Tisztelt Választópolgárok!
Kérem, engedjék meg, hogy először is bemutatkozzak. Berecz Gábor, 50 éves, helyi lakos vagyok. Születésem
óta Pécelen élek, csakúgy, mint szüleim és nagyszüleim is egykor. Feleségemmel és két nagy lányommal élek,
a Maglódi úti lakásunkban. Tanulmányaim, majd munkáim egy részét is Pécelen végeztem. Az elmúlt 4 évben
tagja lehettem a helyi képviselő-testületnek.
Mint képviselő, nagyobb rálátásom lett a város vezetésére, az ügyek intézési módjára, a közügyek gyakorlására. Ugyan változást tapasztaltam az elmúlt 25 évhez képest, mégis amondó vagyok, hogy ez a változás még
mindig kevés ahhoz, hogy városunk igazán fejlődhessen. Vannak eredmények, de ezek sok esetben a lakosságnak köszönhetőek. Utcáink rendbehozatala, felújítása, 50%-ban lakossági hozzájárulással készülhetett el. Kivételt képez a Pesti út és a Maglódi út felújítása, hiszen ez először is nem a város, hanem a közútkezelő hatáskörébe tartozik, másrészről, régi ígéretüket teljesítették a burkolatcserével. Városunk felvirágoztatása is civilek
által történt. Bár ebben is volt egy-egy alkalom, amikor részt vehettem, segíthettem. De nem csak a városban
tudtunk szolgálni. Több esetben segítettünk az árvízkárosultakon. Hol munkánkkal, hol pedig gyűjtéssel. Számomra feledhetetlen emlék az, amikor a 2010-es nagy árvíz idején felhívásunkra egész Pécel megmozdult, és
az Edelényieknek egy teherautónyi használati cikket és élelmiszert tudtunk gyűjteni. Köszönet érte az adakozó
polgároknak. De nem felejtjük el a 2013-as árvízi eseményeket sem. Riadóláncot alkotva, Péceliek és a XVII.
kerületiekből alkotott mentőcsapattal mentünk homokzsákokat pakolni Süttőre.
Négy éve szolgálom Pécel város lakóit, eskümhöz híven a város érdekeit és a lakóik érdekeit nézve. Az első beadványom is a megtakarítás jegyében születet. Több hónapig nézve, hogy egy-egy testületi anyag esetenként
30-40 ív papírból áll, beterjesztettem egy javaslatot, hogy a képviselők használjanak inkább laptopokat, hogy

az anyagokat így elektronikus úton kaphassuk meg. Ezzel havonta több mint 60 000 Ft-ot megspórolva városunknak, nem beszélve a környezetkíméléséről. De segíthettem beadványommal a Szent Erzsébet Iskolának,
mai napig talán a testületből egyedül foglalkozom a Szemere Pál és Ráday Gedeon nevek visszaszerzésével,
mely egy rossz kormánydöntés miatt a mai napig nem használható. Polgármesterként többet szeretnék ez
ügyben elérni, mint a mostani helyzet. Fontosnak tartom a magyarság hagyományainak, kultúrájának ápolását, továbbadását a következő generációk részére. Ezért is tartott a péceli Jobbik helyi szervezete minden évben hagyományőrző családi napokat. Határozati javaslatban kérvényeztem a Nemzeti Érzelmű Péceliek által
kezdeményezett kulturális programjukat, melyet a testület el is fogadott. A hagyományok tisztelete vezérelt
abban is minket, hogy városunk bevezető útjaihoz rovás feliratú helységnévtáblákat helyezzünk ki.
Az egészségünk és testi fejlődésünk érdekében, egy barátunk ötletére, egy másik beadvánnyal arra ösztönöztem a testületet, hogy létesítsünk felnőtt szabadtéri sporteszközöket. Javaslatomat részlegesen befogadta a
testület, kivitelezését ahhoz kötötte, hogy legyenek ezek az eszközök egyszerre telepítve a gyermekjátszóterekkel. Ennek duplán örültem, mert így két dolog valósulhat meg egyszerre.

Tovább a tisztesség útján!

Az előbb felsorolt intézkedések a teljesség igénye nélkül íródott. Sok dolgot nem soroltam fel benne, hisz természetesnek tartom, hogy ezek hozzátartoznak képviselői munkáimhoz. Ezért ezután is a jelmondatunkhoz
híven szeretném folytatni munkámat a testületben. Amennyiben megtisztel bizalmával, ismét Önökért dolgozhatom. Nem mint politikus, hanem mint ember, aki a közért és nem az önös érdekekért küzd. Számomra
fontos, hogy előtérbe kerüljön a köz érdeke, és ne legyen olyan eset, hogy egy képviselő több előjoggal rendelkezhessen.

Hithű, keresztény értékeken alapuló jobboldaliként úgy látom, hogy nyilvánosabb, sokszínűbb, jobban és tisztábban átlátható helyi közéletre van szükség. Nem lehetnek kiváltságosak, hisz ennek eredménye az, hogy
egy-egy ember kezében tarthatja a médiát, esetleg 50%-os bérleti díjkedvezményben részesülhet. Nem engedhetek meg kétes, vagy gyanús pályázatokat. Elsősorban péceli vállalkozókat szeretnék meghívni a pályázatokra. Ma a becsület és a tisztesség szó elkopott szóhasználattá vált. Ez köszönhető az elmúlt 25 év politikájának. Mégis azt mondom, hogy politikus és politikus között igen nagy lehet a különbség. Az elmúlt évtizedek
eseményei azt bizonyítják, hogy a két nagy párt vetélkedése az ország csődjéhez vezetett. Ezt a helyzetet
próbálják meglovagolni az úgymond „civil” szervezetek, akik azt propagálják úton-útfélén, hogy ők nem politikusok, hanem civil emberek és, hogy ők ezt sokkal jobban fogják csinálni. Nos, véleményem szerint nem
azon múlik valami, hogy azokat politikusok, vagy civilek végzik, hanem azon, hogy az az ember, aki értünk
cselekszik, milyen felfogással dolgozik, s mit szeretne tenni. Alkotni, vagy rombolni. Saját magának a karrierjét
építeni, vagy hasznos dolgokat teremteni. Dolgokat teremteni, de úgy, mint ahogy azt még Szatmáry Attila
atya mondta nekem, hogy „úgy adj a jobb kezeddel, hogy arról ne tudjon a bal kezed.”
Szeretném, ha méltó „szócsöve” lehetnék és érdekeit maximális odaadással, szívvel-lélekkel képviselhetném
minden fórumon. Ezt tettem az elmúlt négy év során is. Akik megkerestek, tudásom és lehetőségeim szerint
segítettem gondjaikon. De sok esetben egyedül kisebbségbe kerültem, ezért is tartanám fontosnak, hogy
minél több jobbikos társam legyen bent a testületben, így nagyobb erővel dolgozhatnánk lakóink érdekeinek
képviseletében.
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