árva Anikó - független képviselőjelölt
Eddigi megtisztelő bizalmukat hálásan megköszönve bízom
a további folytatásban!
Őszintén bevallom, négy évvel ezelőtti megválasztásomkor
még nem rendelkeztem közigazgatási, pláne nem önkormányzati vezetési, irányítási tapasztalattal, tudással. Az első
évek aktív ismerkedéssel és a szükséges ismeretek megszerzésével teltek. Akkor még nem tudhattam, a gyakorlatban
hogyan tudom megvalósítani mindazt, amire megbízatást
kaptam a lakóktól.
Egy dologban azonban teljesen biztos voltam: a képviselői
megbízatásommal lehetőséget kaptam megvalósítani, kifejezni egyik legfőbb törekvésem, hogy másoknak segíteni tudjak. Ez a poszt egy kapocs, ami összeköti a lakókat az
önkormányzattal a képviselőn keresztül. Hiszem, hogy a jó képviselő a lakói képviseletét
látja el.
A képviselői munka számos kihívása biztosítatta számomra, hogy ismeretlen területeket
fedezzek fel, hasznos információkkal bővítsem tudásom, értékes emberekkel ismerkedhessek meg, barátokat szerezhessek, számtalan eseményen vehessek részt, adakozhassak
és tehessek Pécelért, a Péceliekért. - Köszönet érte!
Emlékezhetnek rá, hogy négy évvel ezelőtt független képviselőként indultam, egy csapat
tagjaként. Jelenleg is független képviselőjelölt vagyok, immár csapat nélkül, önállóan!
Jogosan merül fel a kérdés: mi történt? A válasz teljesen életszerű!
Ismeretlen embereket kötött össze a nagyszabású feladat, melynek megvalósítása során
létrejött közös gondolkodás, együtt munkálkodás eredményeként ismerhettük meg egymást, ismerhettük meg a csapattársunk igazi személyiségét. Így jött létre az Összefogás-2119 Egyesület, melyben az ötlet, a közös akarat szervezeti formát öltött.
Most már tudjuk, ki milyen előnnyel és korláttal rendelkezik. Igen, most tudjuk azt, amit
akkor még csak nem is sejthettünk. Nyilvánvalóan sok csalódáson is keresztülmentünk
ez idő alatt, csalódtam én is és bennem is csalódtak. A tapasztaltakat értékelve már felelős döntést tudunk hozni és ez alapján tudunk cselekedni.
Nőként sokszor nem volt egyszerű ebben a férfias közegben mozogni, elérni azt, hogy
teljes értékű és egyenrangú félnek, tárgyalópartnernek tekintsenek. Határozottságom és
erős személyiségem segítségével mégis sikerülhetett. Ennek ellenére bizonyosságot nyert
a nagy igazság: ha van véleményed és azt ki is mondod, különösen, ha azzal kritikát fogalmazol meg, sosem kifizetődő. Azt történt az én esetemben is. A város első embereinek
döntése ez lett: Nem akarunk veled együtt dolgozni! vagy még is?!

Maradtam egyedül!

