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Újra a térképen
Az életem úgy alakult, hogy minden munkanapomon a köz érdekében tevékenykedhettem. 1979-ben
végeztem a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki
Karának Közlekedésépítő Szakán és azonnal elhelyezkedtem a Békéscsabai Közúti Igazgatóságnál. Végigjártam a közt szolgáló szakma ranglétráját. Műszaki ellenőrként kezdtem a pályát, majd 20 év után ügyvezető
igazgatója lettem a népnyelven csak Közútnak nevezett
szervezetnek.
2005-ben keresett meg egy békéscsabai székhelyű
társadalmi szervezet azzal, hogy lépjek a politika színterére. Sokáig gondolkodtam, hogy feladjam-e szeretett
mérnöki szakmámat, végül úgy döntöttem, hogy a felkérés elfogadásával egy magasabb szinten szolgálhatom
a közt, vagyis szülővárosomat és annak polgárait.
Megvalósíthatom hitvallásomat, mely szerint olyan
politikára van szükség, amely se nem szolga, se nem
uralkodó gazda, hanem barát és munkatárs. Nem félénk és nem meggondolatlan, hanem felelős, vagyis
bátor és egyben óvatos. A város valamennyi polgáráért dolgozik. Nem rabolja ki és nem szennyezi be a
természeti erőforrásokat, ezek ugyanis nem feneketlen
kutak, hanem Isten által nekünk ajándékozott kincsek,
amelyeket tisztelettel és értelemmel kell használnunk.
Olyan politikára van szükség, amely összehangolja az
egyének és csoportok jogos elvárásait, szilárdan kormányozva a város egész lakosságának érdekében.
Az Önök bizalmának köszönhetően 2006 őszén megnyertem az önkormányzati választást és leváltottuk a
korábbi városvezetést. Településünk évekig valamennyi
felmérésben az utolsó helyeken szerepelt, azonban Önök
és mi megállítottuk a város hanyatlását. Nagy munka
volt, de megérte, Békéscsaba visszakerült a térképre. Jó
úton jártunk, melyet bizonyított a 2010-es esztendő,
amikor Önök újra bizalmat szavaztak és Békéscsaba
életében először a regnáló polgármester országgyűlési
képviselőként is tehetett a városáért.
Ősszel megerősítettek polgármesteri tisztségemben,
így négy évig két csatatéren kellett helytállnom. Ebben az időszakban érkezett a legtöbb forrás városunkba, melynek köszönhetően Békéscsaba egy komfortosabb, élhetőbb település lett és végre munkahelyek sora

keletkezett településünkön és ma már
büszkén, magunkat
kihúzva mondhatjuk
azt az ország bármely pontján, hogy
B É K É S C S A BA IA K
VAGYUNK.
Időközben a kormány ésszerűsített és
költséget
csökkentve megváltoztatta a
parlament létszámát
és a választókörzeteket, illetve megszüntette azt, hogy
egy személyben legyen valaki polgármester és országgyűlési képviselő. Döntenem kellett, hogy 2014-től
mely szerepet kívánom betölteni. Azt gondoltam, hogy
szeretett városomért a magyar parlamentben többet
tehetek, ezért az országgyűlési képviselőjelöltséget választottam. Önök pedig engem, így az új szabálynak
megfelelően Békéscsaba mellett, ettől kezdve Csabaszabadi, Újkígyós, Szabadkígyós, Kétegyháza, Kétsoprony,
Telekgerendás, Csorvás, Gerendás és Kondoros településekért és az ott élőkért is dolgoztam.
Az elmúlt 12 év közös munkájáért köszönet jár elsősorban Önöknek, választópolgároknak, illetve a
békéscsabai önkormányzat munkatársainak. Ezen
felül a jelenlegi békéscsabai, csabaszabadi, újkígyósi,
szabadkígyósi, kétegyházi, kétsopronyi, telekgerendási,
csorvási, gerendási és kondorosi polgármestereknek és
az önkormányzatok munkatársainak, az intézmények
vezetőinek. Külön köszönet illeti Takács Árpád kormányhivatal vezetőt és munkatársait.
Az elmúlt 12 év feladatai néhány szám tükrében:
több száz rendelet és törvény megszavazása, több ezer
döntés meghozatala, több tízezer beszélgetés Önökkel.
Mind közül az utóbbiak voltak a legkellemesebbek. Beszélgettünk az utcán, a kisboltban, a piacon. mindenkit
meghallgattam, a tanácsokat megfogadtam és amiben
csak tudtam mindenkinek segítettem.
Azt gondolom, hogy ha az ember szülővárosát képviselheti, szolgálhatja az a legnagyobb tettek egyike.
Köszönöm, hogy Önökkel dolgozhattam.
Rám továbbra is számíthatnak.

