
Üdvözlök minden kedves megjelentet!

Kellner Tamás vagyok,lassan 4 éve élek itt feleségemmel és 3 kislányommal. Mivel vannak 
gyermekeim, így talán még érzékenyebben érint, ha gyermekkel kapcsolatosan hallok szörnyű 
híreket.

Mivel „csak” egy családapa vagyok, így mindenképpen segítségre volt és van szükségem.
Szerencsére majd mindenki egyetértett kezdeményezésemmel, és mindenkinek nagyon szépen 
köszönöm!
Ezen a pályaudvaron és úton óriási a forgalom. Innen járnak a gyerekek iskolába, majd délután ezen
az úton keresztül haza.

Itt járnak busszal dolgozni a felnőttek, és erre tudnak bejutni pl. az unokákhoz a nagyszülők.

A környező településekről is kerestünk meg lakókat, Tökölről, Halásztelekről ls 
Szigetszentmiklósról  egyaránt sokan használják ezt az utat átkelőnek.

Mindenkit hazavárnak, mindenkinek fontos, hogy hozzátartozói biztonságosan tudjanak közlekedni!
Nekem is, és Önöknek is!
Ezért is szükséges most összefognunk, és gyalogátkelőt követelnünk, hiszen ez közös érdekünk.

Sajnos Szigetszentmiklós első körben elutasítóan döntött, és úgy tűnik, mintha őket nem 
foglalkoztatná a gyalogátkelő hiánya, ugyanis azt mondták, pár száz méterrel lejjebb van egy zebra!
Igen, valóban van, DE! 
A gyalogosok nagy része biztosan nem fog odáig elsétálni, hogy azután a másik oldalon ismét 
ugyanannyit sétáljon vissza, csak hogy átjusson a túloldalra, és folytassa útját.

Az időseknek is gondot okozhat annyi sétababakocsival sem jobb a helyzet, járda hiján, nem 
mellesleg mindenki rohan a munkába, haza, mindenkinek megvan a napi dolga, ami miatt siet.

Elsődleges szempont azonban a biztonság!!!

Mind a gyalogosok, mind az autósok számára előnyös lenne a zebra!
A gyalogos nem szaladgálna itt-ott, és át tudna kelni az úton, az autós is biztonságosan tudna 
haladni, nem okozna balesetet.
Mivel én is autóval közlekedek, ezért látom, mennyien próbálnak áthaladni az úton, ám nem igazán 
állnak meg autóstársaim.
Nem hibáztatható senki sem!
A gyalogos át akar jutni, az autósok tovább akarnak haladni.

Mindenkit szeretnénk megkérni, hogy álljon ki az akaratunk mellett, és segítse egy aláírással, hiszen
ezzel hozhatjuk a döntéshozóink tudtára, hogy gyalogosátkelőt szeretnénk, akarunk MI, itteni 
lakosok.

Ez ügyben petíciót szeretnék átadni.

Bízom a polgármesterünk támogatásában, és bízom a hozzám csatlakozó emberek kitartásában, 
segítségében.


