Együtt, egymásért, ABALIGETÉRT
Tisztelt Választópolgárok, Kedves Abaligetiek!
Engedjék meg, hogy azok kedvéért akik nem ismernek, röviden
bemutatkozzam. Szatyor Miklós vagyok, 44 éves. Pécsett születtem, 11 éve
élek Abaligeten. Két gyermekem van, Mátyás 11 éves, Róza 8. Feleségem
biológus végzettségű, jelenleg a PTE Onkoterápiás Intézetében dolgozik.
Biológia tanárként végeztem Pécsett, később Természetvédelmi Szakmérnöki oklevelet szereztem
Keszthelyen, majd vadgazdálkodási szakterületen a Soproni Egyetemen. Jelenleg a Baranya Megyei
Kormányhivatalnál dolgozom, agrár- és vidékfejlesztési területen. Közigazgatási szakvizsgával
rendelkezem. Korábban természetvédelmi hatósági feladatokat láttam el, majd 10 évig voltam
igazgatója a Pécsi Állatkertnek. Büszkén mondhatom, hogy részese voltam az állatkert
újjáépítésének, mely 1,8 milliárd forintból újult meg a közelmúltban. Közel 30 éve barlangászom,
1989 óta tagja vagyok a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek, ahol a Baranya
megyei Csoport elnöki tisztjét is betöltöm. Még bőven az ideköltözésem előtt aktív részese voltam
többek között az abaligeti Denevérmúzeum létrehozásának is.
Másfél cikluson keresztül tagja voltam a falu képviselő testületének, melyről a kormányhivatali
állásom betöltésekor le kellett mondanom. Ez alatt az időszak alatt már valamelyest testközelből is
megismerhettem az önkormányzat működésének problémáit, feladatait.
Az utóbbi években egyre többször merült fel bennem, hogy a megszerzett tudásomat és
tapasztalatomat, illetve a szerteágazó kapcsolati tőkémet a falu javára kellene fordítanom. Az idei
évet már azzal a döntéssel kezdtem, hogy elindulok a helyhatósági választáson a polgármesteri
„székért”.
Abaligeten régóta formálódik egy nagyon jó közösség, mely számos program, esemény mozgató
rugója, illetve aktív résztvevője. Ezt támogatandónak tartom a jövőben is, továbbá örömömre
szolgálna, ha ez tovább bővülne. Egy ilyen kis faluban különösen fontos az egymásra való
odafigyelés, az egymásért tenni akarás. Ez erősíti a kapcsolatokat, erősíti az összetartozás élményét
és nem utolsósorban megtartó ereje is van különösen az egyedülállókra, idősekre, rászorulókra
nézve. Ezért ezt kiemelten szeretném kezelni, amennyiben bizalmat szavaznak nekem.
Az iskola és az óvoda a gyermekek, unokák, a jövő generáció bölcsője és a falu jelentős értékei,
ezért ezek fenntartása és fennmaradása fontos számomra. Az iskola bizonytalan helyzetének
mielőbbi stabilizálását kiemelt célomnak tekintem!
Mindezek mellett számos más területre is kiemelt figyelmet szeretnék fordítani. Így pl. a
turizmusra, az ezt kiszolgáló infrastruktúrára (kemping, tavak, strand) hiszen az ide látogató és
fizető vendégek ezekre a területekre koncentrálódnak. A falu természeti és környezeti adottságainak
megőrzése szintén prioritás kell hogy legyen, nem csak a turizmus miatt, hanem a saját életünk,
egészségünk miatt is. Ezért a falu vízrendezését, vízkormányzását is szeretném előtérbe helyezni.
Mindannyian tudjuk, hogy egy-egy komoly zivatar milyen problémákat tud okozni a faluban. El
szeretném érni, hogy a falu fölötti szántó területeket részben vagy egészben gyepesítse be a
földhasználó, a vízrendezési terveket pedig felül kell vizsgálni. Sürgető feladat lesz a horgásztó és a
sétány műszaki állapotának stabilizálása. A falu zöldterületeinek karbantartására és a
szemétgyűjtő szigetek környezetére is több figyelmet szeretnék fordítani. Ide vágó problémakör az

atomhulladék tároló ügye, mely a szomszédban valósulna meg, de érintené a turizmust, a tiszta
karsztvízbázist, nem utolsósorban az ingatlanok értékét is befolyásolná. Ebben a kérdésben is
egyértelműen ki szeretnék állni az érdekeinkért!
Racionalizálni szeretném az ingatlan gazdálkodást, a jelenleg kihasználatlan ingatlanok
fenntartása sok energiát emészt fel, a templom fölötti ingatlanfejlesztési terület sorsát is rendezni
szükséges. A falu úthálózatának további fejlesztése és a főút állapotának végleges rendezése
további feladatok. A településen működő, aktív szerepet vállaló civil szervezetek munkáját
képviselőként is támogattam, melyet a jövőben is támogatni szeretnék, fontosnak tartom a
tevékenységüket. A meglévő nagy rendezvények számát nem emelném, inkább a csendesebb,
kisebb események illenek bele a falu miliőjébe. A szabadtéri színpad műszaki színvonalát
fejleszteném és több nyáresti rendezvényt terveznék, elsősorban a falu számára. A Bem utca elején
lévő játszótér állapotán jelentősen javítanék.
Jó kapcsolatot ápolok a területünkön működő Mecsekerdő Zrt-vel és a Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatósággal is, melyet a jövőben reményeim szerint munkakapcsolatként tudok működtetni. A
2020-as évtől változik az uniós támogatási rendszer, mely nagyon fontos terület, hisz a jelentősebb
fejlesztéseink elképzelhetetlenek pályázati források nélkül. Ezek kiaknázása kiemelt jelentőségű!
A korábbihoz képest aktívabb kapcsolatra törekszem a lakossággal, az információ áramlás, a sok
éve inaktív önkormányzati internetes oldal aktivizálása, az Abaligeti újság felélesztése,
önkormányzati közösségi felület működtetése és természetesen a személyes találkozások
lehetőségének megteremése is szerepel az elképzeléseim között. Felül szeretném vizsgálni a
meglévő partnertelepülési kapcsolatokat is és lehetőség szerint a jövőben inkább a határon túli
magyar településekkel törekszem testvérfalu kapcsolat kiépítésére. A jelenleginél szorosabb
együttműködésre törekszem a helyi kisebbségi önkormányzattal.
Szeretettel várom egy személyes találkozóra, 2019. szeptember 26-án 18 órakor a faluházban
tartandó választási fórumomra.
Együtt, Egymásért, Abaligetért!

Szatyor Miklós
polgármester jelölt

