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Vállalom is, amit ígérek! 
 
 
 
Kecskemét, a mi városunk. Mi, akik itt élünk, szeretjük ezt a csodálatos helyet, ez a mi otthonunk. 
Mindannyian sokat teszünk azért, hogy folyamatosan épüljön, szépüljön, vonzó legyen mindenki 
számára. Büszkék vagyunk a közösen elért eredményekre. De szükségünk van arra, hogy Kecskemét 
fejlődjön, igazán sikeres legyen. 
 
És ez vonatkozik a Petőfiváros-Felsőszéktó városrészre is. Igaz nem itt, hanem a Széchenyivárosban 
élek imádott Családommal, de ez a városrész valahogy kezdetektől fogva nagyon vonzott. Ezért is 
célom egy élhetőbb Petőfiváros-Felszőszéktó. 
 
Ha valaki tenni akar egy közösségért, nem előírás, hogy ott is éljen. A lényeg a tenni akarás. 
Én azért megköszönöm a jelenlegi önkormányzati képviselőnek az eddig elvégzett munkáját, de most 
már ideje átadni a stafétabotot. Ami eddig is jól működött, azt továbbra is támogatom. Amin változtatni 
kell, azt megteszem. És egy plusz előnyöm lehet ehhez: a fiatalos lendület, a tenni akarás. 
 
 
Az utóbbi napokban, hetekben rengeteg emberrel volt lehetőségem beszélni. Jobb és baloldali, fiatal és 
idős szinte ugyanazokat a problémákat hozta fel, melyeket városszerte máshol is. 
 
A programom, a programunk ezen igények megfogalmazása után készült el. 
 
Gyakran kérdezik, hogy van-e forrás mindezeket megvalósítani. A válasz egyszerű: igen. Az 
önkormányzatnak többmilliárdos bevételt hoz a Mercedes gyár működése. Azonban azt szeretnénk, ha 
a következő években minden kecskeméti megérezné ezen beruházás hasznát, és a város pénzét 
valamennyiünk életkörülményeinek javítására használnánk fel. 
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Mit ígérek a városrészben élőknek? 

Hat egyszerű, de sokat életminőségén javító pontot… 
 
 
1. Ingyenes bölcsőde és óvoda 
 
- Fel kell újítani az Egyetértés utcai óvodát és annak környékét. Az itt élők pedig ne fizessenek 
különböző díjakat, csak hozzák örömmel gyermekeiket – hiszen Ők a mi jövőnk. 
 
 
2. Utak és járdák felújítása 
 
- Az állandó toldozás-foltozás ideje lejárt! Az egyik legjobban igénybevett utat, a Búzavirág utcát helyre 
kell hozni. A Széles köz rendbetétele sem várathat magára. 
- A biztonságos közlekedéshez meg kell teremteni a feltételeket a forgalmi csomópontok, veszélyes 
útszakaszok felülvizsgálatával: például a Széles köz Hetényegyháza felőli bekötő szakaszán. 
- A földutak minél előbbi szilárd burkolattal történő ellátása vagy zúzalékkal való feltöltése a leginkább 
sújtott Felsőszéktó területén jobb életkörülményeket biztosíthat. 
 
 
3. Közterületeink, játszótereink folyamatos kezelése 
 
- Szép a petőfivárosi emlékszobor, büszkék lehetünk rá. De emellett a többi közösségi teret is ápolni, 
gondozni kell: vonzó legyen az itt élők és az ide látogatók számára. Bővítsük akár a Petőfi parkot is. 
 
 
4. Kerékpáros közlekedés fejlesztése 
 
- A városrészben élők közül sokan közlekednek kerékpárral, melynek feltételei nem mindig adottak. 
Építsük meg végre például a Csalánosi út mellett is a kerékpárutat! 
 
 
5. Közbiztonság növelése 
 
- Legyen egy állandó helye a polgárőreinknek és akár egy rendőrőrsnek is a városrészben, ahol 
személyesen is megkereshetjük őket és kérhetjük a segítségüket. 
 
 
6. Tiszta, átlátható közélet és városi gazdálkodás 
 
- Otthon is megbeszéljük, hogy miből gazdálkodunk hónapról hónapra, évről évre. Mindenkinek joga 
van tudni a közpénzek elosztását is. Folyamatos tájékoztatást ígérek a városrész polgárainak és velük, 
Önnel közösen hozzuk meg a döntéseket. 
 
 
 
Mindezeken felül még sok mindent kell megbeszélni, megtervezni, megcsinálni. Közösen sikerülni fog. 
Hiszen mindannyiunk érdeke Kecskemét sikere és azon belül egy élhetőbb Petőfiváros-Felsőszéktó. 
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Mit ígérünk a Hírös Város polgárainak? 

 
 
1. Eltöröljük az óvodai és bölcsődei díjakat, azaz ingyenessé tesszük minden kecskeméti család számára 
 
Ezáltal könnyítjük a kisgyermekes családok megélhetését. Ez havonta két gyermek esetén közel 20.000 
Ft. A családoknál megtakarított összeg nagy valószínűséggel a helyi kereskedelemben (pl. élelmiszer, 
ruházkodás, sporteszköz) kerül elköltésre. Célunk az, hogy minél több fiatal alapítson családot és 
maradjon itt Kecskeméten. Továbbá biztosítjuk a működéshez és foglalkozásokhoz szükséges 
anyagokat (pl. WC papír, szalvéta, papír zsebkendő, rajzeszközök, gyümölcs, stb.). Mindezek által 
csökken az adminisztrációs feladat az óvodákban és bölcsődékben. 
 
