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Juhák Tamás István önkormányzati képviselő 

 

 

Tárgy: Beszámoló a 2022-ben végzett képviselő munkáról 

 

 

Tisztelt Pesterzsébetiek! 

 

Eme beszámolóm a 2022-ben végzett képviselői munkámat szándékozik bemutatni. 2019. 

október 13-én a helyi választásokon a Jobbik színeiben nyertem mandátumot, mint listáról 

bejutott képviselő, posztomat a Testület 2019. október 24-én megtartott alakuló ülésen 

foglaltam el. Tagja vagyok a Pénzügyi Bizottságnak; a Gazdasági Bizottságnak; az 

Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai bizottságnak; valamint a 

Környezetvédelmi és Városfejlesztési bizottság üléseit látogatom még, mint nem bizottsági 

tag, mely összefügg Közeledési Tanácsnoki feladatkörömmel is.  

 

Számokban kifejtve az idei év megjelenései: idén 10 testületi ülésen, 1 díszülésen, 30 

bizottsági ülésen és a szeptemberi közmeghallgatáson vettem részt. Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény részletesen szabályozza a helyi 

önkormányzatok működését, felsorolva a helyi önkormányzati képviselő jogait és 

kötelességeit és eme kötelezettségemet gyakorolva dolgozok Pesterzsébetért és teszem meg 

alábbi beszámolómat, időrendi sorrendben. 

 

Fontos leszögezni, hogy a 2022-es év első negyedében igen sok munkát fektettem, a 

csapatommal együtt az országgyűlési választás kampányába. Emiatt ebben az időszakban 

máshova koncentrálódtak a munkába fektetett energiák és az idő. Viszont, a kerület életétől 

részben vagy teljesen független politikai tevékenységemet a beszámolóimban nem szoktam 

részletezni. 
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•  Januárban csatlakoztunk mi is a "Fázol? Akkor vigyél egy kabátot!" karitatív 

kezdeményezéshez. A város több pontján, így most már nálunk is volt kihelyezve pár olyan 

ruhanemű, mely nagy segítség lehet a rászorulóknak ebben a nagy hidegben! 

A Szivacs utca 3. szám alatti iroda külső homlokzatán voltak érhetőek a kabátok, 

pulóverek, nadrágok. Köszönjük azoknak, akik adományaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy ez 

a kezdeményezés megvalósuljon és bátorítok mindenkit, csatlakozzon valamilyen formában 

ehhez a megmozduláshoz.  

 

• Balesetveszélyes állapotok uralkodtak a Tátra utcában! 

A januári testületi ülésen a felszólalásomban egy újabb közlekedési problémára hívtam fel 

a figyelmet. A Tátra utca azon szakaszán, ami a piac és az iskola épülete közé esik, a sávokat 

és a parkolóhelyeket jelző felfestések erősen lekoptak. 

Továbbá, a nevezett szakaszon a Jókai Mór utca felé tartó sáv a parkolón vezet keresztül. 

Itt viszont, a Kende Kanuth utca felé eső végén a kötelező haladási irányt mutató táblát 

kidöntötték, melyet akkor jó ideje nem telepítettek még újra. 
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A fentiek miatt, a szemtanúk elmondása alapján többször kis híján baleset történt, mivel a 

forgalmi rendet mutató jelzések nem megfelelő állapota miatt nem egyértelmű a haladási 

irány. 

A felszólalásomban kértem, amint erre lehetőség van, az illetékesek a szükséges 

felfestéseket végezzék el és gondoskodjanak a kidöntött, haladási irányt jelző tábla pótlásáról. 

Később, a kérésem szerinti hiánypótlásokra sor is került. 

 

 

• Februárban elbúcsúztattuk Várhalmi Andrást, a Csili nyugalmazott 

igazgatója, Pesterzsébet díszpolgárát. András a kerületi kulturális élet egy meghatározó 

alakja volt, aki több évtizedes munkájával a Csili Művelődési Központ élén sokat tett 

