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        A választások utáni egy év igen mozgalmasan telt számomra, ugyanis most először 
tapasztaltam a képviselői életforma minden hatását az életemre vetítve. Sok dolog történt, de 
ami ezt az évet leginkább befolyásolta, az a márciusban berobbanó járvány, ez sok mindent 
átírt. 
        Sok döntés született és sok beruházás valósult meg. Ebben személyes szerepem hol 
kisebb, hol nagyobb mértékben segítette a munkát. A teljesség igénye nélkül tudom felidézni 
az elmúlt 1 év döntéseit. Több beruházás is kezdődött, valamint folytatódott. Például a 
kultúrház rekonstrukciója, valamint a mini bölcsőde második üteme. Ezeket a beruházásokat 
próbáltam műszaki szemmel értékelni és a lehető legjobb megoldásra törekedni a vállalkozó 
kiválasztásakor. Bacsahegyi utca, Hegyalja utca aszfaltozása, járda készítés. Itt részt vettem 
több bejáráson, próbáltam hozzájárulni ötleteimmel a garanciális hibák kijavításához, 
valamint a hiányosságok pótlásához.  
      Egyik fő célom az óvoda támogatása azokban a kérdésekben, ahol segíteni tudom 
személyesen is a fejlődést. Legnagyobb eredményünk az intézmény klimatizálása. 
Képviselőként és SZMK tagként több tárgyi eszközt beszereztünk, mint projektor, trambulin. 
Ebben persze szülői felajánlások és SZMK pénz is rendelkezésre állt. Óvodai rendezvények 
szervezésében való részvétel.  
      Az önkormányzati programokon való részvétellel és ezek előkészítésével, valamint 
pakolással próbáltam segíteni a rendezvények lebonyolítását. Részt vettem szemétszedésben 
és annak szervezésében is.  
      Több komoly döntést hoztunk, például ingatlanok vásárlása az iskola bővítés érdekében.  
      A civil szervezetek támogatásának megreformálásában komoly szerepet vállaltam. Ez 
továbbra is folyamatban van. Több rendeletet is elkezdtem átolvasni és szeretném ezeket is a 
jövőben frissíteni. Rengeteg olyan törekvés került szóba, amit a jövőben szeretnék, szeretnénk 
megvalósítani. Képviselői bemutatkozó anyagomban szereplő gondolataim között, több 
turisztikai és környezetvédelmi pont szerepel. Ezek előkészítésével is foglalkoztam, remélem 
a jövőben ezeknek a törekvéseimnek lesznek látható eredményei. 
       A járvány ideje alatt több fontos kérdésben folyamatosan egyeztettünk a testülettel, 
amiknek azt gondoljuk, hogy meg is lett az eredménye. A település jól vizsgázott a járvány 
idején, nem történtek megbetegedések.  
      Az elmúlt egy évben szinte minden megbeszélésen, testületi ülésen, ügyrendi bizottsági 
ülésen részt vettem. Szabad időmben rengeteget foglalkoztam az anyagok 
tanulmányozásával, sok lakóval beszélgettem, megtartottam nyilvános fórumomat. Itt is több 
érdekes kérdés felmerült, aminek egy részét tisztázni is tudtuk, sok jó ötlet érkezett a lakosság 
részéről.  
       Az elmúlt egy évben rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem, bele láttam az önkormányzat 
működésébe. Rengeteg munka áll még előttem, hogy elérjem az 5 évre kitűzött céljaimat. 
Bízom benne, hogy jövőre is sok előremutató eredményről tudok beszámolni. Törekedni fogok 
arra, hogy a település a lehető legjobb irányba fejlődjön és hogy a lakosok elégedettek 
legyenek a munkámmal. 
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