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Átadták az új labort a szakrendelőben

KÖZÖSSÉGI KÖLTSÉGVETÉS
Folytatódik az évek során kialakult és egyre széle-
sebb kört elérő társadalmi konzultáció: immár ötöd-
szörre kéri a kispestiek javaslatait az önkormányzat 
a kerületi fejlesztésekkel kapcsolatban. Idén is hét 
városrészre vonatkozóan várják a lakossági ötleteket, 
amelyeket a későbbiekben beépítenek a megvalósí-
tásért felelős irodák szakmai munkájába.

9-12. oldal

ÖNKORMÁNYZAT

3. OLDAL

ZÖLDPROGRAM

Eredményesen végzi mun-
káját a Kispesti Rendészeti 
Központ, a Zöldprogram 
Iroda és a Közpark Kft. 
munkatársaiból álló 
Zöldkommandó, számos 
esetben értek tetten illegá-
lis szemetelőket.

7. oldal

VARGA ATTILA
EGÉSZSÉGÜGY

Rendkívül sikeresnek bizo-
nyult a Richter Gedeon Nyrt. 
adományozó és adomány-
gyűjtő programja: összesen 
hétmillió forintot kapott a 
Kispesti Egészségügyi Inté-
zet a szemészeti szakrende-
lés műszerfejlesztésére.

5. oldalÖNKORMÁNYZAT

November végére új ottho-
nukba, a Templom tér 8. 
szám alatti épületbe költöz-
hetnek a három legnagyobb 
kispesti civilszervezet tagjai. 
A Civilek Házát mintegy 26 
millió forintért újíttatja fel az 
önkormányzat.

2. oldal

GAJDA PÉTER DR. KUMIN MARIANNA



2 KISPEST KISPEST 3

Szeptember közepétől ismét a Kispesti 
Egészségügyi Intézetben (KEI) várják 
laborvizsgálatra a kispestieket. A bete-
gek előzetesen e-mailben, telefonon, 
illetve mostantól webes felületen is 
kérhetnek időpontot a laborvizsgálatra, 
valamint immár a szakrendelő vala-
mennyi rendelésére. Egymilliárd forin-
tos pályázati támogatásból egynapos 
sebészetet, saját forrásokból korszerű 
radiológiai diagnosztikai központot 
alakítanak ki az intézetben, a házi 
gyermekorvosok pedig új rendelőket 
kapnak.

Régi álom vált most valóra azzal, hogy 
a labor a második emeletről a földszintre 
költözhetett. A betegfogadó tér tavalyi fel-
újítása után ez volt a következő nagy lépés 
a KEI életében. Óriási változás az is, és ko-
moly, közel egyéves informatikai fejlesztő-
munka eredménye, hogy a telefonos és az 
e-mailes időpontkérés mellett immár online 
is tudnak időpontot foglalni a betegek. A 
most birtokba vett labor és annak felsze-
reltsége megfelel minden követelménynek, 
szép és korszerű – mondta dr. Kumin Ma-
rianna, a KEI főigazgató-főorvosa az át-
adóünnepségen. Az Egészséges Budapest 
Program 50 milliárd forintos keretéből Kis-
pest kapta a legtöbbet a fővárosi kerületek 
közül, egymilliárdot az egynapos sebészet 
kialakítására – hangsúlyozta Kispest pol-
gármestere, aki arról is beszélt, hogy kor-
szerű radiológiai diagnosztikai központot 
alakítanak ki a KEI-ben, a volt gyermek-

orvosi rendelők területén. A Raditec Kft. 
által működtetett állomáson lehetőség lesz 
CT- és MR-vizsgálatok elvégzésére is. A 
kispesti házi gyermekorvosok is új rende-
lőket kapnak majd a Csokonai utcában – 
tette hozzá Gajda Péter. A polgármester azt 

is megemlítette, hogy a Richter Egészség-
város programon a gyógyszergyár és a kis-
pestiek közösen mintegy hétmillió forintot 
„gyűjtöttek” a szakrendelő szemészetének 
műszerfejlesztésére, ultrahang és OCT-gép 
beszerzésére. A polgármester köszönetet 
mondott a KEI valamennyi dolgozójának, 
vezetésének azért az emberfeletti munkáért, 

amit a vírussal terhelt hétköznapokban és 
ezzel párhuzamosan a fejlesztések mene-
dzselésével, végrehajtásával kapcsolatban 
végeztek, végeznek. A Synlab immár négy-
öt éve végzi a kispestiek laborvizsgálata-
it, az itt dolgozók is a cég alkalmazottjai. 
A helyszínen csak mintavétel történik, az 
elemzéseket a központi laborban végzik, 
az eredményeket pedig online juttatják el 
a szakorvosokhoz. Ebben az új környezet-
ben, négy vérvételi székben, negyedórán-
kénti beosztásban, reggel 7 és 9.30 között 
csaknem 100-120 vérvételt tudnak elvégez-
ni – tudtuk meg Végh Józseftől, a Synlab 
Hungary Kft. kiemelt ügyfélkapcsolatokért 
felelős szakemberétől, aki szerint kedvező 
változást hoz majd az is, hogy a földszintre 
került labor munkája különválik a szakren-
delő egyéb szolgáltatásaitól, könnyen és jól 
megközelíthető lett.