Pesterzsébetért és a pesterzsébetiekért. A területen kimagasló szakmai tudásával, 

figyelmességével és szakmai fáradhatatlanságával emelkedett ki, és véste be magát örök 

időkre kerületünk kiválóságainak sorába. Én magam tisztelettel és szeretettel fogok rá 

emlékezni, mert abban a megtisztelő helyzetben vagyok, hogy ismerhettem, sokszor 

találkoztunk az életben. Már gyermekkoromban a Csiliben az Ő közreműködésével szervezett 

programok, tanfolyamok sokaságán vehettem részt. Később, a kerületi kórusban töltött éveim 
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alatt is sokszor találkoztunk és kvázi dolgozhattunk együtt, hiszen több kulturális társaság 

mellett a kórus is a szívügye volt, támogatta, patronálta annak működését. Számos 

rendezvényen találkoztunk, beszélgethettünk, egy társaságban érezhettük jól magunkat, 

sokszor fordulhattam hozzá segítségért, ha valamiben Ő volt a kompetens és szívből segített 

is. Mindannyian sokat tanulhattuk tőle az elhivatottságról, a kultúráról, a közösségépítésről és 

az emberségről. Mikor 

találkoztunk, többször 

hallhattam tőle, hogy 

"Szevasz Tomikám 

(korábban Tompi), mi 

a helyzet?" - egy 

kézrázás kíséretében. 

Sajnos, többet már nem 

üdvözölhetjük egymást 

az életben. Isten veled 

András, köszönök, 

köszönünk mindent! 

 

• Februárban megemlékeztünk a kommunizmus áldozatainak emléknapjáról. 

Pesterzsébeten az Emlékezések terén a 

világháborús emlékműnél róhattuk le 

tiszteletünket az áldozatok előtt, az 

Önkormányzat által rendezett fáklyás 

felvonulást követő megemlékezés keretein 

belül. 

Emlékezzünk most együtt mindazokra, 

akiket megfosztottak életüktől, bebörtönöztek, 

elhurcoltak és azokra, akiknek a hatalom tette 

tönkre az egzisztenciáját, vagy pedig hajszolt 

öngyilkosságba.  
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• Március 8-án Nőnapon egy-egy szál tulipánnal és sok szeretettel köszöntöttük a 

hölgyeket a Tátra téri piacon.  

Női szeretteink, társaink, honfitársaink! Köszönjük, hogy vagytok nekünk!  

 

• Márciusban megtartottuk a hagyományos kokárdaosztásunkat a Tátra téri 

piacon. 

Ezzel a gesztussal szerettük volna felhívni az 

arra járok figyelmét az 1848-as forradalom és 

szabadságharc szellemére és napjainkban is 

mondanivalóval bíró üzenetére! 

Ne felejtsük el azokat a Hősöket, akik anno 

mindannyiunk szabadságáért harcoltak!  
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• Márciusban elkezdődött a Kende Kanuth utca felújítása, ahol a helyszínen 

tájékozódtam a munkálatokról. Pesterzsébeten központi támogatásból négy helyszínen 

valósult meg önkormányzati utca felújítása, ebből az egyik, egyben a legnagyobb a fent 

nevezett. 

Első ütemben a Kende Kanuth utcának a Nagysándor József utca és a Kossuth Lajos utca 

közötti szakaszán kezdődtek meg a munkálatok, a Kossuth Lajos utca és Határ út közötti 

szakaszon kb. 1-2 héttel később kezdték el a munkavégzést. 

A felújítás ideje alatt több utca is átmenetileg zsákutcává minősült. Hogy melyek ezek, azt 

térképen prezentáltam a facebook oldalamon. Sajnos ezek közül az utcák közül akkor még az 

elejére nem tették az új forgalmi rendet jelző táblákat, ezért akkor okozhat némi fejtörést 

azoknak az arra járóknak, akik nem tudtak a munkálatokról. 

A terepszemlém során konzultáltam több ottlakóval is, majd külön kértem az 

Önkormányzatot, hogy a kivitelező felé jelezze a táblák mielőbbi kihelyezésének fontosságát. 

Később a kérésem szerint ezt a hiányosságot pótolták. 
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• Egy kis segítség az Ukrajnából menekülteknek. 

Március végén eljuttattuk azokat az adományokat a kijelölt elosztópontra, 

melyeket az azt megelőző három hétben gyűjtöttünk össze. Közöttünk a számos gyermek és 

felnőttruha mellett vittünk cipőket, takarókat, tisztálkodási szereket, pelenkákat, tartós 

élelmiszereket, játékokat, könyveket és gyógyszereket. 

Külön szeretném megköszönni Fekete Katalin és Somodi Klára képviselőtársaimnak a 

szervezésben való segítségüket. Az Ő közbenjárásukkal tudtuk a megfelelő helyre vinni az 

adományokat, mivel Ők is gyűjtöttek a rászorulók részére. 

Az adományok az elosztó raktárból célzottan kerülnek olyan helyekre, ahol biztosan 

szükség van rájuk, olyan Ukrajnából menekült családok részére, akiket már letelepítettek a 

magyarországi átmeneti szálláshelyeikre. 

