Tisztelt Képviselő-testület!
Közel másfél év bezártság után mondhatjuk, mindenki örömére, nyitási fázisba került
az ország. ezt az örömet Újbudán a közösségek megpróbálták felelősségteljesen megélni.
Az örömünket beárnyékolta a kerületben történt sajnálatos baleset, mely során a
Kamaraerdő területén a póráz nélkül sétáltatott kutyáktól megijedt, lovasát vesztett ló közúti
balesetet okozva a Balatoni úton elpusztult. Mivel nem egyedi esetről beszélünk, ezért a
civilekkel, a helyi lakosokkal, a polgárőr szervezetekkel, önkormányzati képviselőkkel és a
Közterület-felügyelettel közösen kampányt szerveztünk, amelyben felhívtuk a területen élők
figyelmét a felelős állattartásra, kiemelve a fent felsorolt problémákat és jelezve, hogy
mekkora veszélyhelyzetet teremtenek, ha alapvető szabályokat nem tartanak be.
Örömmel tapasztaltuk, hogy nagyon rövid idő alatt, heteken belül értő fülekre
találtunk és láthatóan megváltozott az állattartók mentalitása.
Szintén dicséretes az újbudai civilszervezetek működése a kerületben, ahol az
állatvédő szervezet tagjai a pandémia másféléves időszaka alatt megszámlálhatatlan
állattartónak segítettek. Volt, hogy karanténban lévő tulajdonosok állatait sétáltatták, volt,
ahol nyugdíjasnak segítettek, mert annak leromlott az egészségi állapota, voltak családok,
akiknek megromlott anyagi körülményeik miatt az állataik orvosi ellátásában illetve
takarmányozásában segítettek. Tették mindezt felelősségtudatból és elhivatottságból, saját
idejüket, pénzüket, energiájukat feláldozva.
Több megkeresés érkezett hozzám Újbudán élőktől, ahol lakókörnyezetükben élő,
elesett embertársaik problémáira hívták fel a figyelmet. Örömmel tájékoztatom tisztelt
Polgármester Urat, hogy ezeket a tudomásomra jutott krízishelyzeteket az Újbudai
Humánszolgáltató Központ munkatársaival közösen nagyon rövid idő -néhány napon belülminden esetben sikerült megoldani. A személyiségi jogokat védve, a konkrét eseteket nem
részletezem, de természetesen beszámolok Polgármester Úrnak, ha szükséges.
A kormányrendelet elhangzása után, amely „felszabadított” minket a covid
korlátozások alól, szinte azonnal szerveződött egy közösségi program a Vasvirág sori
kutyafuttatói tagjai között. Az első szabad hétvégén a környéken élők összegyűltek és
gyönyörű szép ligetet varázsoltak a MÁV által elhanyagolt területből. Rendkívül jó példája az
a megújulás, amit itt tapasztalhattunk, a közösség erejének.
Ezúton is köszönöm minden civil szervezetnek, helyi lakosnak, polgárőrnek, az
önkormányzat és Közterület-felügyelet munkatársainak az áldozatos munkáját és nagy
örömmel tölt el, hogy az elmúlt másfél év is azt mutatja, ha közös a szándék és az akarat,
abban az esetben minden probléma rövid időn belül, hatékonyan orvosolható.
Bízom benne, hogy a nyár és az ország nyitása mindenkit jó egészségben talál és
felelősen, hosszú ideig tudjuk majd élvezni visszakapott szabadságunkat.
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