Az elmúlt egy évben tizenkettő testületi ülésen, egy díszülésen, harmincnyolc saját bizottsági ülésen
vettem részt, valamint négy-négy Gazdasági és Környezetvédelmi és
Városfejlesztési Bizottsági ülésen, továbbá két közmeghallgatáson
voltam jelen képviselőként.
Megválasztott képviselőként a körzetemben végzett munka
eredményeként folytatódott a Hajós Alfréd Általános Iskola felújítása,
befejeződött az ablakcsere, mintegy 35 millió forint értékben végeztek
munkákat. A körzetemben lévő tag óvodában megvalósult az udvari
játszótér felújítása. A Helsinki utca 1-5-ig megújult a járda, a Lajtha
László utcában kátyúmentesítés történt, valamint padok cseréje
szemetesek kihelyezés valósult meg, a Baross utcában megmetszették
a fákat. A Baross és a Lajtha utcákban virágokat ültettünk. A Hajós
alapítványi bálon az iskolának mezeket ajándékoztam.
A kitartó munkának köszönhetően végre
megkezdődött az ESZTK burkolatfelújítása és az
ablakcsere.
Majdnem egy teljes év projektmunkája során a
fogászaton nagy változások történtek. A közel
négy évtizednyi praxis után a már nyugdíjas
fogorvosainkat elengedhettük pihenni, helyettük
a praxisokba fiatal fogorvosok kerültek. Az Erfog
Kft. közbenjárásával beszerzésre került egy
panoráma röntgen, amelynek segítségével a
pesterzsébeti lakosok ingyen jutnak hozzá a
szűrővizsgálatokhoz.
Az egészségügy területén jelenleg a háziorvosok és házi gyermekorvosok praxisainak fiatalítása jelent
kihívást, keressük a lehetőségeket, amelyek vonzóvá teszik a pályakezdők számára Pesterzsébetet. E
probléma megoldása várhatóan több évig eltart.
A kerületben megvalósult Fitt Park mintául
szolgálhat az egész fővárosnak, mert olyan
sokrétű sportolási lehetőségeket biztosít,
amelyre Dél-Pesten nem akad példa. Jövőre
még egy hasonló park megvalósítását
tervezem. Pesterzsébeten hamarosan tanóra
keretében foglalkozhatnak a gyermekek
ökölvívással.
A
megbeszélések
eredményeként a Zrínyi Miklós Általános
Iskolából (szegregációs terület) érkezhetnek
majd rendhagyó testnevelés órákra a
gyermekek. A
klub által felkarolt
gyermekeknek később továbbtanulási, esetleg még munkalehetőséget is tudnak biztosítani.
A Jó tanuló, jó sportoló díjak átadása mindig öröm, nem kevésbé Rajz és néphagyomány, avagy Arany
Ecset és Arany Olló versenyek és kiállításokon átnyújtott elismerések.

Javaslatomra a kerületben utcai fogadóórákat tartunk, amelyeken részt vesz a körzeti megbízott, a
polgármester, az országgyűlési képviselő, a terület valamelyik képviselője, a közterületfenntartók is.
A Magyar Sport Napja alkalmából én adtam át a
„Az Év Sportolója”, „Az Év Edzője”, és „Az Év
Sportvezetője” kitüntető címeket. Az arra
érdemeseket – Szilágy Erik birkózót, Balogh
Ferenc edzőt és Lénárd Imre sportvezetőt – az
Egészségügyi és Sport Bizottság választotta ki.
Harót János, az ESMTK elnöke pedig oklevelet
és ajándékot kapott 3 évtizedes sokoldalú,
kitartó sportvezetői tevékenységéért.

Az általam vezetett bizottság a Pesterzsébet
Sportjáért díszoklevelet adományozta Tóth
Balázsnak,
kerületünk
para-evezős
világbajnokának. Balázsra méltán lehet
büszke minden pesterzsébeti polgár, hiszen
kitartása meghozta gyümölcsét, törekvése és
elhivatottsága pedig példát mutat mindnyájunk
számára.
Körzetem polgárai rendszeresen kerestek meg
telefonon észrevételeikkel és kéréseikkel,
melyekre igyekeztem gyors megoldásokat
találni. A következő évben a személyes
találkozók is könnyebbé válnak, ezekre képviselői irodámban is lehetőség lesz. Képviselői iroda: Pázsitos
sétány 2. Előzetes telefonos egyeztetés a 30 / 562 2203 számon.
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