendőim között szerepel. Tegyük szebbé környezetünket. Együtt sikerülni fog.
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Városi Hírmondó
Kis Zoltán alpolgármester

I. A város Képviselő-testülete
az elmúlt években rendre jelentős hiánnyal tervezett költségvetést hagyott jóvá. Mindezek
ellenére a szigorú gazdálkodásnak köszönhetően az önkormányzat pénzügyi helyzete végig stabil maradt, intézményeinek zavartalan működését biztosítani tudta, a kötelező feladatait maradéktalanul ellátta.
Az alapvető működés mellett
sokat fordított fejlesztésekre,
azonban egyes beruházások és
azok illetékesei több – jogos kritikát is kaptak az állampolgároktól, elsősorban az elvégzett munkák minőségét, ellenőrzését, bonyolítását illetően.
II. Önkormányzatunk Képviselő-testülete a most záródó
önkormányzati ciklusban 59
ülést tartott, melyen 827 határozatot hozott és 170 rendeletet
alkotott. Feladatát az SZMSZ és
a vonatkozó jogszabályi előírások szerint végezte, munkáját
alapvetően a kiegyensúlyozott,
olykor a komoly érdemi vitákat
sem nélkülöző működés, és –
váltakozó sikerrel- a konszenzusra való törekvés jellemezte.
III. A választókerületemben sok
lakótárs örömére szolgál, hogy
aktív képviselői munkám által a
Móricz, Thököly, Aradi utcák
jelentős részén, valamint a
Táncsics út felső szakaszán
kiépült a csapadékvízelvezetőcsatorna, a virágosítás, új pihenőpadok kihelyezése, a régi
szőnyegporolók eltávolítása, és
az akadálymentesítés révén otthonosabbá és szebbé vált a Táncsics lakótelep. A piacnál új
parkolóhelyek épültek, felújításra került a sportpálya vizesblokkrendszere és öltözője, illetve a Kígyó Patika mögötti
feljáró, sor került a Táncsics
lakótelep szennyvíz- és csapadékvíz-elvezető rendszerének
szétválasztására, a Győrffy úti
vegyesbolt környékének parkosítására, a villanyoszlopok muskátlikkal való díszítésére, a
Táncsics út egy részének újraaszfaltozására, néhány utcában

mányzati képviselőjeként tevékenykedem. 2006. október 1jén, mint független polgármester jelölt, és mint az 1. sz. választókerület képviselő-jelöltje
indulok az önkormányzati választáson. Az elmúlt 4 év során
megszerzett önkormányzati ve-

zetői tapasztalatomra, eddigi
szakmai munkámra, valamint
fiatalos lendületemre alapozva
új elképzeléseimmel a jövőben
(is) aktív szerepet szeretnék
vállalni városunk fejlesztésében
és megújításában.

Serfőző István MSZP

Kis Zoltán
a hiányzó szennyvízcsatornahálózat kiépítésére.
IV. Városi szinten az elkövetkezendő évek legfontosabb feladatai közé sorolom – többek között – a munkahelyteremtést, a
foglalkoztatás és a szolgáltatások bővítését, az infrastrukturális és egyéb beruházásokat,
az út- és járdahálózat építést és
javítást, a városi strandfürdő
fejlesztését, a Csónakázó-tó és
környékének rehabilitációját, a
játszóterek újjáépítését és felújítását, a városi szeméttelep rekultivációját. Településünk jövője szempontjából lényegesnek tartom a helyi fiatalok megtartását, letelepedésük és tanulmányaik támogatását, a kulturált szórakozási lehetőségek
megteremtését, a civil szervezetekkel való aktív párbeszédet,
a helyi sportélet és az ahhoz
kötődő sportfinanszírozás átszervezését, egy korszerű városi
könyvtár és kulturális-zenei
centrum kialakítását, a dinamikus pályázati, EU-forrásszerzési
tevékenységet, a turisztikai
vonzerő növelését. Halaszthatatlan és közérdekű feladatnak
tekintem az önkormányzati szerepvállalást (és az egyházi
közreműködést) temetőink gondozottabbá tételében, és egy új
ravatalozó megépítésében.
V. 2002-től Törökszentmiklós
Város Önkormányzatának alpolgármestereként és az 1. sz.
választókerület egyéni önkor-

