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KISPEST AZ ELSŐ!

VIDRA ZOLTÁN VAGYOK,

AZ ÖN KÉPVISELŐJELÖLTJE A 4. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETBEN.
Születésem óta itt élek Önök között, Felső-Kispesten feleségemmel és három lányunkkal. Aktívan
sportolok, karate egyesületemben számos kispesti gyermek tanul harcművészetet. 2010-2014 között
önkormányzati képviselőként, jelenleg a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi
Bizottság tagjaként segítem az önkormányzat munkáját.
Legnagyobb öröm számomra, hogy a kormány támogatásával végre visszakaphatják a sport-és
szabadidőparkká alakított Kúttói erdőt a kispestiek. A kormány támogatásából aszfaltburkolatot kapott
a Vasút utca, és a Derkovits utca tehermentesítése kapcsán is számos ígéretes egyeztetésen vagyunk
túl. De számos feladatunk van még.
Térfigyelő-kamerákat kell telepíteni Felső-Kispesten is, és szeretnénk kerékpárutat kialakítani a vasút
melletti Szövetség utca folytatásaként padokkal, sétáló résszel. Fontosnak tartom a Kossuth téri piac,
az Egészségügyi Intézet és az orvosi rendelők, valamint az út-és járdahálózat felújítását, a parkolási
problémák megoldását, és azt, hogy Kispestnek végre megépüljön a sportcsarnoka. Rendbe kell
tenni a már megújult KÖKI buszpályaudvar mellett a vasútállomást is. Folytatjuk az egyeztetéseket
a fővárossal, és az illetékes kormányzati szervvel a Derkovits utca forgalmi tehermentesítéséről
a Gyorsforgalmi út fejlesztésével párhuzamosan, hogy az itt élők számára megfelelő megoldást
találjunk. Azon dolgozunk, hogy a Gyorsforgalmi út mentén zajvédőfal épülhessen.
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TISZTELT KISPESTIEK!
Szeretem Kispestet, születésem óta itt élek. 1997-ben Kispest akkori
polgármesterének munkatársa lettem, 2006-tól az önkormányzat bizottságaiban
tevékenykedem, 2010 és 2014 között Tarlós István főpolgármester helyettesének
főtanácsadójaként Budapestért, 2014 őszétől önkormányzati képviselőként,
fejlesztéspolitikai tanácsnokként Kispestért dolgoztam.
Büszke vagyok a kormányzati vagy Fővárosi Önkormányzati támogatással
megvalósuló eredményeinkre; többek között a megújuló Kúttói erdőre,
az újjáépülő wekerlei kispiacra és az Eötvös utcai egykori KRESZ-parkra,
a kormányprogram keretében épült kézilabdapályára a Vass Lajos Általános
Iskolában, a sport- és szabadidőparkra annak szomszédságában, és
a megújult egykori KAC-pályára is. Örülök, hogy több kerületi óvoda,
bölcsőde felújítását is támogatja a kormány.
Számos megoldásra váró feladatunk van még, például az út- és járdaburkolatok megújítása, a parkolási gondok és közterületeink rendezése,
a Kossuth téri piac, az Egészségügyi Intézet, a bölcsődék és óvodák
átfogó felújítása. Szeretném elérni, hogy végre sportcsarnok épüljön a
kerületben. Bővíteni kell a térfigyelő kamera hálózatot, fel kell számolnunk a közterületi italozást és a másokat zavaró viselkedést is. Zöldfelületeinkre is sokkal nagyobb figyelmet kell fordítanunk a jövőben.
A legrosszabb a hanyagság és a nemtörődömség. Az ugyanis nem
pénz kérdése, ha a gyerekek illemhelyiségében nincs wc deszka,
ha térdig ér a kosz, a gaz vagy a tavalyi avar. Kispestnek sok
tekintetben nincs gazdája, és ezen mindenképp változtatni kell.
A választás tétje, hogy a hatalomért bárkivel összefogó
baloldal, vagy a kormány és a főváros együttműködésében
dolgozó csapat vezetheti Kispestet.
Odafigyeléssel, tenni akarással élhető, rendezett városrésszé változtatjuk kollégáimmal közösen otthonunkat,
Kispestet. Ehhez kérjük támogatásukat 2019. október 13-án.
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