Gajda Péter polgármester és dr. Kumin Marianna főigazgató-főorvos az átadóünnepségen

2020. SZEPTEMBER2020. SZEPTEMBER

Új helyen nyílik a kispesti
Civilek Háza

ÖNKORMÁNYZAT

November végére új otthonukba, a Templom tér 8.-ba köl-
tözhetnek a Kispesti Véradók Egyesülete, a Kispesti Nyug-
díjasok Szociális és Érdekvédelmi Egyesülete (KINYE) és 
a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) Kispesti 
Szervezete tagjai. A Civilek Házát közel 26 millió forintért 
újíttatja fel az önkormányzat.

Új rendelőket
alakítanak ki a házi
gyermekorvosoknak

Átadták az új labortÁtadták az új labort
a szakrendelőbena szakrendelőben

Kívül-belül teljesen felújítják az épületet

Mivel a Kispesti Egészségügyi Inté-
zet földszintjén hamarosan korszerű 
radiológiai diagnosztikai központot 
alakítanak ki, a korábban itt dolgozó 
házi gyermekorvosok pedig a Csokonai 
utcában kapnak felújított és korszerű 
rendelőket, így az épületet eddig hasz-

náló civileknek új helyet kellett keresni. 
Ezért esett a választás az évek óta üre-
sen álló, korábban a FŐKEFE Kft. által 
bérelt, mintegy 160 négyzetméteres in-
gatlanra a Templom tér sarkán, amelyet 
csaknem 26 millió forintból tesz igazi 
közösségi térré az önkormányzat – tud-
tuk meg Gajda Péter polgármestertől 

azon a bejáráson, amelyen dr. Vitál 
Márton jegyzőt helyettesítő aljegyző-
vel, valamint Kertész Csaba, Varga At-
tila és Vinczek György alpolgármeste-
rekkel együtt megnézték a megkezdett 
építkezést. Horváth Gyula, a beruházást 
végző Kispest Kft. vezetője elmondta, 
hogy a tervezésbe bevonták az ide köl-
töző civilszervezetek tagjait is, közösen 
alakították ki a helyiségeket, s a három 
különálló irodán kívül egy 70 négyzet-
méteres nagyterem is a rendelkezésükre 
áll majd. A felújítás során kicserélték 
az aljzatot, a nyílászárókat, a teljes gé-
pészetet, az elektromos hálózatot, és a 
közfalak kivételével tágasabbá tették az 
épületet. A szintén 160 négyzetméteres 
kert és udvarrész felújítását az építke-
zés befejezésével a Közpark Kft. végzi. 
A Civilek Háza teljesen akadálymentes 
intézmény lesz – tette hozzá Horváth 
Gyula.

Közel 26 millió
forintot fordítanak

a beruházásra
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Két új lehetőséget kínál a Kis-
pesti Egészségügyi Intézet a 
kerületben élőknek, hogy minél 
egyszerűbben hozzájussanak 
az egészségügyi ellátáshoz. Ha 
Ön megadta az e-mail-címét, a 
továbbiakban minden időpont-
kérés alkalmával értesítést kül-
dünk, amely az előjegyzés főbb 
adatai mellett egy azonosítót 
és egy QR-kódot tartalmaz. A 
recepció mellett található ter-
minálon a kapott időpontot leg-
feljebb 30 perccel megelőzően 

az azonosítót begépelve vagy a 
QR-kódot beolvasva Ön azon-
nal megkapja a behívólapot, 
így nem kell sorszámot kérnie, 
sem a betegfelvételi ablaknál 
jelentkeznie. Szakrendelése-
inkre interneten is foglalhatnak 
időpontot a kispesti lakosok, 
előzetes regisztrációt követően 
az elojegyzes.euint.kispest.hu 
honlapon. A regisztráció során 
TAJ-számát, elérhetőségét és 
néhány személyes adatot kell 
megadnia. A megerősített, ak-

tivált regisztrációt követően 
az online időpontfoglalásról 
is a fent említett módon azo-
nosítót és QR-kódot küldünk. 
Online időpontfoglaláskor a 
beutalóköteles szakrendelése-
ink esetében a beutaló adatait 
is meg kell adnia. Az előzetes 
regisztrációt – akár a foglalt 
időpontra érkezéskor – sze-
mélyesen meg kell erősítenie. 
Az online foglalt időponthoz a 
regisztráció megerősítése után 
kaphat érkeztető azonosítót. 

A laboratóriumba is foglalhat 
interneten időpontot: a „Szak-
rendelések” között a Labora-
tóriumot választva a „További 
információk” alatt letölthető a 
Synlab erről szóló tájékoztatá-
sa. Intézetünk új honlapján, a 
teszt.euint.kispest.hu honlapon 
a Betegellátás menüben mind-
két funkció közvetlenül is elér-
hető.

