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Szeretném ismertetni programomat, amit Egyesületünk céljaival összhangban, 
az Önök segítségével tudunk megvalósítani:

A gyógyszertári ügyelet visszaállítása és Rendelőintézet folyamatos szakorvosi ellátá-
sának biztosítása kiemelt fontosságú. (Ne kelljen napokat várni egy rendelésre.)
A hulladék elszállítás problémáinak megszüntetése, igény szerinti gyűjtőedények 
rendszerbe állítása szükséges.

A helyi vállalkozások segítése kiemelt fontosságú. Nagy többségük most kénytelen 
vidéken dolgozni, eközben  idegen cégek járnak Ladányba munkát végezni.

Közel 20 éve lakom a Rákóczi utcai társasházak egyikében. Igy naponta tapasztalom a 
lakótelepen élők problémáit. Az ott lakóknak és a gépkocsi tulajdonosoknak gondot, 
bosszúságot okoz a parkolás, a lakóházak mögötti téren történő áthaladás, ezek sürgős 
megoldást igénylő feladatok.
A Darányi telepen élőknek - a terület adottsága következtében - szinte minden nagy 
esőzés veszélyt jelent a belvízelvezető rendszer jelenlegi állapota miatt. Fokozott és 
folyamatos figyelmet igényel a vízelvezető rendszer karbantartása, tisztítása.  
Több utcában az úttest, a gyalogjárdák állapota is leromlott, javításukat, felújításukat 
kezdeményezni kell.
Az idősek otthonának mihamarabbi elkészülte segítséget jelentene több, arra rászoru-
ló embernek. Bár vannak ígéretek annak közeli elkészültére, de már az új Képviselő-
testületnek kell fokozni és segíteni az építkezés során felmerülő problémák soron kívüli 
megoldását.

Egyesületünk már korábban ismertette az Ipari Parkkal, 42. elkerülő úttal, a sport-
csarnokkal és a gyógyfürdő bővítésével kapcsolatos elképzeléseit, amellyel teljes 
mértékben egyetértek. Fontos Ladány lakóinak a beruházások megvalósítása, amelyek 
előnyeit hosszútávon kamatoztathatják mind az itt élők, mind az idelátogató vendégek.

Közel 20 éves rendőri pályám során szerezett tapasztalom szeretném a továbbiakban is a 
körzetem és a városlakóinak  szolgálatába ajánlani.  Szeretném erősíteni a kapcsolatot az 
állampolgárok és a Rendőrség között, ezáltal javítani a lakosság közbiztonság érzetén. 

 Ha Önök is változást akarnak, mindenki menjen el szavazni!
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