Fáskerti György

Képviselőjelölt, 7. sz. választókörzet
(Máriafalva, Szentpálfalva, Aranyág, Bánom, Nagyfenék, Nagyökörjárás, Remete, Sitka,
Szeregyháza)

Humánus, szociálisan érzékeny ember. A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió egyik
intézményvezetőjeként ma is szociális területen dolgozik. Gyulán született, 1984-ben
érettségizett. Teológiai, szakközgazdász és általános szociális munkás főiskolai végzettsége
van, valamint mérlegképes könyvelői végzettséggel és középfokú angol nyelvvizsgával
rendelkezik. 25 éve házas, egy lánya van. Jelentős szerepet vállalt a Pánczél Imréről elnevezett
autista iskola és kollégium létrehozásában. Sok gyulai nyugdíjas életét segítette a Dorkas
Alapítvány idősek otthonának intézményvezetőjeként, dolgozott a hajléktalan ellátásban, majd a
házi segítségnyújtásban.
Bárhol dolgozott, eredményes volt a tevékenysége. Fontosnak tartja az őszinte kommunikációt,
mások megsegítését. A választókerületében is ezt az elvet szeretné képviselni.
Javasoltuk, támogattuk és megszavaztuk a lakókörnyezetben 2010 óta végrehajtott
fejlesztéseket, így pl. idén a Dobozi út megújulása mellett többek között sor került járdák
javítására (Dombi Lajos u., Henyei út, Tessedik u., Sarkadi út egy része), aszfaltozásra
(Csíkoséri sor, Bem tér), útalapok javítására (Aranyág dűlő, Nagyökörjárás). Megoldódott a
biztonságos átkelés a Csókos út – Dobozi út – Madách utca kereszteződésben, új tetőszerkezet
van a Máriafalvai Óvoda épületén. Ha októberig nem készül el, meg kell csinálni a Kerecsényi –
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Madách utcai gyalogátkelőnél tervezett sárga villogót.
Folytatni kell a fejlesztéseket, a járdák, utak felújítását, karbantartását. A Kosztolányi utcánál
nem halogatható tovább Szentpálfalva és Máriafalva összekötése szilárd útburkolattal. Újra kell
építeni a Szanazugba és a Városerdőre vezető kerékpárutakat. A Halácsy utcánál a Henyei
Miklós utca felé a gyalogos átkelés nem megoldott, a járműforgalom közlekedése is igen
veszélyes. Lehetséges megoldás fekvőrendőr, zebra együttes kiépítése lenne. További
szelektív hulladékgyűjtő konténerek elhelyezése szükséges a forgalmasabb területeken:
Szentpálfalván a Henyei úton, illetve Máriafalván az Almássy Kálmánné téren.
A térség nyugdíjasainak ellátása idősek klubjaiban, a házi segítségnyújtásban, támogató
szolgálat keretében alapvető feladat. Fontos a vasútállomás környékének esztétikai
rendbetétele. Továbbra is szorgalmazzuk az utazási-szolgáltatási feltételek javítását (pl.
leszállás a vonatról, biztonságosabb közlekedési körülmények megoldása). A körforgalom és a
gyalogos átkelőhely kialakítása is fontos feladat a vasútállomás közvetlen környékén. Utóbbit
már évek óta javasolják a Városbarátok.
Ehhez a munkához kérem támogató szavazatát!

Tisztelettel:
Fáskerti György

Fáskerti György

Humánus, szociálisan érzékeny ember. A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió egyik
intézményvezetőjeként ma is szociális területen dolgozik. Gyulán született, 1984-ben
érettségizett. Teológiai, szakközgazdász és általános szociális munkás főiskolai végzettsége
van, valamint mérlegképes könyvelői végzettséggel és középfokú angol nyelvvizsgával
rendelkezik. 25 éve házas, egy lánya van. Jelentős szerepet vállalt a Pánczél Imréről elnevezett
autista iskola és kollégium létrehozásában. Sok gyulai nyugdíjas életét segítette a Dorkas
Alapítvány idősek otthonának intézményvezetőjeként, dolgozott a hajléktalan ellátásban, majd a
házi segítségnyújtásban.

Bárhol dolgozott, eredményes volt a tevékenysége. Fontosnak tartja az őszinte kommunikációt,
mások megsegítését. A választókerületében is ezt az elvet szeretné képviselni.

2/3

Fáskerti György

Javasoltuk, támogattuk és megszavaztuk a lakókörnyezetben 2010 óta végrehajtott
fejlesztéseket, így pl. idén a Dobozi út megújulása mellett többek között sor került járdák
javítására (Dombi Lajos u., Henyei út, Tessedik u., Sarkadi út egy része), aszfaltozásra
(Csíkoséri sor, Bem tér), útalapok javítására (Aranyág dűlő, Nagyökörjárás). Megoldódott a
biztonságos átkelés a Csókos út – Dobozi út – Madách utca kereszteződésben, új tetőszerkezet
van a Máriafalvai Óvoda épületén. Ha októberig nem készül el, meg kell csinálni a Kerecsényi –
Madách utcai gyalogátkelőnél tervezett sárga villogót.

Folytatni kell a fejlesztéseket, a járdák, utak felújítását, karbantartását. A Kosztolányi utcánál
nem halogatható tovább Szentpálfalva és Máriafalva összekötése szilárd útburkolattal. Újra kell
építeni a Szanazugba és a Városerdőre vezető kerékpárutakat. A Halácsy utcánál a Henyei
Miklós utca felé a gyalogos átkelés nem megoldott, a járműforgalom közlekedése is igen
veszélyes. Lehetséges megoldás fekvőrendőr, zebra együttes kiépítése lenne. További
szelektív hulladékgyűjtő konténerek elhelyezése szükséges a forgalmasabb területeken:
Szentpálfalván a Henyei úton, illetve Máriafalván az Almássy Kálmánné téren.

A térség nyugdíjasainak ellátása idősek klubjaiban, a házi segítségnyújtásban, támogató
szolgálat keretében alapvető feladat. Fontos a vasútállomás környékének esztétikai
rendbetétele. Továbbra is szorgalmazzuk az utazási-szolgáltatási feltételek javítását (pl.
leszállás a vonatról, biztonságosabb közlekedési körülmények megoldása). A körforgalom és a
gyalogos átkelőhely kialakítása is fontos feladat a vasútállomás közvetlen környékén. Utóbbit
már évek óta javasolják a Városbarátok.

Ehhez a munkához kérem támogató szavazatát!

Tisztelettel:
Fáskerti György

3/3

