Lovász Sándor

Lovász Sándor, 13.Sz. GYULAVÁRI választókerület képviselőjelöltje

Apai ágon tősgyökeres gyulavári családból származom. Dénesmajorban és itt nőttem fel.
Erkeles diák voltam, majd a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán végeztem Budapesten.
1983-ban szereztem újságíró diplomát, 1995-ig a Békés megyei Hírlap újságírója-szerkesztője
voltam. Nyolc éve működtetem a Lovász Reklámirodát, a Gyulai Nemzetközi Kisüsti Fesztivál
főszervezője, 2004 óta a Magyar Pálinka Lovagrend ceremóniamestere vagyok. Szívemen
viselem Gyulavári sorsát, ezért is vállaltam el a képviselőjelöltséget. Át kell gondolni Gyulavári
speciális érdekeit, sokkal jobb érdekérvényesítő képességre van szükség az
önkormányzatban. Gyulavárit a városi döntésekben nem súlyának megfelelően kezelik.
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Változtatni kell ezen a jövőben! A költségvetés Gyulavárira eső hányadát kötelezően ide kell
fordítani.

GYULAVÁRI PROGRAM

Mi a fontos?
- Gyula Város éves költségvetéséből 10% elkülönítése, amit kötelezően a
részönkormányzat kap meg, és azt Gyulavárira, Dénesmajorra kell fordítani.
- Minden lehetséges ügyintézés helyben legyen.
- Az önálló társadalmi és kulturális élet alapjainak lerakása.
- Az ún. Fürdő II. fejlesztési program átdolgozása. Gyulavárit be kell kapcsolni az
idegenforgalomba. Szükséges az ehhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés végiggondolása,
tervezése (pl. egy új híd megépítése Újvári és Gyulavári között elengedhetetlennek látszik).
- Konkrét önkormányzati támogatások kidolgozása a munkahely teremtő beruházások
támogatására, ösztönzésére.
- Pályázatoknál kiemelt figyelem a városrész fejlesztésére.
- A megvalósult közműfejlesztések, útépítés stb. részletes áttekintése, a feltárt
hiányosságok pótlása, a szükséges javítások, parkosítás elvégzése.
- A település központjának ,,gyulai belváros színvonalú” kialakítása.
- A még burkolatlan utak aszfaltozása, a rendbe nem tett utak felújítása.
- A járdák teljes rendbetétele, a hiányzók elkészítése, megint csak ,,gyulai színvonalon”.
- Novemberben – amikor már körvonalazódnak a 2007. év költségvetésének sarokszámai
– lakossági fórumon összefoglaljuk a Gyulavári fejlesztését célzó lakossági, közéleti
javaslatokat. Ezekből felállítunk egy fontossági sorrendet, és éves lebontásban elkészítjük
annak megvalósíthatósági programját.

A jelenleginél hatékonyabban kívánom Gyulavári érdekeit képviselni.

Szívesen felkeresem Önt személyesen is! Telefonszámom: 06 – 30 – 945 – 1987
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