Kispesti 
Egészségügyi Intézet

Automatikus bejelentkezés és online előjegyzés a szakrendelőben
FELHÍVÁS

A fertőzésveszély intenzitására 
való tekintettel a Polgármeste-
ri Hivatalba történő belépés 
kizárólag a portán, hőmérővel 
történő mérést követően lehet-
séges. A személyes jelenlétet 
igénylő anyakönyvi ügyekben 
előzetes időpont-egyeztetés-
sel fogadják az ügyfeleket. 

Az ügyféltérben tartózkodó 
ügyfelek számát és a családi 
eseményeken résztvevők lét-
számát korlátozhatják. A kis-
pestiek egészségének védelme 
érdekében elhalasztják a dísz-
testületi ülést, az autómentes 
napot, a Mihály-napi búcsút, 
az idősek világnapja alkalmá-

ból rendezendő ünnepséget, 
az 50. házassági évfordulóju-
kat ünneplők köszöntését és a 
Köszönöm partit a KMO-ban. 
Az őszre és télre tervezett díj-
átadó ünnepségek megtartásá-
ról a Kispesti Operatív Törzs a 
későbbiekben hoz határozatot. 
Látogatási tilalom lépett ér-

vénybe országszerte az egész-
ségügyi, fekvőbeteg-ellátást 
nyújtó intézményekben, intéz-
mény-elhagyási és látogatási 
tilalmat vezettek be a szako-
sított ellátást nyújtó szociális 

intézményekben. Kormány-
rendelet írja elő a száj és orr 
kötelező eltakarásával járó 
maszk használatának helyes 
módját. A Kispesti Egészség-
ügyi Intézet ismételten felhív-
ja a figyelmet a szigorúan vett 
és ellenőrzött infekciókontroll 
sokszor közzétett szabályainak 
betartására. A kerületi egész-
ségügyi ellátórendszerről és a 
rendelési időkről tájékozód-
hatnak az egeszsegugy.kispest.
hu és az euint.kispest.hu hon-
lapokon.

Fegyelmezett 
szabálykövetéssel 
lassítható a jár-
vány terjedése

JÁRVÁNYHELYZET

A koronavírus-járvány második hulláma miatt az elmúlt hetekben újabb intézkedésekről döntött a Kispesti 
Operatív Törzs, új szabályokat vezettek be védekezésképpen az intézményekben.

Internetes előjegyzést követő érkeztetés az Egészségügyi Intézetben

Újabb járványügyi intézkedésekről döntött
a Kispesti Operatív Törzs

2020. SZEPTEMBER2020. SZEPTEMBER

A Richter Gedeon Nyrt. 2009-
ben indította útjára a Richter 
Egészségváros Programot. A 
szlogen – „Egészség ezrek-
nek, milliók a kórháznak” – 
alapján a programsorozat cél-
ja, hogy mindenki egyszerre 
tehessen valamit saját maga 
és családja egészségéért és 

települése egészségügyének 
fejlesztéséért – Kispest eseté-
ben a Kispesti Egészségügyi 
Intézet (KEI) számára nyúj-
tandó adomány formájában. 
Az adománycél a szakrendelő 
szemészeti szakrendelésének 
műszerfejlesztése, ultrahang 
és OCT-gép beszerzése volt. 
A Richter Gedeon Nyrt. 3,5 
millió forintot ajánlott fel az 

egészségügyi intézmény szá-
mára, melyet minden látogató 
és a programokon részt vevő 
kispesti a részvételért járó 
adománypontok alapján kal-
kulált forintokkal növelhetett, 
valamennyi szűrővizsgálatért, 
tanácsadáson való részvételért 
vagy előadás meghallgatásá-
ért, tornáért, teszt kitöltéséért 
további adománypontok jártak. 
Újdonságnak számított a 11 év 
alatt az ország 76 városban már 
megtartott Egészségvárosok 
sorában, hogy most először le-
hetett online is pontokat, azaz 
300 forintokat szerezni a vá-
rosnak az adománycél elérésé-
hez. A megnyitón Gajda Péter 
polgármester, dr. Kumin Ma-
rianna, a KEI főigazgató-fő-
orvosa és dr. Kozma Róbert, a 
Richter Gedeon Nyrt. belföldi 
értékesítési és marketingigaz-
gatója köszöntötte a megje-
lenteket. Kispest polgármes-
tere elmondta, az egészségügy 
fejlesztése az elmúlt években 
is kiemelt jelentőségű volt az 