Nagyon köszönjük azoknak, akik adományaikkal, felajánlásaikkal segíteni igyekeznek a 

rászorulókon! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Az április eleji rossz időre való tekintettel a 

képviselői iroda elé további tiszta, jó állapotú kabátokat és 

pulcsikat akasztottunk ki azok számára, akiknek 

szükségük lehet rá.  
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• Áprilisban Szabó-Kellner Katalin önkormányzati képviselőtársammal 

meglátogattuk a felújítás alatt álló Kende Kanuth utcát, a Határ út és a Kossuth Lajos 

utca közötti szakaszán. 

Mint ismeretes, még a 2021-es évben az Önkormányzat központi támogatást kapott egyes 

helyi utak rekonstrukciójára. A Kende Kanuth utca is a felújítandó utcák között van, melynek 

az első szakaszának a befejezése lassan elkészült, míg a fentnevezett rész kb. szűk két 

hónappal később lett kész. 

A látogatásunk során tájékozódtunk a felújítás jellegéről, a kivitelezésről, a lehetséges 

akadálymentesítésekről. Konzultáltunk a területi munkavezetővel, helyi lakosokkal, valamint 

észrevételeinket, ötleteinket a felújítás részleteiről eljuttattuk a hivatal irányában. 

Külön öröm számunkra, hogy a kerület eme régi, ikonikus, ugyanakkor leromlott állapotú 

utcája, illetve a körülötte lévő járdái végre új burkolatot kaphattak. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/kellnerkatalinlmp?__cft__%5b0%5d=AZXsdoaMz_mlRBrjpIUyxVbOn5NZ0H1Uc7h3y6WlkirFXTgW_LdpudRiNcP1tIg_Hrnv94y6DW2TJA0cF8ecuBhgKf0ldkpceB-9HySjSJO5sDqfZT1qCgu-NF6bybCishr9Apniicwo-5jAQHZnCkIRzoUrdxSJkAvuO0NQMOb9aYF8nQ03c2pw96ao3jiGyoE&__tn__=-%5dK-R
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•         Májusban 3 év után ismét megnyitottuk a Tavaszi tárlatot a Gaál Imre 

Galériában. 2022-ben 53. alkalommal rendezték meg ezt az igen nívós, számos - közöttük 

több helyi - művész műalkotását felvonultató eseményt, melyre én is meghívást kaptam. A 

kiállítást május 28-ig lehetett 

megtekinteni és lehetett 

szavazni kedvenc művünkre 

is, mivel a legtöbb 

szavazatot kapott alkotás 

közönségdíjat kapott. 

Mindenkinek szívből 

ajánlom egész évben a Gaál 

Imre Galéria látogatását, 

hiszen igen nívós 

festőművészeti és 

szobrászművészeti 

kiállításokat láthat itt. 

 

 

• Helyszínbejáráson voltunk a rendbehozott Pesterzsébeti Jégcsarnokban. 

A májusi látogatásunk során a képviselő-testülettel közösen megtekinthettem a 

rekonstrukció alatt álló Pesterzsébeti Jégcsarnokot. 

A tavalyi heves jégkárok 

és beázások után a csarnokot 

be kellett zárni és felújításba 

kellett kezdeni a sérülések 

kijavítása miatt. A 

helyreállított csarnok végül 

nyár elején nyílt meg a 

sportolók előtt. 
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• Kijelölt helyeken - azaz mikromobilitási pontokon - lehet majd csak lerakni a 

kölcsönzött rollereket. 

A Főváros Közgyűlése még az áprilisi közgyűlésén döntött róla, hogy egész Budapesten, 

így a kerületünkben is szabályosan csak a kijelölt helyeken lehet majd csak elhelyezni a bérelt 

rollereket. Aki nem így tesz, az bírságra számíthat. 

Ennek kapcsán a májusi testületi ülésünkön, hogy a kerület helyzetével is tisztában legyünk 

a témában, a következő kérdéseket tettem fel a Testület előtt: 

Van-e/lesz-e előírás arról, hogy Pesterzsébeten hány ilyen mikromobilitási pontnak kell 

lennie? 

Vannak már elképzelések, hogy hol helyeznék el ezeket a pontokat? 

Várhatóan mikor kezdik meg ezek kijelölését? 

Van-e arra mód, hogy az Önkormányzat, a Testület, esetleg a lakosság egyeztessen az 

érintett szolgáltóval ezen pontok helyeinek a kijelölésében? 

