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Társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos ügyekkel foglalkozó tanácsnokként      
megválasztásom óta több esemény szervezését kezdeményeztem, vettem részt a         
szervezésben. A 2020-as évben terveim között szerepel a felelős állattartás, a gyermeknevelés            
és a köztisztaság. 
 
1. Társadalmi felelősségvállalás egyik alappillére, amely alapjaiban megmutatja egy        

társadalom tagjainak értékét – és hazánkban is egyre nagyobb szerepet kap –, az a              
felelős állattartás, az állatvédelem. Ennek jegyében került megrendezésre a 2020-as év           
első rendezvénye január 18-án a felelős állattartással kapcsolatban az Albertfalvi          
Közösségi Házban, ahol a Szurkolók az állatokért Nonprofit Kft. munkatársai tartottak           
közéleti beszélgetést a fenti témában, egyúttal kutyás bemutatót is láthattak az           
érdeklődők. 

2. Célom, hogy Újbuda egyik legnagyobb zöldterülete ne állandó szeméthalom legyen,          
hanem kirándulásra és hétvégék eltöltésére alkalmas, kellemes erdő. Ezért a          
Szurkolók az állatokért csoport tagjai, más civil szervezetek és számos magánember           
segítségével 2020. március 7-8-án társadalmi munkában vállaltuk a Kamaraerdő         
megtisztítását, amelyhez segítséget Újbuda Önkormányzatától és az Újbuda Prizmától         
kértem eszközök és konténerek tekintetében. 

3. A Tétényi út 101. társasház mögött található, „szellemjátszótérként” elhíresült         
Gólyahír Játszótér átalakításához kértem az Önkormányzat segítségét, ahol egy minta          
kutyásparkot szeretnénk létrehozni szintén a Szurkolók az állatokért csoporttal. Itt az           
állatvédők minden héten kutyás bemutatót tartanak, tájékoztatnak felelős állattartásról,         
segítséget nyújtanak, ha szükséges. Ez ügyben március 16-án tartok lakossági fórumot           
a helyszínen. 

4. Első féléves terveim között szerepel a lakosság bevonásával egy közösségépítő          
hétvége a Vasvirág soron. Sok megkeresést kaptam az ott lakóktól, a kutyásoktól, ami             
arra sarkallt, hogy megoldást találjunk mindenki problémájára, amely az ebekkel          
kapcsolatos. A tavasz folyamán lakossági segítséggel kitakarítjuk a vasúti töltés          
melletti zöld területet, és elkerített kutyafuttatót hozunk létre az Adony utca-Fonyód           
utca közötti szakaszon. Ezzel kapcsolatban már felvettem a kapcsolatot az          
Önkormányzattal. 

5. Konferenciát tervezek tartani az Albertfalvi Közösségi Házban, ahol szakmai         
előadóktól hallhatják az érdeklők, miként óvhatjuk meg gyermekeinket a közösségi          
média káros hatásaitól, a drogfogyasztástól, a „rossz társaságba való keveredéstől”, a           
csellengéstől, és azt, hogyan segíthetjük alkalmazkodásukat a mai felgyorsult         
világhoz, és hogyan érhetjük el, hogy a gyerekek letegyék a mobiltelefont és            
felálljanak a számítógép elől. A meghívott előadók között lesz pedagógus,          
pszichológus, biztonsági szakértő. Amíg a szülők az előadást hallgatják, gyermekeik          
játékkal tölthetik az idejüket a Közösségi Házban. 
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