Setfőző István
Négy évvel ezelőtt, megismerve
a választások végeredményét (A
Fidesz vezette koalíció nagyarányú győzelmét.) úgy gondoltam
nehéz időszak következik, hiszen az általuk képviselt várospolitikát már a 90-98-as korszakból ismertem. Pesszimista
várakozásaim, végül is vegyes
képet hoztak a ciklus végére.
Voltak benne sikerek és kudarcok vegyesen. Sikeresnek tartottam több megvalósult fejlesztést. Többek között az intézményi nyíláscsere programot,
amelynek keretében iskoláink új
megfelelően hőszigetelt ajtókat,
ablakokat (Ezret is meghaladja
a számuk!) kaptak a régiek
helyett. Jó dolognak tartom a
Nyugdíjasházat, noha újdonsága
miatt még nem telt meg, nincs
iránta felfokozott érdeklődés.
Sokaknak bosszúságot okozott a
szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése, - noha többekkel
egyetértek ezen a téren – mégis
örülök megvalósulásának. Meglesz a lehetőségünk arra, hogy
ne szennyezzük a talaj vízkészletét, gyermekeinknek, unokáinknak is maradjon egészséges
ivóvíz. Remélem, a hálózat
teljes kiépülése és használatba
vétele csökkenteni fogja a talaj-

víz szintjét, következményeként, mérséklődni fog a belvíz
veszély. Több olyan dolog is
volt a ciklusban, amelyben szerettem volna, ha előbbre tudunk
lépni, de nem sikerült. Nyilván
ezek lesznek részben a jövő
fontos feladatai. Nem sikerült
pénzt nyernünk a városközpont
rehabilitációjához, pedig a legutolsó körig esélyes volt a pályázatunk. Szolnok győzött végül is. Aki jár Szolnokon, láthatta ennek a pénznek a következményeit, utcák egész sora
kapott új aszfalt burkolatot, parkok, buszvárók újultak meg stb.
(Irigylem ezért a szolnokiakat,
ezeket a fejlesztéseket szívesebben láttam volna Miklóson!)
Ha pénzt nyerünk a városközpont megújításához, a saját pénzünk megmarad a város külső
részeinek tempósabb felzárkóztatásához. Szükségünk lenne új
városi könyvtárra és művelődési
házra, a régieket kinőttük és a
megváltozott igényeknek egyre
kevésbé tudnak megfelelni. Tettünk lépéseket, pályáztunk ezek
forrásaira is, eleddig sikertelenül. Gyermekeink, sok kis létszámot magába fogadó, valamilyen más célra épült épületekből
átalakított, óvodákba járnak.
Működésüket, az előírásszerű
feltételek hiánya miatt az
ÁNTSZ csak ideig-óráig engedélyezi. Kell egy, a mai kor igényeinek megfelelő városi óvoda. Nem tudtunk elegendő pénzt
biztosítani – más beruházások
pénzigénye miatt – a város, útés járdahálózatának megújítására, fejlesztésére, karbantartására. Az elkövetkezendő időszak
egyik legnagyobb feladata, ezen
hiány pótlása lesz. Az utak
felújításával együtt, azok megóvását is erősíteni kell. A nehézgépjármű forgalmat korlá-

2006. szeptember
tozni kell, az arra alkalmatlan
teherbírású burkolattal rendelkező utakról ki kell tiltani, a
kijelölt útvonalaikat pedig, a fokozott igénybevételnek megfelelően kell elkészíteni! Nem
pénz kérdés, - eltérően az előbbiektől – mégis sürgősen
orvosolandó problémai, az emberi együttélés szabályainak
egyre durvább és gyakoribb
megsértése. Polgáraink egy része nincs tekintettel arra, hogy
egy lakóközösségben él és dol-