A kérdéseim nyomán az Önkormányzat később elkezdett érdemben foglalkozni a témával 

és most is folyamatban van a mikromobilitási pontok kialakítása. 
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• 2022-ben 120 éves volt a Vackor Óvoda!  

Pont egy nappal a Gyermeknap után az a megtiszteltetés ért, hogy meghívtak az egykori 

óvodámba, az idén 120. évét ünneplő Vackor oviba, mely Pesterzsébeten a legrégebb óta 

folyamatosan működő kisdedóvója! 

Nem csupán egy kedves műsorral és remek vendéglátással készült egykori óvónőm, az 

tagintézmény vezetője Szabó Ilona - Ica néni -, de ezek után még a régi termeket is 

meglátogathattam, ahol is több évet töltöttem el kisgyermek koromban. 

Köszönöm szépen ezt a szívhez szóló és nosztalgikus vendéglátást! Hamarosan ismét 

találkozunk! 
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• Kérésemre a Budapest Közút Zrt. felülvizsgálta a Baross u. - Határ út 

csomópont forgalmi helyzetét. 

A IX. és XX. kerület határán lévő, a Baross utca és a Határ út kereszteződésének helyzete 

kapcsán már több lakossági észrevétel is érkezett, mivel az ottani útburkolati felfestések és a 

forgalmi táblák állapota miatt mostanra már nem egyértelmű a nevezett terület közlekedési 

rendje, balesetveszélyes helyzetet fenntartva ezzel. 

Határozott kérésemre a Közútkezelő rendezni fogja az érintett részt, és a következőkre fog 

sor kerülni.: 

A kereszteződést megvizsgálták és forgalombiztonságnövelő célból, a felesleges kanyarodó 

mozgások kizárása érdekében, amelyek a Soroksári úti jelzőlámpás forgalomirányítású ki-

behajtóban le tudnak bonyolódni, a benzinkútról történő Határ úti kihajtáshoz „Kötelező 

haladási irány jobbra”, a Soroksári úti irányból a Határ úton jövő forgalom részére pedig 

„Kötelező haladási irány egyenes-jobb” jelzőtábla kihelyezéséről fognak intézkedni. 

A főváros területén az útburkolati jelek üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatokat 

Közútkezelő látja el. A munkát minden évben egy, az év elején összeállított fenntartási 

program alapján végzik. Ennek során a város teljes úthálózatán felmérik a burkolati jelek 

állapotát, és a felújítási tervben az általunk legindokoltabbnak vélt címeket szerepeltetik, a 

rendelkezésre álló költségkeret, a tudomásukra jutott építési munkák, valamint a beérkezett 

kérések figyelembevételével. 

A csomóponti kopott forgalom elől elzárt terület felfestése az idei évi útburkolati jel 

felújítási programjukban nem szerepel, várhatóan jövőre a Határ út egybefüggő nagyobb 

szakaszát fogják tudni felújítani. 

Megjegyzendő, hogy az érintett területen kerékpáros infrastruktúra építő VEKOP 

beruházás is elő van készítve, a terveztetés és az engedélyezési szakasz már megtörtént, a 

kivitelezés pontos időpontjáról még nincs információ. 

A Budapest Közút Zrt. kéri a lakosságnak a megvalósulásig a szíves türelmét! 
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• Kertet rendeztünk a Tátra téren.  

A hétvégén egy kellemesebb feladatunkra is sorkerült: közterületi kertben ültettünk 

virágokat a Tátra téren. Az ottlakók legnagyobb örömére egy már jó ideje gondozatlan, de 

kimondottan virágoskertnek kialakított területet tettünk rendben és ültettünk a megtisztított 

részre növényeket. 

Munkánk során, Szőnyi Attila körzeti önkormányzati képviselővel közösen kigyomláltunk, 

visszanyírtuk a bokrokat, fákat, összegereblyéztünk, új világpalántákat ültettünk, 

meglocsoltunk, valamint elhordtuk az összeszedett hulladékot. 

Fontosak ezek, az akár kisebb létszámú megmozdulások is, azon cél érdekében, hogy 

kerületünket, lakóhelyünket egy kicsit szebbé varázsolhassuk. Erre tudunk buzdítani 

mindenkit! 
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• Júliusban képviselőtársaimmal FESZOFE Nonprofit Kft.-nél jártunk, ahol azt 

tekinthettük meg, hogy Ferencvárosban milyen üzembe helyezett utcai takarítógépeket 

használnak. 

