Tisztelt kaposváriak!
Szekeres János 60 éves nyugállományú katona-mérnök vagyok, a demokratikus baloldal közös képviselőjelöltje az Önök körzetében. Nős vagyok, két
felnőtt leánygyermekem és két unokám van. 1987 óta élek Kaposváron, több
mint 15 éve vagyok a Pipacs Baráti Kör elnöke. Ez a civil szervezet elismerést
vívott ki magának a városban és annak határain túl is, kezdeményezéseivel,
újszerű ötleteivel. Ilyenek voltak többek között a Nyárbúcsúztató Pipacs Napok, ahol az elmúlt 14 év alatt közel 100.000 ember fordult meg, de állítottunk szobrot, emlékművet és köszönő fákat, építettünk járdát és ivókutat, elindítottuk a parlagfűirtás szervezett formáját, szerveztünk kirándulásokat és
építettünk kapcsolatokat más civil szervezetekkel a városban és azon túl is.
Hitvallásom a képviselői munkáról: „Az önkormányzatiság a demokrácia
megvalósításának és gyakorlásának egyik legfontosabb alapja, melynek keretében a választópolgárok közvetlenül befolyásolhatják a mindennapi életüket meghatározó környezetüket, véleményt nyilváníthatnak, elvárásokat
fogalmazhatnak meg, és számonkérhetik azok megvalósítását”.
Lakókörnyezetünkben számos olyan megoldandó feladat van, amelyet határozottan kell képviselni a városi közgyűlésben: a járdák minőségének javítása, új
térburkolatok létrehozása, lépcsőfeljárók akadálymentesítése, új, barátságos
közösségi terek létrehozása, a meglévők karbantartása. Az esővíz-elvezetők,
ill. a közvilágítás javítása, a zöldterületek gondozása. Hasonlóan fontos télen a
lakótelepi utak, utcák hóeltakarítása, biztonságossá tétele.
Kezdeményezni fogom, hogy a lakótelepi garázsváros - ipari park - vasút által határolt területet rehabilitálja a város, alakítson ki itt egy közösségi szolgáltató centrumot. Ez többek között magában foglalna egy közösségi házat,
sportpályákat, fedett szabadtéri színpadot és pihenőhelyeket.
A 12-es busz vonalát körjárattá kell alakítani úgy, hogy a laktanyai végállomásról a Füredi úton közlekedjen vissza a végállomásra.
Közmegegyezéssel döntést kell hozni a „Füredi-2” laktanya területének
hasznosításáról!
A körzetben lévő lakók egyéni vagy közösségi érdekeinek képviselete nem
egyszeri próbatétel. Folyamatos jelenlétet, állandó kapcsolatot és együttműködési készséget igényel. Ebben számíthatnak rám, ha támogatják programomat: közös jövőnkért, Kaposvárért!
Kérem, osszák meg velem kérdéseiket, gondjaikat: sz.csalad5@freemail.hu
Elérhetők vagyunk a Facebookon: https://www.facebook.com/kaposvarert
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