önkormányzat számára, több 
százmillió forintot fordított a 
háziorvosi rendelők, az Egész-
ségügyi Intézet műszerparkjá-
nak és az épület fogadóterének 
felújítására. Gajda Péter hang-
súlyozta, idén is folytatódott 
a munka, elindult több régóta 
várt jelentős egészségügyi fej-
lesztés: az Egészséges Buda-
pest Program keretében közel 
egymilliárd forintot nyert a ke-
rület egynapos sebészet kiala-
kítására a szakrendelőben, el-
készült az új labor, megújulnak 
háziorvosi rendelők, modern 
képalkotó diagnosztikai rend-
szer, CT és MR költözik az 
intézetbe. Az Egészségváros 
szervezői több mint 30 sátor-
ban, közel 200 felkészült se-
gítővel, ingyenes szűrésekkel, 
egészségügyi tanácsadásokkal, 
ismeretterjesztő előadásokkal 
és látványos bemutatókkal 
várták a fiatalokat, felnőtte-
ket és időseket egyaránt: volt 
prosztataszűrés (PSA), csont-
sűrűség-, koleszterinszint- és 

vérnyomásmérés, szív- és ér-
rendszeri kockázatfelmérés, 
érszűkület-vizsgálat, cukor-
betegeknek neuropátiaszűrés, 
testtömegindex-mérés (BMI), 
szemészeti, asztma-, bőr- és 
körömgombaszűrés, valamint 
tanácsadások urológiával, táp-
lálkozással, szorongással és 
depresszióval, memóriazavar-
ral, mell-önvizsgálattal, válto-
zókori és nőgyógyászati prob-
lémákkal kapcsolatban. Több 
mint 2000 szűrést végeztek el 
– 200 eredmény miatt orvos-
hoz kell fordulniuk az érintet-
teknek –, rengetegen vettek 
részt a tanácsadásokon és elő-
adásokon, több mint 1500 volt 
az internetes aktivitás, és a 
több mint 11 ezres aktivitással 
Kispest lett a legaktívabb fő-
városi kerület. Mindezek ered-
ményeként a Richter Gedeon 
Nyrt. összesen 7 millió 30 ezer 
400 forintot adományozott a 
Kispesti Egészségügyi Intézet-
nek a szemészeti szakrendelés 
műszerfejlesztésére.

Kispest lett
a legaktívabb

fővárosi kerület

EGÉSZSÉG

Több mint kétezer szűrést végeztek el az egész 
napos rendezvényen

Dr. Kozma Róbert, Gajda Péter és dr. Kumin
Marianna a programsorozat zárásán

Hétmillió forint adományt kapott műszer-
fejlesztésre a Kispesti Egészségügyi Intézet
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Hatósági bejárást tartottak az 
önkormányzat vezetői, a XIX. 
kerületi Rendőrkapitányság, a 
Kispesti Rendészeti Központ 
és a Hatósági Iroda szakembe-
rei az Atatürk téren, amelynek 
környékéről az elmúlt hóna-
pokban is számos panasz ér-
kezett közterületi italozással, 
életvitelszerű tartózkodással, 
illegális kereskedelemmel 
kapcsolatban. Egyedül a fo-
kozott hatósági jelenlét és el-
lenőrzés jelenthet kiutat. Csak 
augusztusban száz esetben 
tettek feljelentést közterüle-
ten történt alkoholfogyasztás 
miatt a kerületben. Lakossági 

bejelentés vagy kamerafelvé-
tel segítségével való tettenérés 
esetén, amikor a téren lévő 
boltok ötméteres körzetében 
alkoholfogyasztás történik, a 
Hatósági Iroda akár 90 napra is 
elrendelheti az üzlet bezárását. 
A rendőri és közterület-rendé-
szeti kapacitások szűkösségét 
az összehangolt közös járőrö-
zéssel kívánják hatékonyabbá 
tenni. Rövidesen új térfigyelő 
kamerát is telepítenek a térre, 
illetve átgondolják a régi átte-
lepítését, mert az évek során a 
téren lévő fák lombkoronái ta-
karhatják a kamerák rálátását.

ÖNKORMÁNYZAT

Térfigyelő kamerák is segítik a felderítést

Eredményesen dolgozik a Zöldkommandó
2020. SZEPTEMBER2020. SZEPTEMBER

A megjelenteket és a csalá-
dokat köszöntő Varga Attila 
alpolgármester arról beszélt, 
hogy az önkormányzat jó szív-
vel segítette a programot és 
támogatja a folytatást: helyet 
biztosít, élő kapcsolatokkal, 
a Kispesti Szociális Szolgál-
tató Centrum munkatársainak 
szakértelmével segít, a klub-
tag családok számára pedig 15 
ezer forint iskolatámogatást 
is nyújt a szociális irodán ke-
resztül. Szigetvári Györgyné, 
a Nagyboldogasszony Főplé-
bánia Karitász csoportjának 
vezetője elmondta, hogy az 
„Akarom” program 2015-ben 
50 családdal indult Kispesten, 
az életvezetési tanácsadásra, 
családgondozásra, takarékos-
kodásra, gazdálkodásra épülő 
modellprogramban anyagi tá-
mogatást is kaptak a családok. 
Az „Akarom tovább” program 
2018-ban rajtolt az „Akarom” 
programban is eredményesen 

részt vett 35 családdal, ame-
lyek tagjai megismerkedtek 
egymással, összebarátkoz-
tak, és jelezték, szeretnének 
együtt maradni, egymást tá-

mogatva javítani az életükön. 
A Karitász is úgy látta, hogy 
egyes családok a program se-
gítségével már stabilizálták 
helyzetüket, másokat viszont 
tovább kell kísérni, segíteni. 
Ezért döntöttek úgy, hogy a 
program végeztével klubfor-
mában működnek tovább. Az 
„Akarom tovább” programban 
végzett 31 családból 24 fo-
gadta el a meghívást a klubba, 

amelyet az önkormányzattal 
közösen működtet és támo-
gat a Szent Erzsébet Karitász. 
A Forrásházban tartott első 
klubprogramon Varga Attilától 

és Csorba Gábortól, a Szent 
Erzsébet Karitász Központ 
igazgatójától beiskolázási tá-
mogatásokat és ajándékokat 
vehettek át a gyerekek.