 
2. Az utak és járdák felújítását azonnal elkezdjük az ott élők bevonásával 
 
Mindezt nem választási fogásként, hanem az elkövetkezendő öt évben folyamatosan végezzük. – Az 
elmúlt 4 évben az út- és járdafelújításra jutott a legkevesebb pénz Kecskeméten. Elmaradtak az önerős 
építkezések, hiába fizették be a lakosok az önrészt, még csak választ sem kaptak, mikor kerül sor az ő 
utcájukra. Az út- és járdajavítás 5 évre koncesszióba történő kiadása szintén hátrányt okozott a város 
számára. Ehelyett azonnali ütemezést készítünk a különböző városrészek út- és járdafelújítására, és 
tájékoztatjuk az ott élőket arról, hogy mikor kerül sor ezen munkálatokra. A kivitelezést folyamatosan 
versenyeztetjük, hogy minél jobb árat és minőséget tudjunk elérni. Fokozott figyelmet szentelünk az 
akadálymentesítésre, így folyamatos közlekedést lehet biztosítani a mozgáskorlátozottak és a 
babakocsival közlekedők számára is. 
 
 
3. Rendbe tesszük közterületeinket, javítjuk a zöldfelületek, parkok és játszóterek állapotát és azokat 
folyamatosan karbantartjuk 
 
A Városgazdálkodási Kft. egyértelmű feladata a városi parkok és közterületek rendben tartása, akárcsak 
a közmunka programban résztvevők szakmai irányítása. Ösztönöznénk a lakosok részvételét 
környezetük rendbetételében és rendben tartásában eszközök biztosításával és szakmai 
együttműködéssel. 
 
 
4. Biztonságosabbá tesszük a kerékpáros- és a gyalogos közlekedést 
 
Őrzött kerékpártárolókat építünk a közforgalmi helyeken. Szétválasztjuk a gyalogos és kerékpáros 
közlekedést pl. osztott járdasávokkal, a közutakon pedig a KRESZ által biztosítható lehetőségekkel 
segítjük a kerékpárosokat. Biztosítjuk az őrzött kerékpártárolókat pl. a Városháza, a Művelődési Ház, a 
Piac, az iskolák, valamint a sport és egészségügyi intézmények környékén. 
 
 
5. Növeljük a közbiztonságot a polgárőrség megerősítésével, a rendőrséget pedig polgárbaráttá 
tesszük 
 
Újra nyitjuk a városrészi rendőrőrsöket, és elérjük, hogy a szolgálatot teljesítőket megismerjék a helyi 
lakosok. Erősítjük a polgárőrök és a helyi rendőrök együttműködését. 
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6. Tiszta, átlátható közéletet és városi gazdálkodást vezetünk be 
 
Megszüntetjük a felelőtlen vállalati gazdálkodást, a fiktív számlázásokat, a sok tízmilliós szakértői, 
tanácsadói megbízásokat, és szigorúan ellenőrizzük a közpénzek felhasználását. 
 
 
7. Eltöröljük a garázsadót 
 
Mi szocialisták a garázsadó bevezetését is elleneztük, hiszen nem láttuk értelmét annak, hogy egy újabb 
terhet rakjunk a lakosság vállára. Az ebből befolyó összeg egyébként is jelentéktelen a városi 
költségvetés szempontjából, viszont egy-egy családnak további anyagi terhet jelent. 
 
 
8. Ingyenessé tesszük a helyi buszközlekedést a kecskeméti családoknak 
 
Számításaink szerint ez egy 4 fős családnál közel 20.000 Ft havi megtakarítást jelent. Akárcsak az első 
pontnál, a családoknál megtakarított összeg itt is nagy valószínűséggel a helyi kereskedelemben (pl. 
élelmiszer, ruházkodás, sporteszköz) kerül elköltésre. A város által beszedett iparűzési adóból 
finanszírozható a szükséges összeg. Ez a szolgáltató Volán társaság számára is egy kiszámítható 
bevételt jelenthet, ezáltal tovább korszerűsíthető a város közlekedése. A díjmentessé tétel nagyobb 
helyi tömegközlekedést eredményezhet, ezáltal a belváros autósforgalma csökken, így az autók által 
kibocsátott káros anyag nagymértékben csökken, akárcsak a levegő portelítettsége, nem beszélve a 
zajterhelésről. Ez a helyi mikro- és kisvállalkozóknak is kedvező, hiszen nem kell munkába járási juttatást 
biztosítaniuk a munkavállalók részére. 
 
 
 
 
 
Kecskemét az Alföld és Hazánk egyik legszebb ékszerdoboza. Ahhoz, hogy még szebben tündököljön, 
szükség van a fejlesztésére, építésére. De ez a munka nem korlátozódhat egy-egy térre vagy utcára: ki 
kell terjesztenünk a Város egész területére! Ennek pedig fontos része Petőfiváros és Felsőszéktó 
területe. 
 
Az emberekben különböző mértékben, de már megfogalmazódott az igény a változásra. Ahhoz, hogy a 
változás meg is történjen, van még egy óriási feladat, melyet mindannyiunk számára meg kell tenni: 
október 12-én el kell menni szavazni! 
 
Nem mondom meg, hogy kire kell szavazni október 12-én. Mindenki úgy szavazzon, ahogy szerinte a 
legjobb lesz neki és a családjának is. De szánjunk az életünkből pár percet arra, hogy mi döntsünk egy 
kicsit a sorsunkról. 
 

Hajrá Kecskemét! 
 
Kecskemét, 2014. október 7.   
   
 

 

Tisztelettel, 
 

 

 
  

+36 (30) 95-31-727 
Riczu Péter http://www.riczupeter.hu 
 


