
 

 

 
 

Az elmúlt egy évben tizennégy testületi ülésen, egy 

díszülésen, negyvenkilenc saját Bizottsági ülésen 

vettem részt, valamint hat - hat Gazdasági és Jogi 

Bizottsági és hét Környezetvédelmi és Városfejlesztési 

Bizottsági ülésen, továbbá egy közmeghallgatáson 

voltam jelen képviselőként. A képviselői megbízásom 

részeként számos a kerületben megrendezett 

kulturális és sportrendezvényen vettem részt.  

 

 

Választókörzetemben végzett tevékenységeim 

A körzetemben végzett munka eredményeként a János tér – Török Flóris utca - Topánka 

utca határolt területeken a parkosítás során öntözőrendszer került kiépítésre, továbbá 

virágágyások, padok és szemetesek kerültek kihelyezésre. Részletek... 

 

További tervek alapján a kutyafuttató területére kutyaitató kerül, valamint reményeim 

szerint a Hajós játszótér is megújulhat. 

https://www.facebook.com/klarissza.somodi/posts/1431731930253238


János tér, parkolás, emléktábla! 

A Reformáció 500. évfordulója alkalmából „Kálvin János Emlékpark” kialakítására került 

sor a János téren. A János tér felőli oldalon megszüntettük a parkolás lehetőségét a 

balesetveszély megelőzése érdekében! Részletek… 

 

A parkolási nehézségek megoldására tett javaslatomat, miszerint a Baptista Templom 

János utca felőli oldalán parkolók kialakítására kerüljön sor, a polgármester úr befogadta. 

Ennek megvalósítása reményem szerint jövő tavasszal megtörténik. 

 

Gubacson kikerültek a kiegészítő táblák az 

orvosi rendelő elé, így a hétvégéken és 

esténként a lakók is használhatják a 

parkolókat. 

A parkolási gondok megoldásáért még 

további lépések szükségesek. 

A Téglagyár téren épített fekvőrendőr 

létesítése szükséges a közeljövőben. 

 

 

 

https://www.facebook.com/klarissza.somodi/posts/1287341734692259


Egészségügyi- és sportbizottság elnökeként végzett tevékenységeim 

 

Pesterzsébet Önkormányzata beszerzésének köszönhetően két új eszközzel, valamint 8 

kezelőággyal bővült a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Ady Endre utcai szakrendelője. 

 

Az idei évben az Országos Mentőszolgálat 

Pesterzsébeti Mentőállomásának dolgozói a 

kerületi óvodák és bölcsődék dolgozói számára 

ingyenes csecsemő és gyermek elsősegély nyújtó 

tanfolyamot szerveztek. Egészségügyi Bizottság 

elnökeként nagyon fontosnak tartom az ilyen 

lehetőségeket. Köszönet a kezdeményezésért 

Nagy Lászlóné képviselő-társamnak, Kovács 

Eszter alpolgármesternek a segítséget a 

megvalósításban, valamint a Pesterzsébeti 

Mentőállomás dolgozóinak az önzetlen segítséget! 

 

A Teddy Maci Kórház egy olyan program, amely játékos keretek között igyekszik 

megismertetni a gyógyító tevékenységet a gyermekekkel. Az orvostanhallgatók 

(mackódoktorok) segítségével, különleges felszereléseiknek köszönhetően a gyerekek 

akár egy egész “maci-műtet” is elvégezhettek műtőöltözékben miközben a testben rejtőző 

szervekkel és azok működéseivel is megismerkedhettek. A program a Pesterzsébeti 

Gyermekmosoly Óvoda és a Gézengúz Óvodában valósulhatott meg a segítségemmel. 

 



Sportbizottság elnökeként rendszeresen részt veszek a kerület sportéletében, legyen az 

verseny vagy akár a diákolimpia. A kerületi diákolimpián ebben a tanévben is több ezer 

gyermeket mozgattunk meg tömegsport célzattal. 

 

Kezdeményezésemre igent mondott Pesterzsébet 

önkormányzatának testülete, így jövőre már 4 

Óvodában is megépül a mezítlábas ösvény. 

Mezítláb járni már önmagában is egészséges, hisz 

ezáltal csökkenthető a lúdtalp kialakulásának 

kockázata. Fejlődik a talpi érzékelés és az 

egyensúlyérzék. 

 

 

A Pesterzsébeti Gézengúz 

Óvoda Gyöngyszem tagóvodá-

jában került sor az ovi sportot 

támogató sportpálya átadására. 

A szülők és a gyermekek 

boldogan vették birtokba a 

sportpályát egy szülő-gyermek 

focigála keretében. 

A pálya a továbbiakban otthont 

ad a gyermekek kézilabda és 

futball edzéseinek. 

 

 

Második alkalommal rendeztünk sportgálát a Csiliben idén. A gála célja továbbra is az, 

hogy a kerületben kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolókat megjutalmazzuk. 

A Zodony utcai sporttelepre tervezett futópálya megvalósítása érdekében még 

tárgyalásokat folytatunk a Magyar Öttusa Szövetséggel. Reményeim szerint ez jövő 

nyárra már el is készülhet. 

 

 

 



https://www.facebook.com/MegujuloPesterzsebet/?ref=br_rs