A mostani körzetleosztásnál derült ki, hogy a 3. számú körzetet magas pozíciókra törő,
új 2119 –es jelöltnek szánják. A jelölt épp származása miatt ígérhette, hogy a romákat
egyértelmű többséggel tudja maga és a polgármesterjelölt mellé állítani. Ekkor kaptam
a városvezetőktől nemes felajánlást – eddigi képviselői munkámat elismerve – hogy a 3.
körzet helyett elindulhatok a 7-es számú körzetben. Köszöntem szépen, de nem kívántam élni a logikátlan és becstelen lehetetlenséggel. Tekintve, hogy a jelöltséget is épp
azért vállaltam újra, mert pontosan a 3-as körzetből jelezték sokan, hogy a továbbiakban
is szeretnék velem folytatni a munkát, adjam meg számukra a lehetőséget, hogy rám is
tudjanak szavazni, egyértelmű a helyzetem: nem váltok, nem válthatok körzetet! Amikor
a döntésemet egyértelműen jeleztem a vezetés felé, akkor vált az álláspontjuk, véleményük nyomatékossá: Nem akarunk veled együtt dolgozni! Ettől a ponttól kezdődően, minden erejükkel azon voltak, hogy a 3. számú körzetben se induljak, ennek érdekében pedig
az addig is akadozó utolsó kommunikációs csapot is elzárták és jött a teljes megtagadás.
A korrektségüket jól jelzi, hogy 2119-es alapítótagságom (még) nem szűntették meg, de
kivettek a közös levelezőlistából, hogy semmilyen információ ne juthasson el hozzám.
Egyetlen megbeszélésre, közös programra sem hívtak, ezzel párhuzamosan a közösségi
oldalon is hirtelen idegenek lettünk. Ha létezik olyan, hogy akadályoztatni és hátráltatni valakit a munkában, akkor én ezt megkaptam. a saját bőrömön tapasztalhattam. Azt
gondolták, ezzel kitörölhetik a közös múltat. Azonban hiszek abban, hogy a múltat letagadni nem érdemes és nem is lehet. Tudom, hogy ezen sorokat soha nem szerették volna
viszontolvasni. Azonban hiszem, hogy a lakókat érdeklik a tények, szeretnének betekintést nyerni a „kulisszák” mögé.
Bármily ellentmondásosnak is tűnhet: a harag és a düh helyett hálát érzek irántuk. Igen,
hálát! Ezzel a döntésükkel felszabadítottak az elvárás és csapatérdek súlya alól. Végre önálló és szuverén lehetek, lehet véleményem, mondhatok kritikát, szabad lett egyet nem
érteni és máshogy szavazni!
„A mi érdekünk ezt kívánja, és kifelé ezt kell mutatni, amúgy is jobb, ha meghúzod magad!” – négy teljes év alatt rendkívül terhes tud mindez lenni. Higgyék el, a 2119-es tagok nagy része (de nem mindenki) segítőkész, a szó legjobb értelmében egyszerű ember,
akiknek én magam is sokat köszönhetek. Jó érzés volt velük együtt munkálkodni nemes
célok elérésén, nem felejtem el, hogy kiálltak mellettem is!
Megtanultam szeretni és megbocsájtani, amely érzések nem engedik, hogy az elmúlt
évek sérelmei, csalódásai és pofonjai akár a választási anyagban, akár máshol, más formában helyet kapjanak.
Egyszóval nagy küzdelem már az is, hogy jelölt lehetek, de Önökért megérte!
Legjelentősebb megbízatásaim a következők voltak:
- Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
- Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tagja
- Pécel Kft. felügyelőbizottságának tagja
- Helyi Esélyegyenlőségi Programon belül a Nők területének felelőse
- Összefogás - 2119 Egyesület egyik alapító tagja (még)

Az elmúlt négy év alatt a megszerzett tudással gazdagodva, a 3-as körzet sajátosságait
kiismerve és a lakókat megismerve, mindezen előnyök birtokában képes vagyok folytatni
a megkezdett munkát! Tekintsük át mit sikerült elérni az elmúlt években és mit lehetne
továbbvinni.

Az elért eredmények:
• Női Klub létrehozása
és működtetése
Amikor megkaptam az önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programjában a Nők területét, meglepődtem,
hogy mennyire nincs adat a péceli
nők helyzetéről. Fontosnak éreztem,
hogy legyen egy kapcsolódási pont,
ahol a péceli nők egymással találkozhatnak és hasznos információkhoz
juthatnak. Így született meg a Női
Klub ötlete, melyet sikerült életre
hívni a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálttal közösen. Ennek eredményeként minden hónap utolsó szerdáján ingyenes előadásokat szervezünk különböző érdekes témákban.
A Klub keretein belül lehetőség van
kötetlenül beszélgetni és barátságokat kötni.