Városi Hírmondó
gozik. Gondolok itt többek között a szórakozóhelyek éjszakai
zajára, a levegőszennyezésre, a
kerti tűzgyújtás során elégetett
ezernyi dologra, a teherautók
hajnali dübörgésére, az árkokba
kiszivattyúzott szennyvízre, az
összefirkál frissen festett falakra, a kitört facsemetékre, lefeszegetett kerítés deszkákra, a
földhöz vert összetört italos
üvegekre stb. Ugye bárki hoszszan folytathatná a megkezdett
felsorolást?! Ugye ez így nincs

jól, ugye ezen is változtatni
kell?! Nyilván szép szóval
elsősorban, de ha nem megy,
akkor akár törvény szigorával
is. Gond az állattartás a városban! Sokak életét megkeseríti a
haszonállatokat tartó szomszéd.
Sorozatosan megbukott minden,
a szigorításra benyújtott javaslatom. Ma olyan buta a szabály,
hogy például kevesebb tacskó
kutyát tarthatok otthon, mint
tehenet, hízósertést vagy lovat.
Jelentősen szigorítani kell a
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szabályokat!! Ne attól legyen
Miklós mezőváros, hogy esténként sertéstrágya szag terjeng a
levegőben. A virágillat jelezze
mindenkinek, aki Miklósra látogat, ez egy alföldi mezőváros.
Segítsünk egymásnak, hogy a
teljesség igénye nélkül felsorolt
feladatokból, minél többet és
minél gyorsabban megvalósíthassunk! Éljünk szép helyen,
boldogabban ezt kívánom mindnyájunknak!

Szegő János FIDESZ-KPE-MDF
Abban az esetben, ha az önkormányzat működése szempontjából tekintjük át a mögöttünk
hagyott négy évet, mindenek
előtt városunk általános helyzetét kell megvizsgálni. Ha ezt
megtesszük, akkor sajnos több
súlyos problémával találjuk
szembe magunkat. Tovább
csökkent a város lakóinak száma, magas a munkanélküliség,
alacsonyak a munkabérek és ez
a sor, amely a város lejtmenetét
jelzi még folytatható lenne.
A képviselő-testület tevékenységét értékelve, megállapíthatjuk, hogy a működés formai
feltételei a négy év során alapvetően biztosítottak voltak.
Minden ülés határozatképes
volt, a működéshez szükséges
döntéseket- néhány kivételtől
eltekintve- a képviselők kellő
időben meghozták. Ugyanakkor
a döntések tartalmáról illetve
azok végrehajtásáról sokkal árnyaltabb képet kapunk. Véleményem szerint több határozat
utólag sem minősíthető kellően
átgondoltnak. Ilyen, pl. a kommunális adó emelése arra hivatkozva, hogy a kétpói lerakóba
történő szállítás költsége indokolja azt. A jelzett emelés
már 2005. végén megtörtént,
azóta fizetjük azt, miközben a
hulladékot még most lehet
Kétpóra szállítani. Hiába fordított évente több mint 20 millió
Ft-t önkormányzatunk az Ipari
park fejlesztésére, nem sikerült
jelentős többlet-foglalkoztatást
megvalósító üzemet letelepíteni.
Nem érzem kellően átgondoltnak a Polgármesteri Hivatal

Szegő János
melletti terület értékesítését
sem. Az elbontott ÁFÉSZ
központ túloldalán lévő városi
tulajdonú telkek lehetőséget teremthettek volna a fejlesztés
megvalósítására a Kossuth úti
Óvoda áttelepítése nélkül is,
megtakarítva az óvoda elhelyezésének 20 millió Ft-os költségét, amely a telekért kapott
vételár közel felét felemésztette.
Botrányosan hosszú ideje húzódik csatorna beruházásunk. Miközben a kivitelező eredetileg
10 hónapos teljesítési időt vállalt, a 25. hónapnál tartunk és a
minőséggel is sok gond akadt.
Megítélésem szerint az önkormányzat megszorító intézkedéseket alkalmazva tudta csak
biztosítani a város működőképességét. Egységes szemléletre lenne szükség a gazdálkodásban, mert ha a működés
feltételeihez az előbbiek mellet
még hitelt is fel kell venni,
magyarázni lehet ugyan az esetenként jelentős nagyságú jutalmakat, de elfogadni nem.

