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 Ha Önök is változást akarnak, mindenki menjen el szavazni!

Sokan kérdezték, miért most szántam rá magam arra, hogy induljak a helyi képviselő választáson, 
miért nem indultam már korábban is?
Korábban bíztam abban, hogy a helyi városvezetés képviselni fogja azt az elvet, amit én vallok, 
hogy helyi képviselő testületben nincs helye pártoskodásnak, politikának, hanem a város 
érdekeinek szem-előtt tartásával minden képviselő teljes odaadással, becsülettel, tisztességesen 
teljesíti azt a törvényi kötelezettségét, ami az önkormányzatok létrehozásának alapvető indoka: 
„Az Országgyűlés elismeri és védi a helyi választópolgárok közösségének önkormányzáshoz való 
jogát.” „A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az 
érdekeit. Részt vehet a képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk szervezé-
sében és ellenőrzésében. A települési képviselők jogai és kötelességei azonosak. „
Sajnos azt látom, hogy a jelenlegi képviselőtestület többsége nem ezeket az elveket vallja, nem 
ennek megfelelően végzi munkáját. Ezért indultam a választáson.
Mint ügyvéd és mint püspökladányi lakos ismerem a város gondjait, az emberek problémáit. 
Látom a megélhetési nehézségeket, mert nincs munkahely, látom a fiatalokat, akiknek vagy kül-
földre kell elmenni dolgozni, vagy az ország más részére. Azoknak a fiataloknak a nagy része, akik itt 
maradnak, csak vegetálni tudnak. Püspökladány lakossága egyre csökken. 
Mindent meg kell tenni azért, hogy munkahelyek létesüljenek.
Tudom, hogy a társasházak komoly pénzügyi gondokkal állnak szemben, mert a lakók nem tudják 
fizetni a közös költséget. Választókerületem lakosainak egy része a 42. út melletti lakásokban lakik, 
amelynek forgalma elviselhetetlen. Mindent meg kell tenni azért, hogy megvalósuljon az elkerülő.
Nem csak azok a járdák, utak szorulnak felújításra, amik most a választás előtt felújításra kerültek, 
hanem más elhanygolt területek is vannak sajnos bőséggel.
Élhetőbbé kell tenni ezt a várost kellő odafigyeléssel, a választókkal való szoros kapcsolattartással, 
problémáik, elképzeléseik, elgondolásaik meghallgatásával és azok megoldási lehetőségeinek 
felkutatásával.  
Szeretném tájékoztatni választókerületem lakóit, hogy az 1. számú választókerülethez a Helyi 
Választási Iroda Vezetője határozata szerint az alábbi utcák tartoznak:
Damjanich utca 1-11/5-ig, Hajdú, Honvéd, Jog, Kismester, Török B., Batthyány, Bocskai u. 15, 
Hősök tere, Kálvin tér, Kálvin János, Kossuth, Széchenyi utcák. Ebben a választókerületben 1532 
választópolgár lakik. Szeretném, ha valóban a többség döntené el, kinek szavaz bizalmat öt évre!
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