NŐi klub gyereksarokkal

NŐi klub előadás

• Cipős doboz akció folytatása
Karácsonyi idején mindig nagyobb hangsúlyt kap az adakozás, a rászorulók támogatása.
Zsadányi Zsolt képviselőtársammal közösen született meg a gondolat, hogy a más helyen
is jól működő „cipős doboz” ajándékozásnak Pécelen is nagy létjogosultsága lenne. Annak érdekében, hogy a városi intézményeket is bevonhassuk gyűjtőpontként, a kezdeményezést meg önkormányzati kezdeményezésként indítottuk el, a Családsegítő Szolgálat
tapasztalatát kamatoztatva pedig fel tudtuk kérni őket a „cipős dobozok” hatékony szétosztására. Több száz gyermekhez juthattak el ezek a „cipős dobozok” a nagylelkű adakozásoknak hála, egy-egy doboznyi szeretet formájában. Találkoztam olyan családdal is,
ahol a karácsonyfa alatt ajándékként csak a felajánlott „cipős dobozok” sorakoztak, ennek
hiánya nagy űrt hagyott volna a gyermekek kicsiny szívében.
• Tanszergyűjtés, Ajándékozz iskolaszert - akció
Az iskolakezdés mindig nagy terhet ró a családokra, minél több az iskoláskorúak száma a
családban, annál magasabbak a beiskolázás kiadásai. Ennek megkönnyítésére szerveztük
meg több képviselővel közösen az Ajándékozz Iskolaszert elnevezésű programot, melynek keretében használt, kinőtt, vagy már nélkülözhetővé vált iskolaszereket, tanszereket

és tankönyveket gyűjtöttünk. A Családsegítő Szolgálat által sok iskolásnak és szülőnek
tudtuk könnyebbé tenni a tanévkezdését.

• Rászorulók bevonása az osztásokba
Egy lelkiismeretes, munkáját megfelelően végző képviselő a lakókkal való kapcsolattartás által egyértelműen rálát életkörülményeikre is. Azon lakók, akik rászorulónak számítanak, a képviselő jelzése által is bekerülhetnek az ellátási rendszerbe. Sőt, a képviselő
ismerve a lakói elérhetőségét, értesíteni tudja őket az aktuális osztásokról, hasznos információval tud szolgálni a támogatás lehetőségeiről is. Sok esetben akár egy nap leforgása
alatt is több száz családnak tudtam jelzést adni arról, hogy élelmiszercsomagban részesülhet.
• Együttműködés a Családsegítő Szolgálattal
Ez a terület képviselői munkám meghatározó alappillére. A fenti felsorolásból is kiderül, hogy számtalan ponton tud kapcsolódni a képviselő a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz. Tapasztalatuk és
szakmai tudásuk, illetve széleskörű
helyismeretűk és nem utolsó sorban
elhivatottságuk által rendkívüli módon segítették munkám. Köszönet
nekik érte! A teljesség igénye nélkül
kiemelném a sokunk által emlékezetes önálló „Legyél Te is Angyalka!”
kezdeményezésüket. Életre szóló élmény, hogy Angyalok lehettünk és
reméljük, még sokszor azok leheLegyél Te is angyalka!
tünk!
• Fogadóórák
Ezen alkalmak biztosítják, hogy személyes beszélgetés. párbeszéd jöhessen létre a képviselő és az általa képviselt körzet lakói között. Minden hónap első hétfőjén a Petőfi Sándor
Általános Iskola biztosított helyszínt ezen alkalmaknak. Megtisztelő, hogy sok lakó keresett meg kérésével, észrevételével, problémájával és javaslatával. Nagyban segítették ezen
megbeszélések a munkámat, hiszen tenni a változásért csak együtt tudunk!
• Körzetbejárások
Havonta minimum egyszeri alkalommal,
illetve igény szerint végigjártam a körzetet.
Többször előre meghirdetve az eseményt,
akár a lakókkal közösen, kerékpárral is. A
bejárások során többek közt megtekintettük az utak, járdák és árkok állapotát, a városüzemeltetés vezetőjével és/vagy a műszaki osztály szakembereivel megbeszéltük
az elvégzendő feladatokat, majd hivata-

Körzetbejárás kerékpárral

los levélben is megírtam és kértem az észlelt problémák
megoldását. Számtalan levelezés, jelzés és kérés érkezett
irányomból mind a hivatal, mind a Pécel Kft. (városüzemeltető) felé. Sajnos sok esetben pénzügyi forrás hiányára hivatkozva nem kerülhetek elvégzésre a feladatok.

