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Sokan ismernek Püspökladányban, van aki még a kereskedelemből, és 
van aki, mint biztosítós. Sok embert ismerek személyesen.
1968-ban születtem és itt élek, itt alapítottam családot, itt - egy szép, 
fejlődő városban - akarom felnevelni a gyermekeimet. Mert Ladányunk 
nem az ígéretekkel, az elszálló szavakkal nő és halad előre, hanem közös 
céljaink megvalósításával. 
A 3. választó kerületben ki kell alakítani - végre - az IPARI-PARKOT!
A Táncsics utcán, ahol több százan járnak minden reggel dolgozni, meg 
kell építeni a kerékpárutat, járdát és a közvilágítást!
Városunkban sok helyen nincs még járda, kövesút a XXI. században!
A csapadékvíz elvezető csatornák folyamatos karbantartást, gondozást 
igényelnek. Ahol nincs ott, sürgősen pótolni kell!
Sajnos sokan kénytelenek ingázni a lakhelyük és munkahelyük között, 
ezért fontos a parkolóhelyek biztosítása a vasútállomás környékén.
Mint gyermekes anyuka tudom mennyire fontos a gyermekek életében a 
szép, biztonságos, tiszta játszótér, zöld, árnyékos övezet. A játszótereken 
sokkal több pad és hulladékgyüjtő kell!
A munkahelyteremtés nagyon fontos. A közmunkaprogram nem elégsé-
ges megoldás, tényleges, biztos munkahelyek kellenek.
Turisztikai szempontból fontos a fürdőnk fejlesztése,  jobb kihasználása!
ELKERÜLŐ út megépítése logisztikai szempontból szükséges, de én mint 
édesanya a gyermekem biztonsága szempontjából is fontosnak tartom. 
A kamionok mindenkit veszélyeztetve száguldoznak végig városunkon.
A 3. választókörzetben sok feladat maradt, van és lesz tennivaló, amit az 
Önök megtisztelő figyelmével, észrevételeik, javaslataik hasznosításával 
tudok megvalósítani.

Felelős kiadó: Püspökladány Jövőjéért Egyesület



Biró Ferenc Mihály vagyok, Kálvin János 20. alatti lakos, szüleim és én is Püspökladányban születtünk. A gimnázium 
befejezéséig a „második” utcában éltem, édesanyám a mai napig ott él. Édesapám vasutasként, édesanyám a 
kereskedőként kereste a család kenyerét. Hárman vagyunk testvérek. Iskoláimat Püspök-ladányban, Debrecenben, 
Szegeden és Budapesten végeztem. Nős vagyok, három felnőtt leány és egy kiskorú fiúgyermekem van. A MÁV-nál 
1981-től dolgozom, kezdetben, mint munkavállaló, majd 1997-től beszállítóként folytattam munkámat. 2004 és 
2011 között a MÁV Ingatlankezelő Kft. kezelőség vezetője voltam. Vállalkozó 1990-től vagyok, jelenleg egy 15 
munkavállalót foglalkoztató épületüzemeltetési vállalkozást vezetek. 33 éves munkaviszonyom mindig a városhoz 
kötött.  Két társasház közös képviselője voltam évekig. Életemben örökösen jelen volt a lokálpatriotizmus, mint a 
helyi közösséghez való kötődés.  1987-től Városvédő és Szépítő Egyesület-ben tevékenykedtem közel 10 évet.

Megválasztásom esetén támogatom:
Városunk egyik legnagyobb horderejű kérdése a munkahelyteremtés és a meglévők megtartása. Püspökladány jó 
közlekedési adottságokkal és munkaerő kapacitással rendelkezik. A 42. főút elkerülőjének megépítése kapcsán 
több üzem telepítésére alkalmas ipari park kialakítása szükséges. Az elkerülő megépítése nagyban hozzájárulna 
városunk nyugalmának és közlekedésbiztonságának megteremtéséhez. 
A gyógyfürdő fejlesztés támogatása, városunk idegenforgalmának fellendítése a helyi adottságok felhasz-
nálásával (Farkas-sziget, gyógyfürdő, horgásztavak, múzeum, fatelítő). Itt említem szívügyemet az egykori MÁV 
fatelítő üzem technológiai és iroda épületegyüttesének és a beépített gépeinek megmentését, és egy kiállító-hely 
létrehozását (egyedülálló ipartörténeti emlék). Itt elhelyezésre kerülhetne a vasúttörténeti gyűjteményem és egy 
kulturális közösségi hely kialakítása. Mindezt a Püspökladányi Értékőrző Civil Egyesülettel közösen Európai Uniós 
pályázati forrásból szeretnénk megvalósítani.

Megválasztásom esetén indítványozni fogom:
A gyógyszertárak éjszakai ügyeletes nyitvatartását. 
Az idős emberek biztonságát segítő újabb jelzőrendszeres segélyhívók beszerzését.  
A 4-es számú választókörzetben a meglévő utak, járdák javítását (Bem, Dembinszky, Nagy S. u.), fontos szilárd 
útburkolat építése (Bem-zug, Hajnal-Keleti összekötő utca) és a közvilágítás korszerűsítése.
A csapadékvíz elvezetés komplex kezelése az egész városra kiterjedően.
A Bocskai utcán kezdeményezni fogom a környezetvédelmi mérés (zaj, por, füst, rezgés) megvalósítását hogy az 
elkerülő út megépítését követelő civil társaság célkitűzéseit segítsük.    
Javasolni fogom, egy un. lakossági „városi zöld” (ingyenes) telefonvonal létesítését a településen meglévő és 
időközben keletkező problémák bejelentésére: kátyú, töredezett hiányos járda, jelzőtábla hiánya, útkereszteződés 
beláthatatlan, nem működő térvilágítás, elhullott és kóbor állatok, csapadékvíz elvezetés, átereszdugulás, 
szintezési problémák, illegális szemét lerakások, parlagfűmentesítés, stb. 
Az  elképzelések szervesen összefüggnek egymással és a városban munkahelyeket teremtenek és egy élhetőbb 
település kialakulását teszik lehetővé, ahol gyermekeinknek is lesz megélhetése. 
Települési képviselővé választásom esetén nagyobb lehetőség nyílik számomra Püspökladány és a 4. választó-
kerület helyi gondjainak megoldásához.  Programomat egy korunkban is irányt mutató idézettel zárom:  
          „Jó magyarnak lenni igen nehéz,                                                                    de nem lehetetlen” 
                                                                                                                                                          gróf Széchenyi István 
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