A 2014-es választási kampányban megfogalmazott gondolataim, ajánlatom....
Mindenki arra törekszik, hogy szebbé, jobbá, élhetőbbé, boldogabbá tegye saját maga és
családja számára az otthonát, környezetét, hétköznapjait. Önnek ehhez egy szobával
nagyobbra lenne szüksége, új ablak kellene, sokat jelentene, ha egy nagyobb eső alkalmával
nem ázna a háza fala, nem ömlene be lakásába az eső, nem vizesedne a fala, nem zavarná
éjjel-nappal az ablaka alatt lévő focipálya zaja, vagy megépülne a régóta várt vadászkerítés a
háza előtt, nem szennyezné még mindig környezetét a régóta bezárt Vegyiművek, vagy csak
félelem nélkül szeretne sétálni az utcán… A képviselő munkája szolgálat. Fő feladata a hozzá
kéréssel fordulók lehetőségek szerinti segítése. Ez csupán néhány példa azok közül, amikkel
az elmúlt napokban találkoztam. Mindezek megoldásához ajánlom szakértelmemet,
tapasztalatomat, segítségemet.
Önnel, Önért!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tisztelt Pesterzsébeti Lakó!
Írott formában egy évvel ezelőtt kerestem fel Önt, az akkor még éppen zajló választási
kampányban. Azóta inkább arra törekedtem, hogy minél több alkalommal tudjak a
körzetemben élőkkel személyesen, vagy telefonon kapcsolatot tartani. Természetesen sokan
vannak azok, akikkel ez még nem sikerült, ezért fontosnak tartom elmondani - leírni, hogy mit
végeztem megválasztásom óta.
Feladataimat nem csupán képviselőként, hanem alpolgármesterként is elláthatom, ezért
fogadóóráimat többféle módon szoktam tartani. Lehetőség van arra, hogy telefonon történt
előzetes bejelentkezés alapján a polgármesteri hivatalban felkeressenek. Amint a napi
tennivalók engedik, szinte azonnal rendelkezésre állok. Az általam sokkal jobban kedvelt
alkalmak azok, amikor házhoz megyek, azaz segítőimmel kitelepüléseket tartok a körzet
különböző pontjain, és az arra járók elmondhatják gondjaikat, kéréseiket. Ilyenkor jellemző
módon olyan ügyek szoktak felmerülni, amelyeket sokkal egyszerűbb orvosolni (pl: szemét
elszállíttatása), vagy néhány tanáccsal megoldani. Az is sűrűn elő szokott fordulni, hogy
körbejárom a területhez tartozó utcákat, hogy lássam, mi az, amivel komfortosabbá tehető a
lakók élete.
Sokszor hosszabb idő, van hogy több év is szükséges egy-egy kérés megvalósításához, van,
hogy elfogy a türelem, többször neki kell futni mire eredmény születik, hiszen nem csupán
rajtam, vagy a jó szándékon múlik a megoldás. Egy biztos: kitartó vagyok, és próbálok
mindennek a végére járni… Vannak olyan kérések is, amelyek a kampány során kerültek a
látókörömbe (pl: kerékpártároló az SZTK-hoz), és azóta váratnak magukra, de reményeim
szerint hamarosan ezek megvalósítására is sor fog kerülni.
Alpolgármesterként az egészségügy kerületet érintő feladatainak koordinálása és a civil
szervezetekkel való kapcsolattartás került a kiemelt feladataim közé.
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az eredményes működéshez, a vágyak valóra váltásához
csapatra van szükség. A jó ötletek köthetőek egyes személyekhez, de a megvalósítás segítők,
közös akarat nélkül nem működik. Ehhez kellenek a hivatal és az intézmények munkatársai, a
bizottságok, a képviselő-testület és természetesen a polgármester.
Az elmúlt egy évben az alábbi eredmények részesei voltam:
a körzetben lakók egyéni kéréseinek ügyintézése (lakhatási problémák, szociális ügyek,
fűtőanyag biztosítása, nyílászárók cseréje, gázbevezetés, járdajavítás, szemétszállítás, stb.),
Pázsitos sétány – Török Flóris u. 2/a épületei között az esővíz-elvezetés megoldása,
kertészeti munkálatok,
minden orvosi rendelőnkbe és a polgármesteri hivatalba defibrillátor beszerzése,
a kórház kardiológiai ambulanciájának padlóburkolat felújítása,
akadálymentesítés,
fogorvosi ellátás korszerűsítése,

-

civil szervezetek fórumának újjászervezése,
együttműködés a körzeti megbízottakkal,
egyeztetések a Budapesti Vegyiművek területének és környezetének megtisztításáról.

Mint hogy az alpolgármesteri teendőket főállásban látom el, a napi feladatok végrehajtása
közben nem válik szét a körzetem és a kerület érdekében végzett munkám. Az is biztos, hogy
a személyes tapasztalás, az ismeret jelentős súllyal bír döntéseim meghozatalában.
Ahhoz, hogy minden kerületi lakos által szerethető, élhető Pesterzsébetet építsünk, az
együttműködés, egymás támogatása elengedhetetlen. Ötletekre, javaslatokra van szükség,
hiszen ahányan vagyunk, annyiféle módon látunk, és annyifélét gondolunk.
Önnel, Önért!