Korányi köz eredeti állapota

• Személyes látogatások
Sok lakóhoz jutottam el, közülük sokan invitáltak be otthonukba. Bíztak bennem annyira, hogy saját otthonukba
is szívesen elhívjanak, így közvetlenebb és személyesebb
kapcsolat alakulhatott ki közöttünk. Köszönöm a hasznos információkat és a meghitt beszélgetéseket!
• Városi rendezvények szervezése, önkéntes munka
Az elmúlt évek rendezvényeinek szervezésénél az északi terület képviselőivel tudatosan
is törekedtünk arra, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskola és környéke is helyszíne lehessen fontos programoknak. Az Autómentes Nap is ezen törekvés eredményeképp kerülhetett ide, mely rendezvényen aktívan, szervezőként is részt vettünk. A Csúnya-kupa az
elmúlt időben újraértelmezésre került, kibővült és tartalmasabb programokkal várja a
mozogni vágyókat. Az elmúlt két év társszervezője a Pécelinfo csapata volt, itt segítőként
tudtunk részt venni.
• Támogatások
Fontosnak tartom leszögezni, hogy adakozni
pénzbeli és nem pénzbeli adomány formájában is lehetséges. A képviselői tiszteletdíj
jelentős része visszakerül felajánlások formájában. Hiszem, hogy ez így helyes! Sokszor
konkrét megkeresés érkezik támogatás kérésére, olykor jótékonysági meghívásra kapunk
felkérést. Ezen eseteknél azonban sokkal
többször van szükség van rossz körülmények
között élő emberek vagy alulfinanszírozott
szervezetek támogatására. Soha nem tartottam nyilván azt hogy mikor, kinek, men�nyit segítettem. Példaként tudom említeni
a Péceli Polgárőrség hónapokon keresztül
történő támogatását, a városszépítők, azaz a
szorgos kezű angyalkák anyagi támogatását,
a Zeneiskolások kottatartóinak megvásárláKarácsonyi csomagok
sában nyújtott támogatást vagy az évenkénti karácsonyi élelmiszercsomag osztásomat.
A tettekben megnyilvánuló segítség például
kifejeződhet szemétszedésben, óvoda felújításban, virágültetésben való személyes részvétellel is.

• Összefogás-2119
Egyesületi munka
Egyesületi tagként igyekeztem kivenni a részemet a munkából, legyen az
adminisztratív jellegű vagy egyszerű,
de szükséges kétkezi munka. Szívesen intéztem a Legyél Te is Angyalka
gyermekeinek az ajándékvásárlását
és csomagolását, vagy éppen a Jótékonysági bálok szervezésében is aktívan közreműködtem.

Legyél Te is angyalka ajándékai

• Bizottsági munka
A képviselő-testület előterjesztéseit előzetesen a bizottságok tárgyalják meg, akik javaslatokat és módosításokat tesznek, véleményeznek. Aki érdemi munkát akar végezni, annak
fel kell készülnie, hogy több száz oldalnyi előterjesztést kell átolvasnia és értelmeznie pár
nap leforgása alatt. Sokszor összetettek és jogszabályi hivatkozásokkal gazdagok ezek
az anyagok, így előny, ha valaki képes olvasni a sorok között. A bizottság elnöke vezeti
le az ülést és ő fogalmazza meg a módosító javaslatokat is. A Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi
bizottság több száz javaslatot tett a testület elé. Tette mindezt jobbító szándékkal és a
város érdekeit kiemelten figyelembe véve. Jó érzéssel tölt el a Testület statisztikája is: az
eddigi négy éves munkám alatt a 81 testületi ülésről, összesen 5 (az átlag 20) alkalommal
hiányoztam, ekkor is természetesen igazoltan.
• Önálló javaslatok
A képviselő önálló előterjesztést is benyújthat a képviselő-testület elé. Egy ilyen kezdeményezés során sikerült elérnem, hogy a saját erőből elvégzett kommunális beruházások
adókedvezményként figyelembe vehetőek legyenek. Máskor a civil szervezetek számára
került kiírásra vissza nem térítendő támogatásról szóló pályázat. Képviselői javaslatomnak köszönhetően idéntől a Pécelért Díjat már nem csak természetes személyek, hanem
szervezetek is megkaphatják.

A ránk váró, megoldandó feladatok:

A város rossz pénzügyi helyzete a 3. számú körzetben sem tette lehetővé, hogy látványos
és nagyobb költségigényű munkák kerülhessenek elvégzésre. Remélem és újbóli megválasztásom esetén elsődleges prioritással fogom kezelni, hogy az elkövetkező időben
helyet kaphassanak a szükségszerű fejlesztések és felújítások.
Nézzük a kiemelkedő problémákat:
- Helyi buszmegállók komfortosabbá tétele, várók kialakítása.
- Vízelvezető árkok kialakítása, a meglévők mélyítése, tisztítása.
- Járdák kiépítése, felújítása.
- Bérlakások ügyének rendezése.
- Elővárosi vasútfejlesztés a lakók érdekeit figyelembe véve, zajvédő falak megépítése.

