Képviselői beszámoló 2021.
Az alap képviselői feladataim ellátása mellett két bizottságnak vagyok, a tagja a
Sportbizottság munkájában veszek részt elnökként, és a Városstratégiai
bizottságban vagyok tag.A vírushelyzet miatt nehéz időszak van mögöttünk - és
vár még ránk -, mely nehezítette a képviselőtestület működését. Fel kellett
függesztenünk a személyes együttműködést hosszabb időre és több olyan
feladattal kellett foglalkoznunk, ami nem volt tervezett.

Sportbizottsági munkám
Munkánkat át kellett tervezni, de a pandémia ellenére sikerült nagyon sok
sportrendezvényt megtartanunk. Ezért is mondok köszönetet minden nagykállói
sportegyesületnek, hogy ennek ellenére sikerült életben tartaniuk egyesületüket,
nagy erőfeszítéseket tettek, hogy programjaik megvalósuljanak!
Ötletgazdája voltam és nagy sikere volt a „Mozogj Nagykálló” elnevezéssel
online tornának, ahol a Nagykállóiak interneten keresztül végezhették otthon a
gyakorlatokat!
Kezdeményezésemre már másodjára sikerült lebonyolítani a„ Mozgás öröme”
óvodai sportbemutatót. Zárt körben tudták megrendezni, de interneten több
ezren követték figyelemmel, amely kiválóan szolgálta a sport népszerűsítését!
Támogattam, hogy új helyre költözzön a Súlyemelő és az Asztalitenisz
egyesület, várható, hogy nagy lendületet hoz városunk sportéletében!
Kérelemmel éltem, hogy a nagykállói sportegyesületek kevesebb bérleti díjat
fizessenek, így 12 ezer forint helyett 6 ezer forintért bérelhetik a Városi
sportcsarnokot!

Az az elképzelésem, hogy minden egyesület működése biztosított legyen és
mellette városi, megyei, országos versenyeket tudjunk megrendezni sikernek
könyvelem el!
Teljesség igénye nélkül megvalósult sportrendezvények, amelyeket támogattam,
hogy nagykállói lakosok sportoljanak, szurkoljanak, kikapcsolódjanak.
- „Mozogj Nagykálló”
- Nemzetközi röplabda versenyek
- Csillagösvény Íjászegyesület versenye
- Horgászverseny
- Országos bajnoki címek karatéból
- Ingyenes úszásoktatás
- 24 órás úszóverseny
- Országos erőemelő kupa
- „Mozgás öröme”
- Családi sportnap
- Megyei asztalitenisz kupa
- Korcsolyázási lehetőség
- Karácsonyi futóverseny, Zumba, Tollaslabdaverseny, Asztalitenisz Kupa

Városstratégiai bizottsági munkám:

Támogattam azon városi fejlesztéseket, amik a város fejlődését, a lakosság
komfort igényét szolgálták!

Szintén a teljesség igénye nélkül:
- Kerékpárút megépítése, felújítása történt meg
- Nagykállói bölcsőde kivitelezése jó ütemben halad
- Támogattam, hogy új járdaszakaszok épüljenek meg, ami a biztonságos
közlekedést szolgálják
- Napstrand öltözőjének felújítása a fürdőzők komfortigényét elégíti ki
- Ínségdomb felújítása is elkezdődött, de még nem fejeződött be, remélem,
ebben az évben be tudjuk fejezni
- Illegálisan elhelyezett szemét elhordása problémát jelent, jeleztem az
illetékeseknek, ha ilyet tapasztaltam, vagy a lakosok jelezték felém.
- Multifunkciós gép vásárlásának nagyon örülök, mert megkönnyíti járdák
utak rendbetételét
- Régi elvárás volt, hogy a temetőt kerítsük be, ami sikerült is a Korányi út
felől, tovább fogom szorgalmazni, hogy teljesen körben védve legyen!

A lakossággal való kapcsolattartás
- 2021. évben is nagyon sok lakos keresett meg személyesen, telefonon
vagy elektronikus úton. Tájékoztattak saját, illetve környezetük
gondjaival.

Legjobb

tudásom

szerint

segítettem

problémájuk

megoldásában.
- képviselőként fontos célkitűzésem, hogy segítsem a fiatal nemzedék
közösségi aktivitását, a sport, a mozgás iránti szeretetét és a sport iránti
elkötelezettség kialakítását.

Köszönöm

mindazoknak

a

közreműködést,

akik

építő

javaslataikkal,

észrevételeikkel segítették munkámat, mellettem voltak és vannak!
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