Választókerületem a 8-s számú,
melyhez a város É-K-i része
mellett Óballa, Surjány, Szakállas, Barta és Szenttamás is tartozik, a legtöbb problémával
küszködik. A mögöttünk hagyott ciklusban a kerület egy részén kiépítésére került a csatorna-hálózat, befejeződött a surjányi Fűzfa és Kőrisfa út aszfaltozása, a volt iskolaépület megerősítése és a harangláb rendbehozatala. Képviselői keretből
építettünk új, fedett buszvárót
Bartában, felújítottuk a központi
buszvárót és két közterületi kutat Óballán míg a Kossuth út 21.
szám alatti óvoda tornatermének
munkálatai most folynak. A
Dankó, a Magyar és a Nefelejcs
útcában szükség szerint javításra kerültek a járdák, igaz utóbbiban ismételten meg kell ezt
tenni.
A város lakosságmegtartó képességét alapvetően befolyásolja a foglalkoztatás helyzete,
ezért a következő ciklusban
ennek javítása a legfontosabb
feladat. El kell kezdeni az út- és
járdahálózat átgondolt felújítását. Ahol szükséges lakossági
közreműködéssel szilárd burkolatú utakat kell építeni, ahogy
a Téglagyári, a Cimbalmos és a
Szivárvány utcákban már elkezdődött. Meg kell állítani a
választókerületemhez
tartozó
önálló településrészek további
leépülését. Ezúton is megköszönöm a kerület lakóinak,
hogy ajánlószelvényeikkel támogattak, és így a FIDESZMPSZ, a KDNP az MDF és a
Kisgazda Polgári Egyesülés

közös jelöltjeként indulhatok az
október 1-i önkormányzati választáson!

Váradi Lászlóné válaszának
folytatása 8. oldalról.
A Városi Könyvtár és a
Művelődési Ház megfelelő
elhelyezésére is végleges megoldást kell találni. Egyiket sem
tudjuk önerőből megvalósítani,
csak sikeres pályázat esetén. A
közoktatás feltételeinek javítása,
a kistérségi szerep erősítése
fontos. Meg kell építeni az új
óvodát. Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozásával a
hiányszakmákra és a gyakorlati
életre felkészíteni a szakmunkás
tanulókat.
Választókerületemben a legfontosabbnak tartom a Kossuth
tér átalakítását, sétáló utca kialakítását, a játszóterek korszerűsítését, a járdák és utak
folyamatos felújítását. Támogatom a környezetvédelmi rendelet állattartásra vonatkozó szabályainak szigorítását a város
központi részén.
V. Folytatni szeretném képviselői munkámat
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Városi Hírmondó
Szilágyi András Munkáspárt

1998-tól vagyok a testület listás
munkáspárti képviselője. Ebben
az időszakban, de különösen az
utóbbi 4 évben elengedhetetlen
fejlesztések kerültek megvalósításra. A tervezett és lehetővé
vált beruházások az önerő és pályázati lehetőségek ésszerű kihasználásával többségében jó
színvonalon teljesülhettek. Viszont ma is szenvedi városunk a
minden koncepciót nélkülöző
beruházások következményeit,
melyek megelőzték a bel és csapadék, valamint a szennyvíz hálózat kiépítését. 20, 30, 40 éve
„vizelünk” magunk alá, mégis
látványosabb volt az útalapok
létesítése, azok burkolása, vagy
a „kegyhelyek” megépítése,
ahelyett, hogy már az első
ciklustól fokozatosan a talajszennyezést megszüntető szenynyvíz hálózat fokozatos megvalósítása került volna első helyre.
Így alakulhatott ki az az elviselhetetlen állapot, ami nem hogy
javítaná a lakók életminőségét,
hanem a - bosszankodás általánossá válását is ide értve – rombolja a környezetet, és a lakosság hangulatát.
Következményként a lakosság
elégedetlensége érthető, kedvezőtlen viszont, hogy nem érzik a
gondok megoldásának közös felelősségét.
A teljes helyre állítás, a régi
megszokott rend és nyugalom
visszatérése még kitartó és áldozatkész helytállást igényel minden érintettől. Nagy eredmény
egy kis várostól, hogy ha áldozatokkal is, de törekszik a teljes
komfort kiteljesítésére. A strand
ill. gyógyturizmus fejlesztésére
vonatkozó elképzelések megvalósulása viszont a jövő feladata
lesz. Úgy gondolom a következő 4 évben ennek kel prioritást, elsőséget élveznie, az igények figyelembe vétele mellett.
A testület – igaz néha politikai
felhangokkal, de – közös
akarattal a város javát szolgáló

Váradi Lászlóné MSZP

Szilágyi András

Váradi Lászlóné

intézkedéseket hozott, azok végrehajtásáról viszont nem kellőképpen gondoskodott. A műszaki ellenőrzések hiányosságait
vélem felfedezni mindazon beruházásokban, melyek a lakosság jogos elégedetlenségét, elkeseredettségét okozták, okozzák.
Mint listás képviselő a munkahelyteremtés, a szociális ellátottság, az élhetőbb, egészségesebb és otthonosabb város
megvalósulásának lehetőségéért
dolgoztam a testületben, a
bizottságban és lakókörnyezetben egyaránt. Az észak-keleti
városrész csapadékvíz elvezetési gondjai évvégével nyernek
végleges megoldást.