Erre a bejárásra azért volt szükség, mert szeretnénk, ha Pesterzsébeten is ilyen gépekkel 

tudnánk takaríttatni az utcákat, azon belül is főleg a központtól távolabb eső, elhanyagoltabb 

területeket. 

A helyszíni látogatásunk Fekete 

Katalin képviselőtársam ötlete nyomán 

valósult meg, mely során értékes 

információkat szereztünk ennek a 

takarítórendszer működéséről, mely 

segíthet nekünk is a fontosabb döntések 

meghozatalában. 

Napjainkban már találkozhattok is 

ilyen igen hasznos gépekkel az erzsébeti 

utcákon! 

 

• Idén elhunyt Csincsa Sándor, egykori tagtársunk, alelnökünk. 

2022. július 1-én, életének 80. évében elhunyt Csincsa Sándor, a Jobbik Pesterzsébeti 

szervezetének egykori alelnöke. Sándor több évig volt a Jobbik tagja, ez idő alatt 2009 és 

2011 között volt közösségünk alelnöke, aki kitartóan és szorgalmasan dolgozott közösségéért 

és annak ügyéért. A 2010-es önkormányzati választáson önkormányzati képviselőjelöltként is 

megmérettette magát. Számos rendezvényünkön kedveskedett nekünk és vendégeinknek a 

nagyon finom bogrács ételeivel. 

Élete során sikeres hentesként dolgozott, 

mely szakmájában bejárt több országot, 

munkája során több helyen tett le az asztalra. 

Születése óta Pesterzsébeten lakott, sok 

barátja és ismerőse volt a kerületben. Most, 

gyászolják őt felesége, gyermekei, unokája, 

dédunokái és mellette természetesen a mi 

közösségünk is. 

Ég veled Sanyi, Isten nyugosztaljon! 

https://www.facebook.com/feszofe?__cft__%5b0%5d=AZXEtv0aabvgpjd71pCbNTODdyLGZDdjk5IZj_Vw-suezFMx80XblBFHisSkW5N3itf0HYV6O--fwO6M6aa300bWZH1b20vMxzASD2bA-0qOcKUykCyDuVM5q2fhb0j2nIuBZYOrAiBj8BEHRlArbi88WkhSRKr68-gyA5l54qQIDiGud-TBqdCRVjMDW6yqZjM&__tn__=-%5dK-R
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• Legyenek láthatósági felfestéssel ellátva kerületünk fekvőrendőrei!  

A júliusi testületi ülésen a felszólalásomban kértem, hogy minden kerületi fekvőrendőr - 

azaz sebességcsökkentő borda - legyen ellátva a láthatóságát javító élénk, akár sárga színű 

felfestéssel. 

Évekkel ezelőtt Nemesné Németh Judit képviselőtársam, korábbi közlekedési tanácsnok 

már kérte ugyanezt, amikor is pár felfestés után a folyamat elakadt. Mivel az összes 

fekvőrendőr önkormányzati fenntartású utcában helyezkedik el, így még főváros engedély 

sem kell eme művelet elvégzéséhez. 

Mint azt talán többen megfigyelték, többféle ilyen forgalomlassító létezik Pesterzsébeten. 

Ezek láthatóságát több minden befolyásolja, a színük, elhelyezkedésük, a fényviszonyok, stb. 

A biztonságunk és a 

gépjárművek épsége miatt 

is fontos volna, ha az 

összes ilyen bukkanó 

forgalomlassítót ellátnák a 

láthatóságot javító 

felfestéssel és ezeket 

időről-időre javítsák, 

frissítsék is a folyamatos 

kopások miatt! 

 

 

• Színesedő kulturális élet Pesterzsébeten!  

2022 augusztusában egy új, eseménysorozat indult útjára Pesterzsébeten: megtartották az 

első szabadtéri mozit, kerületünk egyik ikonikus parkjában, az Emlékezések terén, melyen én 

is részt vettem. Már az első alkalommal, az esős időjárás ellenére sokan megjelentek, 

családok, baráti társaságok, hogy együtt nézzék meg a Csillag születik című filmet. 

A szervezők a PikNik Mozi és a Csili Művelődési Központ voltak, akiknek köszönjük ezt a 

színvonalas és közösségteremtő programot!  

