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Nekünk Magyarország az első!
Megtisztelő számomra, hogy 
a Fidesz és a KDNP kőbányai 
és kispesti képviselőjelöltje le-
hetek! Köszönöm a kőbányai-
ak és kispestiek támogatását, 
köszönöm a több ezer ajánló 
aláírást. 
Sorsdöntő választás előtt 
állunk. Továbbra is sze-
retnénk támogatni a magyar 
családokat a gyermeknevelés-
ben és otthonteremtésben, 
munkalehetőséget teremtünk 
mindazoknak, akik képe-
sek dolgozni, megbecsüljük 

nemcsak a nyugdíjasokat, ha-
nem az egészségügyben, ok-
tatásban vagy a rendvédelmi 
szerveknél értünk dolgozók 
munkáját, és a biztonságunk 
érdekében továbbra is meg-
védjük határainkat. 
Születésem óta Kőbányán élek, 
és Kispesthez is ezer szállal 
kötődöm. Számomra nemcsak 
munka, hanem közel harminc 
éve hivatás a város, város-
részek fejlesztése azért, hogy 
a kőbányaiak és kispestiek 
élhetőbb és szebb környezet-

ben, jobb szolgáltatásokhoz 
juthassanak hozzá, gyors-
abban és kényelmesebben 
közlekedhessenek, és egysze-
rűen, hatékonyan intézhessék 
el azokat az ügyeiket, ami 
számukra fontos. Ezért dol-
goztunk eddig, de tudjuk, van 
még feladatunk.
Építsük közösen tovább 
Kőbányát, és adjuk új lendüle-
tet Kispestnek!
Kérem, támogasson szavaza-
tával április 8-án! 

Épül az új szakrendelő Kőbányán!
A közbeszerzési eljárások eredményes lezártát 
követően megkezdődik az új Kőbányai Szakren-
delő építése a Bajcsy Kórház udvarán, a Magló-
di úton. Nemrég Kovács Róbert polgármester 
úrral együtt dr. Bodnár Attila főigazgató úrral 
egyeztettünk a régóta várt fejlesztésről. Január-
ban a kormányhivatal kiadta a jogerős építési 
engedélyt, így jelenleg már a kivitelező kiválasz-
tása van folyamatban. A várhatóan egy-más-
fél évig tartó építkezés után egy korszerű, 21. 
századi rendelőintézet várja a kőbányaiakat. 
Ez is része az Egészséges Budapest Program-
nak, Budapest történetének legnagyobb 
egészségügyi fejlesztésének, amely során a 
kormány 25 kórházat újít fel a fővárosban és 
környékén.



Büszkeségünk, Késely Ajna
Késely Ajna, a Kőbánya SC úszóműhe-
lyének fiatal tehetsége vehette át a 
„Kőbánya Sportolója 2017” elismerést 
Kovács Róbert polgármester úrtól. 
Nemcsak a KSC elnökeként, hanem 
kőbányaiként, és magyarként is nagyon 
büszke vagyok Ajnára, aki még csak 
16 éves, de tehetségével, Egerszegi 
Krisztinához hasonlítható szorgalmával 
és szép eredményeivel rengeteg 
örömet okozott nekünk tavaly. További  
sikereket és sok örömöt kívánok neki és  
valamennyi kőbányai sportolónak!

Új rendőrautók 

Megérkezett Kőbányára az 
a hat, Kispestre pedig az a 
négy új rendőrautó, amel-
lyel a kormány támogat-
ja a rendőrséget. A döntés 
értelmében országszerte 2600 
autóval bővül a járműpark. Jó 
munkát kívánok a rend és biz-
tonságunk őrzőinek!

Szívbeteg fiút támogatunk Kispesten
A Kispesti Társas-
kör  farsangi bálján 
– ahogy korábban 
az Adventi esten is 
– segíteni tudtunk 
egy jó ügyet. A 
résztvevők nagy- 
lelkű felajánlásai-
ból 170 ezer for-
int gyűlt össze 
a szívátültetés-
re váró Bozsó 
Gyula részére, aki  
Dódity Gabriella képviselő adszony közbenjárá- 
sára krízislakást is kapott Kispesten, így felkerül-
het a szívtranszplantációs listára. Köszönöm minden-
kinek, aki részt vett és segítséget nyújtott ezen a szép  
estén!

Nívódíjat nyert Kőbánya  
a felújított Újhegyi sétányért! 
Nagy öröm számunkra, hogy az Újhegyi sétány 
elnyerte a Köztérmegújítási  Nívódíjat, de a leg-
fontosabb, hogy az itt élők szeretik a megújult 
sétányt, a megszépült környezetet. A sétányt még 
télen is sokan használják, és a felújított közösségi 
ház programjai is egyre népszerűbbek. Jó hír, hogy 
hónapokon belül kezdődik a sétány felújításának 
a folytatása: elsőként a Harmat utcától felfelé eső 
részek újulnak meg a Kőbányai Önkormányzat saját 
és a fővárostól pályázaton nyert forrásaiból, majd 
a Bányató utcától lefelé, illetve. Reméljük, ezeket is 
legalább ennyire fogják szeretni az itt élők.
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