I. Ha nem látványosan is, de
fejlődött a város. Az elsődleges
cél a munkahelyteremtés volt.
Itt sikerült komoly eredményeket elérni, de az is igaz,
hogy a 90-es években megszűnt
munkahelyek pótlása nem könynyű. A jelenlegi helyzet biztató.
Az Ipari Parkba új vállalkozások telepedtek le. Az IEC
Kft 100-150 fő dolgozót keres
jelenleg is.
Azt hiszem, már senki sem kételkedik abban, hogy szükség
volt a SPAR Áruház megnyitására. Amellett, hogy a város
legkultúráltabb áruháza, több
helyi lakos talált ott munkahelyet is. Elkészült a Lábassy
János Szakközépiskola tornacsarnoka, mely a sport mellett
számos rendezvény helyszíne.
Kár, hogy a hangosítás még
nem megfelelő. Megújultak intézményeink is. Elsősorban megyei pályázati források segítségével sor került: nyílászárók
cseréjére, fűtéskorszerűsítésre,
akadálymentesítésre, kerítések
felújítására.
Megépült a Fecskeház, az
Úttörő úti Nyugdíjasház és a
Szemere Bertalan úton a 12
költségalapú bérlakás. Sor került utak, járdák felújítására és
akadálymentesítésére. A legnagyobb horderejű beruházás a
szennyvízcsatorna-hálózat és a
csapadékvíz elvezető rendszer
kiépítése is a végéhez közeledik.

Lakókörzetemben, lakókörzetem érdekében kívánok tevékenykedni a következő 4 évben
is. Gondos gazdája kívánok
lenni a lakókörzetnek, ahol közel 60 éve lakom. Tegyünk többet városunkért, hogy városunk
többet tehessen értünk.
Legyen EGÉSZSÉGESEBB és
OTTHONOSABB KÖRNYEZETÜNK, VÁROSUNK!
Ehhez kértem és kérem lakótársaim egyetértő támogatását.

II. A képviselő testület bizottságai segítették a testület döntéseit. Így az ülések nem nyúltak
éjszakába. A legnagyobb viták
akkor voltak, amikor személyi
kérdésekről vagy támogatások
odaítéléséről kellett dönteni.
Ilyenkor nem mindenki tudott
objektív maradni. Nem szerencsés, ha a döntéshozók között az
is ott van akit a döntés érint. A
kulturális bizottság tagjai –
melynek elnöki feladatait láttam
el – konstruktívak voltak a legtöbb esetben.
III. A 6.sz. vk. a város központi
része. Ennek ellenére még itt is
most válik teljessé a csatornázottság. Az utak, járdák állapota
a tervszerű felújítások mellett
sem megfelelő. Az idei évben
sor kerül még a Petőfi úton egy
hosszabb járdaszakasz teljes felújítására pályázati pénzből.
Megépült a Fecskeház kerékpártárolója és parkolója. Faültetésre került sor a lakosság segítségével. A nagy visszhangot
kiváltó kivágott fák pótlása még
megoldásra vár. A lakótelepen
élőket képviselő Petőfi Lakásszövetkezettel közösen padok
javítását és cseréjét, zárt konténer-tároló alapjának betonozását, járdák és utak javítását,
játszóterek bővítését támogattam képviselői keretemből. A
legtöbb intézmény, iskola is
ebben a választókerületben van.
Képviselői keretemből hozzájárultam fejlesztéseikhez, segítettem rendezvényeiket.
IV. Városi szinten továbbra is
legfontosabb feladat a foglalkoztatás bővítése. A strand
fejlesztése, a tanuszoda megépítése tovább már nem halogatható. Bár eddig sem a szándék hiányzott.
Folytatás a 7. oldalon.
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