Kispest közel egy évtizeddel 
ezelőtt csatlakozott a Magyar 
Kerékpáros Klub Bringázz 
a munkába! kampányához, 
amelynek keretében évente 
két alkalommal tartanak brin-
gás reggelit Kispesten. Saj-
nos a tavaszi program a vírus 
miatt elmaradt, de örömmel 
látjuk, hogy a kispestiek szíve-
sen közlekednek kerékpárral 
hosszabb-rövidebb távolság-
ra, akár a munkahelyükre is 
– mondta Gajda Péter polgár-
mester, aki városvezető társai-
val, Varga Attilával és Vinczek 

Györggyel szintén részt vett 
a Shopmark előtt rendezett 
bringás reggelin. A résztve-
vők előrecsomagolt reggelit, 
valamint kerékpáros felszere-
léseket kaptak. A programon 
közel 150 kerékpárost láttak 
vendégül, akik megerősítették 
az önkormányzati főszervező, 
Váradi-Fekete Petra vélemé-
nyét, hogy a fővárosi főútvo-
nalakon, a Nagykörúton és az 
Üllői úton kialakított kerék-
pársávoknak is köszönhetően 
egyre népszerűbb a bringás 
közlekedés a városban.

Egymást
is támogatják

a családok

KÖZÖSSÉG

ÖNKORMÁNYZAT

Klubként folytatódik a Szent Erzsébet Karitász Központ tavaly befejeződött „Akarom tovább” programja. A 
klubot az önkormányzattal közösen működteti és támogatja a Szent Erzsébet Karitász. A klubtag családok a 
Forrásházban tartott nyitórendezvényen vehették át a beiskolázási támogatást.

Klubtagok a Forrásházban tartott nyitórendezvényen

Közel 150 bringást láttak vendégül a reggelin

Klubként működik tovább az öngondoskodási program

Egyre többen járnak kerékpárral munkába

Jól dolgozik a Kispesti Rendé-
szeti Központ (KRK), a Zöld-
program Iroda és a Közpark 
Kft. munkatársaiból januárban 
újjáélesztett Zöldkommandó. 
Az összehangolt munka ered-
ményeként, a térfigyelő kame-
rák segítségével több kerületi 
helyszínen tetten értek illegális 
szemetelőket, amit feljelen-

tések követtek – tájékoztatta 
lapunkat Varga Attila alpol-
gármester. A Tóth Árpád utca 
és az Endresz György utca 
találkozásánál tartott bejárás 
helyszínén több kupacban ösz-
szesen mintegy tíz köbméter 
kommunális hulladék csúfítot-
ta el az utcát. Varga Attila ki-
emelte, hogy az önkormányzat 

a későbbiekben is folytatja a 
felderítést, hiszen évente több 
tízmillió forintot fordít az il-
legális hulladéklerakó helyek 
felszámolására, és ezt az ösz-
szeget egyebek mellett utak, 
járdák felújítására is el tudná 
költeni. A Tóth Árpád utcában 
már évek óta probléma az ille-
gális hulladéklerakás, ezért is 
telepítettek ide térfigyelő ka-
merát, amelynek segítségével 
az elmúlt hónapokban mintegy 
húsz esetben tudtak eljárást in-
díttatni a felvételeken látható 
és felismerhető elkövetőkkel 
szemben – tudtuk meg Bali 
Pétertől, a KRK igazgatójától. 
A Zöldprogram Iroda, vala-
mint a KRK munkatársai és a 
Közpark dolgozói is járják a 
kerületet, és jelzik az irodának, 
ha illegális hulladéklerakó he-
lyeket találnak, de bejelenté-
seikkel a kispestiek is tudnak 
segíteni ezek felszámolásában 
– hangsúlyozta Tichy Judit iro-
davezető.

Több helyszínen
is tetten értek ille-
gális szemetelőket

Illegális szemetelőket ért tetten az elmúlt időszakban az év elején újra akcióba lendült Zöldkommandó,
a rendőrség foglalkozik az ügyekkel.

