Tisztelt Polgármester Úr!

Minden munka a tanulással kezdődik. Tanácsnoki megválasztásomat követően elsősorban
arra koncentráltam, hogy minél inkább képbe kerüljek a kerület sport ügyeit illetően. Első
utam a hivatalba vezetett, ahol a sport referensekkel történő egyeztetést követően kaptam
pontos képet az önkormányzat sport programjairól. Hamar el is látogattam az első ilyen
programra, hogy élőben is megnézzem. Novemberben a kerület diákolimpiáján vettem részt,
ahol abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy a győzteseknek én adtam át az érmet.
Bakai-Nagy Zita alpolgármester asszonnyal és Simon Károly ügyvezetővel hamar
megkezdtük a munkát. Több egyeztetést követően hamar arra a megállapításra jutottunk,
hogy a legfontosabb feladatunk a kerület sport koncepciójának kidolgozása. Ennek a munkája
megkezdődött és várhatóan idén még el is készül, így a 2021-es évet a kerület már egy
kidolgozott és progresszív sport koncepcióval vághat neki. Ez a munka elengedhetetlen,
hiszen koncepció és stratégia nélkül a kerületi sportélet nem lesz egységes. A koncepcióba
igyekszem majd új elemeket bevinni, amelyek valamelyest eltérnek a megszokottól: ilyen
például az e-sportoknak a behozatala. Fontos stratégia célkitűzésnek gondolom, hogy az élés verseny sportokról átálljunk a tömeg sportokra, annak érdekében, hogy minél több kerületi
tudjon részt venni a kerület sport életében.
Szintén sarkalatos pont volt az egyesületek pályázati rendszerének a felülvizsgálata. Annak
érdekében, hogy a kerületi sportegyesületek igazságosan és egységesen kapjanak támogatást,
a kerületben felállt egy sport munkacsoport, amelynek munkájában aktívan részt veszek. Első
ülésünkön döntöttünk a kerület sportolója és edzője díjak kiosztásáról. Második ülésen pedig
megkezdtük az egyesületek pályázati pontrendszerének átdolgozását. Ez a munka alapos
átgondolást és odafigyelést igényel, hiszen célunk, hogy egy olyan rendszert teremtsünk,
amely egyenlő pályázati lehetőséget biztosít mindenkinek, mégis azok kapjanak támogatást,
akik azt a leginkább a kerületre és az itt lakókra fordítják.
Összességében egy izgalmas 3 hónap áll mögöttem, amiben rendkívül sokat tanultam.
Rengeteg munka van még előttünk, amíg a kerületben valóban példaértékű sport élet
valósulhat meg.
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