 

 

https://www.facebook.com/piknikmozi/?__cft__%5b0%5d=AZUq9td6w2sjHTNjP9R5UNJAZt0zBJy4_DQjNj_Go0WildN8o_uVhMf7z3bm_rFxIk6yRN99lJvgT3dtkaih0ZyMKZ2B4XObekhxu8e-qHpiqJmpHqHAbPKiWyAekjTOuc1-XYdAEJsjIhKFB2i_nAYYe6JkbiLR7UZK2U2Sy2DdwAkSxbED5qNDpBIPOABQWKE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/csilimk/?__cft__%5b0%5d=AZUq9td6w2sjHTNjP9R5UNJAZt0zBJy4_DQjNj_Go0WildN8o_uVhMf7z3bm_rFxIk6yRN99lJvgT3dtkaih0ZyMKZ2B4XObekhxu8e-qHpiqJmpHqHAbPKiWyAekjTOuc1-XYdAEJsjIhKFB2i_nAYYe6JkbiLR7UZK2U2Sy2DdwAkSxbED5qNDpBIPOABQWKE&__tn__=kK-R
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• Rendszeresen járunk ki képviselőtársaimmal ESMTK focimérkőzéseire, hogy 

ezzel is támogassuk és lelkesítsük a helyi 

futballt és a pesterzsébetiek csapatát.  

A hangulat mindig fergeteges! Csak 

ajánlani tudom, hogy minél többen 

menjetek ki és szurkoljatok kerületünk 

focicsapatának! 

A jövőbeni ESMTK meccsek időpontjait 

a neten megtalálhatjátok. 

 

• Egy kis segítség a lomtalanítás során 

Pesterzsébeten augusztus 28-a és szeptember 8-a között zajlotta szokásos éves lomtalanítás. 

Ezekben a napokban több olyan helyen is segítettem lomok kihordásában, ahol ez nehézséget 

okozna. Úgy gondolom, akár a lakóhelyünkhöz közel, akár távolabb, de segítsünk a 

kipakolásban azoknak, akiknek ez problémát okozhat, pl. idősebbeknek, nehezebbem 

mozgóknak, stb. 

Mostantól számítva még további egy hétig tart a lomtalanítás. Alább megtalálhatjátok a 

linket, hogy egyes körzetekben mely napon esedékes a lomok kihelyezése. Fontos, hogy a 

megjelölt napnál hamarabb ne tegye ki senki az elszállítandó lomokat, de ne is csússzon le az 

időpontról! 
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• Egy apró siker: újabb közlekedési tükröt telepítettek a kérésemre 

szeptemberben. 

Lakossági megkeresés nyomán látott napvilágot azaz igény, hogy a Szent Imre herceg és a 

Nefelejcs utcák kereszteződésében szükség volna egy közlekedési tükörre. Mivel a Nefelejcs 

utca torkolatánál mind a két oldalon zavarja a kilátást egy nagyobb fa és számos nagyobb 

bokor, így indokolt volt a tükör kihelyezése, melyet a Közútkezelőtől kértem meg. 

Noha úgy gondolhatnánk, hogy Pesterzsébeten több helyen elkéne az ilyen tükrök 

kihelyezése, mégis több tényezőnek kell megfelelnie egy adott helyszínnek, hogy a 

szakemberek indokoltnak tartsák azok kirakását. Szintén problémát okozhat az is, hogy 

Budapest szerte hány új tükör kihelyezésére van keret. 

Lényeg, hogy ezzel az kis eredménnyel egy újabb helyszínen tudtunk tenni azért, hogy 

csökkentsük egy esetleges baleset kockázatának esélyét. 
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• Kértem, hogy tegyék biztonságossá a Szent Imre herceg - Pöltenberg - Knézits 

utcák csomópontját! 

A szeptemberi testületi ülésen egy fontos problémára hívtam fel a figyelmet. A nevezett 

három utca találkozásánál a rossz kilátási viszonyok miatt a sarkoknál gyakoriak a 

gépjárműves balesetek. Beszédes, hogy pont a testületi ülés napján is - mint utólag 

megtudtam - volt egy ilyen balszerencsés eset. 

Először is mindenféleképpen szükség volna egy stop táblára azon a részen, a hol valaki 

autóval a Vécsey utca felől szeretne a Pöltenberg utcán áthaladni, miközben keresztezi a 

Szent Imre herceg utcát. 

Az egyirányú Szent Imre utcán a kereszteződés felé közeledők részénél pedig egy, a 

sebesség lassítására felhívó táblákat, jelzéseket, felfestéseket lehetne elhelyezni. 

Valamint meg kell vizsgálni azt is, hogy az érintett helyen a közlekedési tükör megfelelő 

helyre van-e telepítve és jó szögben van-e beállítva. 