Összehangolt ellenőrzéseket terveznek

Fokozott hatósági jelenlét lesz az Atatürk téren
KÖZBIZTONSÁG



A magyar infláció rekordokat 
döntöget. Egymást követő két 
hónapban is közel 4 százalé-
kos volt a drágulás, ilyen ma-
gas értéket nem mértek sehol 
az Európai Unióban. Ha meg-
nézzük a részleteket, a helyzet 
még drámaibb. Az úgyneve-
zett nyugdíjas kosárra számolt 
áremelkedés ugyanis ennél 
is nagyobb volt, elérte a 4,3 
százalékot. Mélyen a zsebébe 
kellett nyúlnia annak, akinek 
idén nyáron gyümölcsre fájt a 
foga, ugyanis közel másfélszer 
annyit kellett érte fizetni, mint 
tavaly. A rossz búzatermés mi-
att pedig tudható, hogy a liszt, 
következésképp a kenyér ára 

is növekedni fog. Míg az árak 
a csillagos eget ostromolják, 
a forint szabadesésben van, 
és mintha mélytengeri búvár 
lenne, korábban sosem látott 
mélységekbe süllyedt az árfo-
lyam. Egy euróért több mint 
360 forintot kell ma fizetni, és 
mire a cikk megjelenik, a hely-
zet még romolhat. Matolcsy-
nak a maga módján sikerült 
történelmet írnia, az ő hathatós 
közreműködésével gyengült 
nemzeti valutánk történelmi 
mélységbe. Nézzük meg, eb-
ben a helyzetben mit csinált a 
Magyar Nemzeti Bank, illetve 
a kormány. Nos, Matolcsyék 
leginkább semmit sem csinál-
tak, összeült az MNB mone-
táris tanácsa, és változatlanul 
hagyta az alapkamatot. Te-
gyük hozzá rögtön, hogy saját 
maguk szűkítették a mozgás-
terüket azzal, hogy az elmúlt 
években laza monetáris politi-
kával fűtötték a beáramló uni-
ós pénzek miatt amúgy is pör-
gő gazdaságot. Most recesszió 
idején kéne szigorítaniuk, csak 
az meg tovább mélyítené a 
válságot. Az eredmény: a fo-
rint lélegeztetőgépen van, több 
mint tíz éve gyengítik folya-

matosan. És mit csinál a kor-
mány? Nos, egyik napról a má-
sikra, az éj leple alatt gyorsan 
szétosztottak bő 220 milliárd 
forintot. Tömeges és ingyenes 
tesztre netán? Ja, nem. Annyit 
költenek pluszban sportra, a 

Miniszterelnökség beruházá-
saira, amennyiből bevezethet-
nék az ingyenes tesztelést, de 
attól valamiért irtóznak. Mély-
ben a forint, egekben az árak, 
nix ugribugri este 11 után, nix 
teszt. Kupadöntő, na az van.
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KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

Burány Sándor (MSZP)

Mélyben a forint, egekben az árak

v

Kispest önkormányzata hosszú 
évek óta a mindenkori polgár-
mesteri programoknak megfe-
lelően, nyitott szemlélettel mű-
ködik. Ez jelenti a Városháza 
nyitottságát az ügyfélfogadási 
rendszerrel ugyanúgy, mint 
például a mindenki számára 
elérhető, változó tárlatokkal 
jelentkező aulai közösségi ki-
állítóterét, a Városháza Galé-
riát, vagy azt, hogy a közössé-
gi költségvetési programmal 
egyes beruházások kifejezetten 
az itt élők javaslatai alapján 
valósultak meg. Jelenti ugyan-

akkor azt is, hogy a döntések 
előkészítése, a kerület életével, 
működésével, beruházásaival, 
gazdálkodásával kapcsolatos 
minden körülmény megvizsgá-
lása a bizottsági munkában az 
eddiginél is nagyobb nyilvános-
ságot, társadalmi kontrollt kap. 
A törvény által biztosított nyil-
vánosság, valamint az átlátható 
működés teljes körű megterem-
tése érdekében az állandó bi-
zottságok ülésein és a gazdasági 
társaságok felügyelőbizottságá-
nak ülésein a kispestiek aktív 
részvételét az önkormányzat az 

által biztosítja, hogy egy fő ál-
landó résztvevőt sorsolás útján 
Kispest lakosságából választ. 
A sorsoláson azok a kispestiek 
vehetnek részt, akik az önkor-
mányzat honlapján feltüntetett 
és hirdetőtábláján kifüggesztett 
részletes jelentkezési tájékoz-
tató alapján, az abban foglaltak 
szerint adják le jelentkezésüket 
2020. október 31-ig. A sorsolás-
ra kizárólag kispesti állandó be-
jelentett lakcímmel rendelkező, 
nagykorú magyar állampolgár 
és cselekvőképes személy jo-
gosult, aki nem lehet egyik Ma-

gyarországon bejegyzett párt 
tagja sem. A pártonkívüliség 
tényéről írásban kell nyilatkoz-
nia a jelentkezőknek. Állandó 
bizottságonként és társaságon-
ként a felügyelőbizottságba 
egy-egy kispesti személyt sor-
solnak ki, aki tanácskozási jog-
gal vehet részt a bizottságok 
munkájában. Aki úgy érzi, hogy 
szívesen részt venne ebben a 
munkában, és egy ilyen tiszt-
ségben támogatná, segítené a 
kerület működését, az töltse ki 
és adja le a jelentkezési lapot!