2006-2018.

2012-ben századik születésnapján köszöntöttük feleségemmel Mayerhoffer Istvánné, Margit nénit. A szépkorúak köszöntésére hálával gondolok vissza, ugyanis mindig értékes
gondolatokat, életbölcsességeket osztottak meg velünk az
ünnepeltek.

Több tízmilliárd forintos fejlesztés valósul meg városunkban, annak a megállapodásnak köszönhetően, melyet a
Modern Városok Program keretében 2016-ban jelentett be
Orbán Viktor miniszterelnök a Városházán.
Nyolc év alatt mindig izgatottan vártam azt a szeptemberi
reggelt, amikor átadhattam a város kulcsát a Garabonciás
Napok győztes stábjának. 2010-ben az Andrássy Gyula
Gmnázium diákpolgármesterét és alpolgármestereit fogadhattam irodámban.

Boldogan kisérem figyelemmel a BRSE eredményeit, a
csapat néha erőn felüli munkásságát. Kiváló eredmény,
hogy városunkban alakulhat meg a röplabda akadémia.
Büszkék lehetünk arra, hogy az egyre népszerűbb sportág
utánpótlása Békéscsabán nevelkedik. Fotó: Imre György.

Békéscsabán valódi rangja van a díszpolgárságnak. A rendszerváltás óta öten kapták meg ezt a címet, és ezek sorában
Ónodi Henrietta az első nő és az első sportoló. Büszkén
és meghatódva avattam díszpolgárrá 10 évvel ezelőtt a
minenki által szeretett és tisztelt Ónodi Henit.

2006-2018.

Minden évben több csoportot fogadtam hazánk legszebb
épületében, munkahelyemen a Parlamentben, A látogatások alkalmával érdekes tárlatvezetéssel, a híres alagsori étteremben egy finom ebéddel vártam a látogatókat és hosszas
beszélgetéssel zártuk a találkozásunkat. Mérnökemberként
én is újra és újra végighallgattam az épületről összegyűjtött
legérdekesebb történeteket. Nagyon hálás vagyok, hogy az
Önök bizalmának köszönhetően nyolc éven keresztül munkahelyemnek tekinthettem ezt a csodálatos épületet. A kép a
Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományúak Klubjának
látogatáskor készült.

2007-ben Békéscsabára látogatott April H. Foley, az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövete, aki egy
egész napon át városunkkal ismerkedett. Az akkori nagykövetasszony személyisége és felkészültsége mindannyiunk számára emlékezetes marad.

Felsorolni is nehéz lenne, hogy hány átadó ünnepségen vettem
részt két ciklus polgármesterség és szintén két ciklus országgyűlési képviselőségem ideje alatt. Nehezen találok szavakat arra
vonatkozóan milyen érzés valami szépet, újat, hasznosat és értékeset átadni szeretett városom jelenlegi és jövőbeni generáiói
számára. Sosem feledem például a Vasútállomás megújult épületének átadását.

Ez a plakát a 2006-os önkormányzati választás kampányára
készült. Akkor 52,53%-kal szavaztak számomra bizalmat
a csabai lakosok. 2006 és 2014 között Békéscsaba polgármestere voltam. 2008-2015 között MOB-tag. 2010-től két
cikluson át képviseltem választókerületemet, mint országgyűlési képviselő, tagja voltam a gazdasági bizottságnak
és a költségvetési bizottságnak. 2015-től megyei fejlesztési
biztos vagyok. 2011 és 2017 között a Fidesz Békés megyei
elnöke lehettem.

Köszönöm a választókerület polgármestereinek a közös munkát. Örülök annak, hogy példaértékű
együttműködésünknek köszönhetően mind a tíz település fejlődhetett, hogy az eredményeknek
köszönhetően javult az itt élő emberek életszínvonala, továbbá szebbek és komfortosabbak
lettek a mindennapok.
A választókerület valamennyi polgármesterének nagyon sok sikert kívánok, jó egészséget és minden
jót kívánok munkájában és magánéletében egyaránt.
Április 8-án választottunk, ezúton is gratulálok és az itt élő emberekre figyelő,
a térség további fejlődését szolgáló hasznos munkát kívánok valamennyi megválasztott
országgyűlési képviselőnek.
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