Azóta a stoptáblák kihelyezését, a tükrök szögének átállítását és a burkolatok felfestésének 

módosítását azóta végrehajtották, amit ezúton is köszönök! 
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• Elbúcsúztattuk Komoróczy Lászlót, Pesterzsébet önkormányzati képviselőjét, 

egykori alpolgármesterét. 

Szomorú és egyben tragikus, Komoróczy László életének 70. évében hunyt el, hosszantartó 

betegsége után. 1994 óta volt a kerület képviselő testületének tagja, ebből három cikluson át 

alpolgármestere. Többen a Török Flóris Általános Iskolából is emlékezhetnek rá, melynek 

tanára, később igazgatója volt. Még általános iskolás gyermek voltam, amikor László 

(köreinkben Komoró vagy Laci) a kerület alpolgármestere volt, ilyen voltában emlékszem rá 

első ízben. 

Később a közéleti pályafutásunk miatt többször találkoztunk, beszélgettünk, majd 2019-ben 

képviselőtársak lettünk a testületben. Laci, a közel a 40 éves korkülönbség ellenére is a 

megbeszélések során egyenrangú félként kezelt engem, közvetlen, barátságos úriemberként. 

Isten veled László, emlékeinkben tovább élsz velünk! 
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• 35 új fedett szemetes Pesterzsébeten!  

A Közösen Pesterzsébetért képviselői 35 

helyszínen kérték az új, modernebb dizájnú 

köztéri hulladékgyűjtő telepítését. Közülük 10 

darab olyan helyre került, ahol eddig nem volt 

szemetes. Emellett 8 további kutyapiszokgyűjtő 

is elhelyezésre került a kerületben. 

Kérésemre két új helyszínre, a Török Flóris 

utca - Emlékezések tere sarkára, valamint a 

Magyarok Nagyasszony terére telepítettek új 

hulladékgyűjtőket. 

Ezekkel a beszerzésekkel, lépésről-lépésre 

tudunk tenni azért, hogy kerületünk még tisztább 

és ezáltal még élhetőbb legyen! 

 

• Legyen alacsonypadlós az 51-es villamos!  

Ferencvárosban a helyi önkormányzati képviselők jórésze aláírásgyűjtésbe kezdett azért, 

hogy a BKV Zrt. által üzemeltetett 51-es villamos járatán modern alacsonypadlós járművek 

közlekedjenek. Mivel ez a viszonylat Pesterzsébeten is az egyik meghatározó villamosvonal, 

ezért indítványoztam a kezdeményezéshez való csatlakozást. 

Az októberi képviselő-testületi ülésen a felszólalásomban az ennek kapcsán zajló 

aláírásgyűjtéshez, valamint az ötlet propagáláshoz való csatlakozását kértem a 

képviselőtársaimtól, ezzel is egymást segítve a ferencvárosi kollégáinkkal. Fontosnak tartom, 

hogy ezzel a járműcserével a nehezen közlekedők helyzetét javítani tudjuk, ezzel is növelnénk 

a kerületben lévő közösségi közlekedés 

színvonalát. 

Az összegyűlt íveket a Fővárosi 

Önkormányzat és a BKK részére juttattuk el, 

ezzel is jobban alátámasztva az igényt a 

korszerű járművekre történő cserét. A jövőben 

is fogok, fogunk tovább küzdeni azért, hogy 

előbb vagy utóbb minden Pesterzsébeten járó 

villamos alacsonypadlós legyen! 
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• Adományokat vittünk az ADLER Állatmentő Egyesület részére! 

Több mint két sűrű év után végre ismét eljutottunk az Adler Állatmentő menhelyére. 

Korábbi hagyományunkat követve adományokat juttattunk el a rászoruló, zömében 

Pesterzsébetről idekerülő kutyák részére, ezúttal is igen jelentős, teherautónyi mennyiségben. 

Vittünk nagy számban takarókat, pokrócokat, szőnyegeket, törölközőket, ruhanemüket, - amik 

a tél közeledtével nagy segítséget jelentenek -, továbbá játékokat, kutyaeledelt, fekvő 

alkalmatosságokat, edényeket. 

