
HUNYADIVÁROSI HÍRLEVÉL  
VI. évfolyam 1. szám         2004. május 08. 

Polgárok! 
 

2004. 05. 12-én pénteken 15.00 órától 17.00 óráig a Ceglédi útra félpályás útlezárására hívjuk Önöket. 
Képvisel�ként kezdeményezzük a megmozdulást, mivel eddig sajnos az Északi elkerül� megépítését nem tudtuk 
elérni. Kérjük az itt él�k segítségét is. Ha minél több polgár megjelenik, akkor valószín�leg jobb tárgyalási 
lehet�ség nyílik. Az útlezárás célja: 
o Jobb életkörülményeket a Mátyás Király körút és a Liszt Ferenc utca lakóinak 
o Jobb közlekedési lehet�séget a Ceglédi úton él�k számára 
o Biztonságos átkelést a Ceglédi úton a tanulóknak, az id�seknek, mindenkinek 
o Gyorsabb közlekedést a Hunyadivároson kívül a teherautóknak 

A rend�rségt�l az engedélyek beszerzése megtörtént. Mindenkit várnak a szervez�k:  
Pászti András, Hetényi István, Leviczky Cirill, Gavaldi István önkormányzati képvisel�k. 
Gyülekezés a Gáspár András Iskola el�tt a parkolóban 1430-tól. 
 
Tájékoztató: A Mátyás Király Általános Iskolában a Városrendezési csoport kihelyezett fogadóóráján, melyen a 
városrész településrendezési tervér�l kaphattak információkat, sokan benyújtották észrevételeiket írásban. 
Továbbküldtük a kéréseket a megfelel� illetékeseknek. Köszönöm aktív, segít� megjelenésüket. Ezt követ�en 18 
órától nyilvános részönkormányzati ülés volt, ahol a Bácsvíz Rt és a VG-Kft szolgáltatásáról, m�ködésér�l esett 
szó. 
Biztonság: A Mátyás Király Általános Iskolában kéthetente van rend�ri fogadóóra, minden páros héten, 
csütörtökön 1630-tól 1730-ig annak érdekében, hogy minél nagyobb rend legyen városrészünkben. A következ� 
id�pontja: 2004. 05. 13.  
Továbbra is lehet jelentkezni a Hunyadivárosi polgár�rségbe. Tel.: 06 30 6210536 
 
Képvisel�i fogadóóra továbbra is havonta a Mátyás Király Általános Iskolában van minden hónapban az els� 
csütörtökön este 18.00-tól 19.00-ig. Telefonszámom : 06 20 9457028. 
E-mail címem: pasztia@axelero.hu      

 Tisztelettel: Pászti András képvisel� 
 
 

HUNYADIVÁROSI HÍRLEVÉL  
VI. évfolyam 2. szám         2004. május 08. 

Polgárok! 
 

2004. 05. 12-én pénteken 15.00 órától 17.00 óráig a Ceglédi útra félpályás útlezárására hívjuk Önöket. 
Képvisel�ként kezdeményezzük a megmozdulást, mivel eddig sajnos az Északi elkerül� megépítését nem tudtuk 
elérni. Kérjük az itt él�k segítségét is. Ha minél több polgár megjelenik, akkor valószín�leg jobb tárgyalási 
lehet�ség nyílik. Az útlezárás célja: 
o Jobb életkörülményeket a Mátyás Király körút és a Liszt Ferenc utca lakóinak 
o Jobb közlekedési lehet�séget a Ceglédi úton él�k számára 
o Biztonságos átkelést a Ceglédi úton a tanulóknak, az id�seknek, mindenkinek 
o Gyorsabb közlekedést a Hunyadivároson kívül a teherautóknak 

A rend�rségt�l az engedélyek beszerzése megtörtént. Mindenkit várnak a szervez�k:  
Pászti András, Hetényi István, Leviczky Cirill, Gavaldi István önkormányzati képvisel�k. 
Gyülekezés a Gáspár András Iskola el�tt a parkolóban 1430-tól. 
 
Tájékoztató: A Mátyás Király Általános Iskolában a Városrendezési csoport kihelyezett fogadóóráján, melyen a 
városrész településrendezési tervér�l kaphattak információkat, sokan benyújtották észrevételeiket írásban. 
Tovább küldtük a kéréseket a megfelel� illetékeseknek. Köszönöm aktív, segít� megjelenésüket. Ezt követ�en 18 
órától nyilvános részönkormányzati ülés volt, ahol a Bácsvíz Rt és a VG-Kft szolgáltatásáról, m�ködésér�l esett 
szó. 
Biztonság: A Mátyás Király Általános Iskolában kéthetente van rend�ri fogadóóra, minden páros héten, 
csütörtökön 1630-tól 1730-ig annak érdekében, hogy minél nagyobb rend legyen városrészünkben. A következ� 
id�pontja: 2004. 05. 13. Továbbra is lehet jelentkezni a Hunyadivárosi polgár�rségbe. Tel.: 06 30 6210536 
 
Képvisel�i fogadóóra továbbra is havonta a Mátyás Király Általános Iskolában van minden hónapban az els� 
csütörtökön este 18.00-tól 19.00-ig. Telefonszámom továbbra is: 06 20 9457028. 
E-mail címem: pasztia@axelero.hu       

 Tisztelettel: Pászti András képvisel� 


