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  Rendkívűl nehéz évet tudhatunk magunk mögött. Úgy gondolom, nem vagyok 

vele egyedül, ha azt mondom végre legyen vége ennek az évnek és kezdődjön 

az új, változásokat hozva. 

  A január, február hónapban megtartott testületi üléseken részt vettem és 

elnökként levezettem az Egészségügyi bizottsági üléseket. 

Március elején, még a járvány kirobbanása előtt javaslatomra, jártunk a Virág 

Benedek utcai háziorvosi rendelőben a bizottság tagjaival és a testület néhány 

képviselőjével, hogy megnézzük a hiányosságokat és, hogy milyen felújításokra 

lenne szükség.   

 Egyik képviselői kérésem volt, hogy a rendelőket tegyük rendbe és újitsuk fel. 

Mivel március közepén kitört a járvány és korlátozások lettek bevezetve, így a 

többi rendelői látogatás fel lett függesztve.  

A Polgármester Úr kérésére helyettesítettem és részt vettem egy járványügyi 

megbeszélésen. Budapest polgármestereivel és az egészségügyben jártas 

szakemberekkel együtt véve. 

Még ez előtt kértem a HSZI-t, hogy a minden rendelőbe legyenek felszerelve 

kézfertőtlenítők. 

És ettől a hónaptól, úgy gondolom mindenkinek megváltozott az élete. A 

kezdeti félelemből felocsúdva, többen belefogtunk képviselőtársaimmal a 

segítségnyújtásba. 

Egy kedves ismerős kitalálta a Maszkok szívből csoportot a Momentum erős 

közreműködésével. Én is csatlakoztam ehhez a csoporthoz. A tagok rendkívüli 

munkát vittek véghez. 12000 db varrott maszk készült el, rövid időn belül. 

 



Ezen felbuzdulva én tovább gondoltam a dolgot, mert sajnos kiütközött a 

lakosságnál a munka hiánya miatt, hogy voltak akiknek már elelmiszerre se 

jutott. 

 

Megalakítottam a  Krízis csoportot. 

Az első felajánló az Albana pékség volt. A naponta megmaradt pékárut 

kaphattam meg , és nagyon sok családnak sikerült ezzel segíteni. Este 9 után a 

kedvesemmel és 2 segítőmmel szállítottuk a rászorulók részére. Mivel egyre 

többen csatlakoztak a csoporthoz, így a felajánlások száma is növekedett. 

Tartós élelmiszer, vegyiáru, anyagi hozzájárulás, ruhaneműk, használati 

tárgyak. Mivel olyan nagy mennyiségben érkeztek a felajánlások Polgármester 

Úrtól kértem egy helységet ahol tárolni tudtam mind ezeket. 

Rendkívűl megterhelő időszak volt, de jó érzés volt segíteni akinek csak 

lehetett. 

 

Az egyre jobb idő beköszöntével , kicsit enyhült a járvány,  és a korlátozások is. 

Így a Momentum – Párbeszéd – LMP és civil lakosokkal összefogva , 

csikkszedési akcióba kezdtünk. 

Kicsit hűvös és csepergő esőben, szuper munkát végeztünk, és hihetelen 

mennyiségű csikket szedtünk össze néhány óra alatt. 

Ezúton is kérem a tisztelt lakosságot , ne szemeteljünk és figyeljünk oda a 

környezetünkre. Olyan csodás, mikor zöld területen tényleg csak a szép 

növények vannak. Annyival szebb lenne, ha mindenhol így tudna lenni. 

Júniusban részt vettem a Fehér Házban megrendezésre kerülő 5 párti 

egyeztetésen a szociális szektorban dolgozók mellett letéve a segítségünket, és 

hogy probáljunk változásokat elérni. 

 

Októberben Somodi Klára képviselőasszony indítványát támogattuk, hogy  a 

tüdőgyulladás elleni védőoltást megkaphassák a 65 év feletti lakosok 

támogatással. A DK-MSZP-JOBBIK-P-LMP támogatásával. 

Természetesen az Egészségügyi Bizottság tagjai is támogatták. 

 



Szeptemberben részt vettem a Családon Belüli Erőszak felszámolásával 

kapcsolatosan egy kerekasztal beszélgetésen és egy tüntetésen is. 

Úgy vélem, nincs helye annak az értékrendnek, hogy bárki bánthassa a 

családtagjait és ne legyenek megfelelő következményei. Ezért harcolok, hogy 

változások történjenek. Az ORFK-n is jártam ezzel kapcsolatban egy 

megbeszélésen. Remélem segítségükkel és szorosabb kapcsolattartással, együtt 

hamarabb elérjük a változásokat. 

 

Novemberben indult a CT és MR várólista csökkentési program keretében  

2021 októberig Pesterzsébet lakossága 73.190.000 ft értékben kap CT és MR 

vizsgálatokat. A vizsgálatokat a Semmelweis Egyetem végzi majd. 

Az ősz beáltával faültetési akció is elindult az önkormányzat által. Posztolva az 

oldalamon szép számmal jelentkeztek a lakosok. Ezeket a címeket lejárva, a 

szakértők felmérésével folymatosan zajlanak, ahol lehetséges.  

Közben Szőnyi Attila képviselőtársammal is beálltunk egy kicsit kertészkedni , 

fákat metszeni. A következő programunk a közetemben lévő Knézich utca 

elején fekvő zöld területen fa ültetés és széppé tétele, a szemét eltüntetése. 

Mivel a járvány hónapokkal ezelőtt újra erőteljes támadásba kezdett a Krízis 

csoport is folytatta munkáját. Vagyis abba se maradt. 

Decemberben a karácsony közeledtével, újra nagyon sok felajánlás érkezett. 

Közel 45 családnak, idősnek szállítottam ki tartós élelmiszert, higiéniai 

termékeket, vegyiárut, ruhaneműket.  

Az Ady Endre utcai rendelő dolgozóinak pedig önköltségen vittem gyümölcsöt, 

édességet nem kis meglepetésükre.  

 

ÉS végre teljesül egy régi vágyam…. 

Még képviselőségem előtt a Lajta utcai gyermekek átmeneti otthonába többször 

vittem játékokat, ruhaneműt.  Itt sajnos azzal kellett szembesülnöm, hogy a 

konyha és a fürdő helységek nagyon elhanyagolt, és régi. Nem e korbeli. 

Én akkor eldöntöttem, hogy segíteni fogok ezen. 

Mivel 2019-ben képviselő lettem, így már azt gondoltam  hivatalból is tudok 

utána járni és segíteni. Ez szintén egy képviselői kérésem igéretem volt. 



Mivel a költségvetésünk kritikán aluli lett és semmit nem tudunk tenni , ezért 

egyéb módot választottam. 

2 nagyon értékes focista mezt licitre bocsájtok és ennek bevételéből és már most 

cégek felajánlásával, tavasszal megkezdődik a renoválás az otthonban.  

A részletekkel kapcsolatban és bármi egyéb problémájukkal kérem keressenek 

bizalommal, állok rendelkezésükre. 
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