Az adományunk teljes egésze tagjaink, valamint pesterzsébeti lakosok, állatszeretők 

felajánlásaiból jött létre. Kimondottan jól eső volt látni, hogy az elmúlt hetekben milyen 

sokan szerettek volna maguktól csatlakozni és felajánlani a dotációjuk segítség gyanánt a 

menhely részére. Ez az igazi összefogás, ami egy valódi nemes ügy érdekében jött létre. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/adlerallatmentoegyesulet?__cft__%5b0%5d=AZUuLy21_ZAUXXZ2yQqwgpCStV3n4oVA52fc_joXUh5UjO_vSVukMROCXf8-9gXoyRhRorI9q8C3OyAMvXAU9EhYt-hR8OlflohYKM10zyDvkiqct13Hk92nOsdELKMa9pCeVXbP6leukYwMrZIy9dv2ixKHPAiQnXws_1AJ15IjE6pIanmZVc_pO0L-mCmdpAZ83FzDWHR91qnJE-cxzB6O&__tn__=-%5dK-R
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• Összefogva küzdöttünk postáink bezárása ellen!  

Pesterzsébeten eddig négy posta üzemelt, azonban ebből kettőt bezártak a növekvő 

rezsiárak és az emögött meghúzódó rossz kormányzati válságkezelés miatt. A pesterzsébeti 

civilek és pártok közösen aláírásgyűjtést kezdeményeztek ez ellen és mi közösen ki is álltunk, 

követeltük hogy ez ne történjen meg! 

A kezdeményezéseinkkel párhuzamosan 

megkerestem a kerület országgyűlési 

képviselőjét, Hiller Istvánt, hogy Ő is 

segítsen ebben a mindannyiunk számára 

fontos ügyben. Kértem, hogy helyi 

képviselőként küzdjön velünk ebben a 

témában és tegyen meg minden tőle telhetőt, 

hogy ne kerüljön sor a kisposták bezárására, 

vagy amit bezártak, azt a lehető leghamarabb 

nyissák újra! 
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• Az év vége felé közeledő hideg időjárás okán a mostani szezonban ismét 

csatlakozunk "Ha fázol, vegyél el egy kabátot" 

kezdeményezéshez. A 2022-2023 telén többször is 

fogunk kihelyezni meleg ruhákat, kabátokat, 

pulcsikat, sálakat, nadrágokat a Szivacs utca 3. szám 

alatti képviselő iroda homlokzatára. 

Reméljük, ezzel a kis segítséggel 

hozzájárulhatunk a rászorulók megsegítéséhez, akik 

helyzetük miatt nehezen tudják a meleg 

ruházkodásuk megoldását. 

 

• Advent első vasárnapján ismét felállítottuk a kettős keresztünket a Tátra 

téri piacon. Sok éves hagyományunkat folytattuk ezzel, amivel a karácsonyi előkészületek 

stresszes periódusában szeretnék, ha csak egy pillanatra is, de rámutatni az advent valódi 

üzenetére. 

Pesterzsébeten 2008 óta 

állítunk keresztet, azóta már 

több ponton is sor került erre 

ceremóniára. Most vasárnap az 

egybegyűltek nem csupán a 

felállított kereszttel 

találkozhattak, hanem ünnepi 

gondolattokkal, versekkel, 

zenével; végül a gyertyák 

meggyújtásával is kifejeztük, 

hogy beléptünk az adventi 

időszakba. 
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• December 5-én lezártuk az Erzsébet-napokat az Egyházzenei 

kórushangversennyel és meggyújtottuk a második adventi gyertyát.  

Az Erzsébet-napok záróakkordja volt a december 4-i Egyházzenei kórushangverseny, mely 

során a "kórusirodalom gyöngyszemeit" adták elő a fellépő kórusok a Kodály év jegyében. Itt 

külön köszönném meg Rózsavölgyi Ildikónak a munkáját, aki nélkül nem jöhetett volna létre 

ez a nagyszerű koncert! 

A hangverseny után számos pesterzsébeti jelenlétében gyújtottuk meg közösen advent 

második, bronzvasárnapját jelképező gyertyát a Városháza előtt, a Kosutiban. Nagyon 

köszönjük a Csili Művelődési Központnak, hogy kemény és kreatív munkával megszervezete 

az elmúlt hetek eme igen nívós kulturális és hagyománytartó programsorozatát! A jövőben 

mindenkinek ajánlom ezen a programsorozaton való részvételt! 

 

 

https://www.facebook.com/csilimk/?__cft__%5b0%5d=AZWkmAJRfvwZuI5klrFruEJFkcVJGec4LmEZ2IXlNZI8mcizjNs3P0YhCHm2mlbThwjKpVJ3UlB1QqhBgiYQ1dGHhDV4a6fwTcaMhyJtoqlUk-UGUPmNt3GnH_4r0HuHTBdtSZ7FsYZyggcfWJxxajPr1GsQkD6qGHffmPq8rKZczg58l1UZ96-xqk4Y5Y62puo&__tn__=kK-R
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