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Harmadik  ciklusomat  kezdtem tavaly  év  októberétől  –  egy  ciklus  kihagyásával  –  a  kulcsi  önkormányzat
tagjaként.  Bizalmat  kaptam,  amit  a  tőlem  megszokott  igazságérzettel,  empátiával  és  független
ítélőképességgel próbáltam döntéseim során megszolgálni. Szakmai kérdésekben gyakran igénybe veszem a
terület jó ismerőinek szakavatott  véleményét.  Közel  húsz  éve a faluban élek,  a  szó szoros  értelmében.
Munkám  és  civilségem  is  a  napi  személyes  kapcsolatokra  épül,  ezért  folyamatos  visszajelzéseket,
megkereséseket kapok, amit továbbviszek az önkormányzati tevékenységeimbe, a problémákat a megfelelő
helyre  továbbítom.  Annak  érdekében,  hogy  még  szélesebb  körben  elérhető  legyek,  megválasztásomat
követően elindítottam, mint képviselő egy Facebook oldalt, elsősorban a tájékoztatás miatt. Természetesen
privát üzenetben a megkeresésekre is lehetőség adódik. Az első hónapokban jellemző szűkös és hiányos
helyi média a döntésem indokoltságát alá is támasztotta.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy a testületi életben – a várakozásnak megfelelően - nem indult minden
zökkenőmentesen. Kellett néhány hónap, mire a személyeskedésektől sem mentes légkör alábbhagyott, a
döntési  erődemonstráció  háttérbe  került,  bár  néhány megosztó  témakörnél  a  végkifejlet  még ma sem
kérdéses. Ezen időszak alatt én is türelmetlenül vártam a konkrét feladatokat, hisz számomra e szolgálat
sosem  merült  ki  a  havi  egyszeri  üléssel.  Csalódás  volt  számomra,  hogy  a  napi  feladatok  mélyítéséhez
szükséges  több  bizottság  felállításának  időszerűségét  kevesen  értették  meg.  Az  egyeztetések  napiasak
voltak, nélkülünk. Sokan féltettek és biztattak: abba ne hagyjam, tartsak ki. Nos, soha nem gondolkodtam
ebben, s az idő igazol !

Egy  év  elteltével  már  egy  kompromisszumkészebb,  többségében  egymást  meggyőző  és  nem  legyőző
mentalitású testületi  tagként ülünk le egy asztalhoz. Természetesen vannak eltérő álláspontok, többször
döntöttünk 5:2 arányban, de ezek az ügyek egyre ritkábbak, bár az előzetes egyeztetések még mindig szűk
körben zajlanak.

A mindennapokat erősen befolyásolta a falu stratégia alkotási folyamatának elindítása. Megtalált a hiányolt
feladat is, bár összetettségében, időigényében túlmutat az elvárható szinten, arra nagyon jó, hogy egy célt
lássunk, ami a nehézségek ellenére is erősíti bennünk a csapatszellemet. Még sokat kell tanulnunk, de egy
úton vagyunk, s ez nagy szó, így egy év távlatából. 

Természetesen nagyon sok a teendő, egyik legfontosabb, hogy egymáshoz közelebb hozzuk lakótársainkat,
erősítsük a közösségszemléletet, ez lesz végső célunk egyik – ha nem a legfontosabb - tartópillére. Ezek
színterei  a  minőségi  rendezvények,  melyeket  a  gyakorlati  munkában  is  minden  erőmmel,  időmmel
támogatok. E mellett kitűnő alkalmak a kötetlenebb, személyes találkozásoknak is.

A lehetőségeim végesek,  de előre sosem mondok le  egy megoldási  lehetőségről  sem anélkül,  hogy ne
tegyem szóvá. Világéletemben befogadó voltam, mind véleményben, mind problémafelvetésben, bármikor
kereshető és nyitott vagyok. Arra a kérdésre, hogy szükséges-e a képviselői fogadó óra, nos úgy gondolom
ezt döntsék el a választók, a magam részéről ebben is partner vagyok. Továbbra is várom a megkereséseket
legyen az visszajelzés a  mindennapi  munkánkról  vagy problémafelvetés egy-egy szűk körzetet  érintően,
igyekszem legjobb tudásom szerint a végére járni, ha kell képviselői indítványban a testület elé terjeszteni.
Nincs számomra preferált terület, az ajtóm továbbra is nyitva áll Kulcs sorsát szívükön viselők számára.
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