Jelentkezés bizottsági megfigyelőnek
FELHÍVÁS

BESZÁMOLÓ A KISPESTI KÖZÖSSÉGI
KÖLTSÉGVETÉS 2020 PROGRAMRÓL

JAVASLATOK A 2021-ES KÖZÖSSÉGI
KÖLTSÉGVETÉSRE

A Polgármesteri Program részeként immár 
ötödszörre kérjük a kispestiek javaslatait a 
kerületi fejlesztésekre vonatkozóan. Sajnos 
Kispest önkormányzata számára a koronaví-
rus-járvány szeptemberig 31 millió forint vá-
ratlan, előre nem tervezett kiadást, valamint 
40 millió forint sajátbevétel-kiesést jelentett. 
Ezen felül a központi kormányzat 120 millió 
forint támogatást vont el a kerülettől, vala-
mint 170 millió forintos gépjármű- és reklám-
adó-bevételt vett el Kispesttől. Összességé-
ben így 361 millió forinttal marad kevesebb 
az önkormányzatnál, amiből 290 millió forint 
hiány a kormányzati elvonások miatt kelet-
kezett.
Mindezen okokból fakadóan a 2020-as évre 
megszavazott projektek végrehajtása felfüg-
gesztésre került, az önkormányzat azonban 
idén is szeretné, hogy igényfelmérés segít-
ségével a kerületben élők elmondhassák 
fejlesztési ötleteiket annak érdekében, hogy 
azok beépülhessenek a megvalósításért fe-
lelős irodák szakmai munkájába. Ezért idén 
is várjuk javaslataikat, annak érdekében, 
hogy az évek során kialakult és egyre szé-
lesebb kört elérő társadalmi konzultáció foly-
tatódhasson.

Bízom benne, hogy a következő évi központi 
kormányzati elvonások kisebb mértékűek 
lesznek, így lehetőségünk lesz megvalósí-
tani az Önök által javasolt fejlesztéseket. A 
közösségi költségvetés kialakítása együttes 
munka, hiszen egy újfajta szemléletről, új vá-
rosfejlesztési módról van szó, melynek meg-
tervezése és megvalósítása közös feladat 
és lehetőség. Ezért kérjük, a javaslattételi 
lapon juttassák el hozzánk idén is ötleteiket!
Fontos, hogy a beérkezett javaslatokat, ész-
revételeket figyelembe véve idén is hét vá-
rosrészre vonatkozóan várjuk javaslataikat: 
Felső-Kispest 1 (Üllői út–Simonyi Zsigmond 
utca–Vak Bottyán utca közötti terület), Fel-
ső-Kispest 2 (Üllői úttól északra–Simonyi 
Zsigmond utcától keletre eső terület), Felső-
Kispest 3 (Üllői út–Ady Endre út–Kisfaludy 
utca közötti terület), Felső-Kispest 4 (Üllői 
út–Ady Endre út–Hofherr Albert utca közöt-
ti terület), Kertváros, Hagyományos Kispest 
és Wekerletelep.

Köszönettel:

Gajda Péter
Kispest polgármestere
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HAGYOMÁNYOS
KISPEST

KERTVÁROS

Javaslattételi lap

Az alábbi fejlesztési javaslatokat szeretném tenni:

Felső-Kispest 1 (Üllői út–Simonyi Zsigmond utca–Vak Bottyán utca közötti terület):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Felső-Kispest 2 (Üllői úttól északra–Simonyi Zsigmond utcától keletre eső terület):
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Felső-Kispest 3 (Üllői út–Ady Endre út–Kisfaludy utca közötti terület):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Felső-Kispest 4 (Üllői út–Ady Endre út–Hofherr Albert utca közötti terület):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Hagyományos Kispesten (Nagykőrösi út–Rákóczi utca–Ady Endre út–Lajosmizsei
vasútvonal):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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Helikon-kiállítással nyílt az Ars Sacra Fesztivál
KULTÚRA

Mint már fél évtizede megszokott, a Kispesti Helikon Kulturális Egyesület 
művészeinek kiállításával és a Wesley Károly Kórus koncertjével kezdő-
dött a kispesti Ars Sacra Fesztivál a Magyar Evangéliumi Testvérközösség 
Méltóság Napja Templomában.

Köszöntőjében Iványi Mik-
lós lelkész a XIV. fesztivál 
mottójára utalva – „Minden 
forrásom belőled fakad” (87. 
zsoltár) – úgy fogalmazott, 
valami olyan élményünk van, 
ami egy életre meghatározó 
és örömmel tölt el bennünket. 
Vinczek György alpolgármes-
ter egy tavalyi élményéről me-
sélt, amikor a Szentföldön, Iz-

raelben járt. Mint mondta, hisz 
benne, hogy erőt tud meríteni 
belőle. Végezetül Weöres Sán-
dor Örök pillanat című versét 
olvasta fel. Egyperces néma 
felállással emlékeztek az idén 
elhunyt dr. Bálint Györgyre, 
majd Skoda Éva festőművész, 
a Helikon egyesület elnöke 
mutatta be a műveket. Az est 
második felében a zene kapott 

főszerepet: a Wesley Károly 
Kórus koncertjét hallgathatta a 
közönség. A Magyar Evangéli-
umi Testvérközösség énekka-
rát Gyombolai Bálint és Iványi 
Tamás dirigálta. A XIV. Ars 
Sacra Fesztivál kispesti prog-
ramja orgonahangversennyel 
folytatódott a wekerletelepi 
Munkás Szent József temp-
lomban.