- Újtelepen kamerarendszer kiépítése a közbiztonság növelése és az illegális szemételhelyezés visszaszorítása érdekében. Járda kiépítse a teljes szakaszon, hogy a földút ellenére
gyalogosan, az időjárási viszonyoktól függetlenül is megfelelő körülmények között lehessen közlekedni. Rendkívül fontos
továbbá az útalap kiépítése és az út
Új-telep 2. Völgy munkálatai
járhatóbbá tételének biztosítása is. A
2,1 km hosszú szakaszon ez a munka
a bekért árajánlatok alapján 10 milliós beruházást tesz ki. Amennyiben a
jó minőségű, szilárd burkolatú út kiépítése megvalósulna, a kisbusz kijárását is meg lehetne vizsgálni.
Sikerült elérni, hogy szemétszedési akciót valósíthassunk meg – sajnálatos módon kevés résztvevővel.
Kihelyezésre került az Újtelep 1 és 2 völgy tábla, évenkénti többszöri gréderezéssel és
feltöltéssel pedig az egyenletesebb útfelület biztosítható. Feltárásra került a meglévő járdaszakasz, nyáron elvégezték az út melletti fűkaszálást, szemétszedést is. Télen biztosítottuk a csúszásmentesítést és hótolást a biztonságos közlekedés érdekében. A 2. völgynél a csapadékvíz elvezését biztosító gyűrűk már beépítésre kerültek.
Fontosnak és kiemelt jelentőségűnek tartom, hogy a körzet külterületi jellege miatt ne
kapjon hátrányos megkülönböztetést a város többi részéhez viszonyítva, hiszen ez a terület is kiépült, sűrűn lakott városrésszé vált az utóbbi időben. A lenti levelezés is ékesen
bizonyítja, hogy egy képviselőnek milyen komoly erőfeszítéseket kell tennie például egy
egyszerű csúszásmentesítés megvalósítása érdekében is.

Továbbra is vallom, sőt, egyenesen szükségszerűnek érzem, hogy a nőknek is helye van
a városvezetésben! A női lélek varázsa, a belőle áradó kifogyhatatlan szeretet, az ősanya
óvó, féltő és gondoskodó természete, az együttérzés és segíteni akarás mind-mind a hasznukra van ebben a munkában is. Amennyiben Ön is szeretné, hogy a továbbiakban is
legyen nő a városvezetésben, a rám leadott szavazattal ezt a törekvését is kifejezheti!
Köszönöm a lakók megkeresését, az önkormányzati dolgozók segítségét, az intézmények
munkatársainak támogatását, a civil szervezetek munkáját és a képviselőtársaim türelmét. Nélkületek nem sikerülhetett volna!
Kérem Önöket, hogy október 12-én éljenek a lehetőséggel és menjenek el szavazni, a szavazatukkal pedig mondják el véleményüket. Ez a döntésük már öt évre szól és közvetve,
közvetlenül is meghatározó lesz életükre.
Fenntartom, hogy az eddigiekhez hasonlóan továbbra is lelkiismeretes munkát fogok
végezni Önökért, a közös céljainkért és mindig elérhető leszek Önök számára!
Köszönettel: Árva Anikó
aancsa@gmail.com
Észrevették a 3 számú körzet területváltozását? Jelenlegi utcák:
05. számú szavazókör:
Állomás utca, Április utca, Baross köz, Baross utca, Béke utca, Fűzfa utca, Karsai Zsigmond utca, Május 1. utca, Máv őrház, Mihály Dénes utca, Rózsa utca, Újtelep, Wesselényi
utca
06. számú szavazókör:
Ady Endre utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Dobó utca, Erzsébet sétány, Erzsébet sétány köz,
Gyár utca, Kazinczy utca, Korányi köz, Korányi utca, Kölcsey utca, Várhegy utca, Várhegy
Szavazóhelyiség címe: 2119 Pécel, Kossuth L. u. 18. Pécel Kft. (városüzemeltetés telephelye) szavazni 6:00-19:00 között érvényes személyi okmányokkal lehet.

Maradtam egyedül!