A Wesley Károly Kórus a Méltóság Napja Templomában

2020. SZEPTEMBER

Wekerletelepen:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Kertvárosban:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGOSZTOTTA VELÜNK JAVASLATAIT!

Beküldési határidő: 2020. október 31.

A beküldés módja:

Elektronikusan:

– E-mail: gajda@kispest.hu

– Honlap: kispest.hu

Postán:

Gajda Péter
1195 Budapest, Városház tér 18-20. 

Személyesen:
– Városháza portája (1195 Budapest, Városház tér 18-20.)

– Kispesti Rendészeti Központ (1191 Budapest, Eötvös utca 3-7.)
– Varga Attila képviselői irodája (1196 Budapest, Ady Endre út 89.,

hétfőtől péntekig 14 és 17 óra között)

OKTATÁS

Harmincéves
a református iskola

Három évtizeddel ezelőtt, 
1990-ben indult az oktatás a 
Karácsony Sándor Rózsatéri 
Református Általános Isko-
lában. Az alkalomra ünnepi 
istentisztelettel emlékeztek a 
Jahn Ferenc utcai templom-
ban. Az önkormányzatot Varga 
Attila alpolgármester képvisel-
te a rendezvényen.

v

A zaj szellemi és anyagi rétegei
Zaj címmel november 13-ig tekinthető meg Hor-
váth Tamás kiállítása a KMO Előtér Galériájá-
ban. Gábor Ilona intézményvezető és Vinczek 
György alpolgármester köszöntőjét követően 
Skoda Éva festőművész, a Helikon egyesület ve-
zetője nyitotta meg a kiállítást. Szujkó Szilvia, 
a Kispesti Jóléti Egyesület elnöke méltatta Hor-
váth Tamást, majd dr. Drimál István filozófus 
„celebrált” happeninget.

Székabszurd
Duffek Tivadar belsőépítész tervező művész ki-
állítása november 13-ig látható a Nagy Balogh 
János Kiállítóteremben. Vinczek György alpol-
gármester köszöntője után dr. Feledy Balázs 
művészeti író nyitotta meg a tárlatot, közremű-
ködött Geröly Tamás jazzdobos. Az Ady Endre 
út 57. szám alatti kiállítóterem keddtől péntekig 
14 és 18 óra között, páros héten szombaton 10 és 
14 óra között tart nyitva.

KIÁLLÍTÁS

KÖZÖSSÉG

Ötéves a Tündérkert

Ötéves születésnapját ünne-
pelték a Székelyország Tün-
dérkertje Látványparknak, 
egyben Trianon 100. évfordu-
lójára is emlékeztek. A Tria-
non-megemlékezés a járvány 
miatt maradt el június 4-én, a 
nemzeti összetartozás napján 
csupán koszorút helyeztek el 
az önkormányzat vezetői. Az 
alkalomból állított kopjafát Er-
dős Attila XVIII. kerületi plé-
bános szentelte fel.



KÖZÖSSÉG

Ünnepeltek
a kertbarátok

v

Ezerkétszáz négyzetméteres kézi- és röplabda-
utánpótláscsarnokot adott át az Utánpótlás Aka-
démia Kistext SE. Az új Soroksári úti arénában 
négy csapatöltöző, játékvezetői öltözők, az eme-
leten klubszoba és szertárak találhatók, továbbá 
korszerű LED-világítás, hangtechnika, modern 
LED-es eredménykijelző fal működik; a sport-
komplexum alkalmas a legmagasabb szintű mér-
kőzések megrendezésére. Az átadást jelző nem-
zeti színű szalagot dr. Kovács Miklós, a Kistext 

SE elnöke és Gajda Péter, Kispest polgármestere 
vágta át. A polgármester köszöntőjében megem-
lítette a nagy múltú kerületi csapat újjáalakításá-
nak fontosságát, és kiemelte az egyesület és az 
önkormányzat közötti egyre szorosabb együtt-
működést. Reményének adott hangot, hogy a 
Kistext Aréna átadása után a Tichy Lajos Sport-
centrumban is megépülhet az a csarnok, melyet 
a kerület két éve megterveztetett, és biztosította 
a beruházáshoz az építési telket.

Sakk-emlékversenyeket rendeztek Kispesten
SPORT

SPORT

A Barcza Gedeon SC idén is megrendezte hagyományos sakkversenyeit: 
a III. Ősz Gábor és az V. Ádám György Emlékversenyeket. A körülmé-
nyekre való tekintettel most csak hazai csapatok vettek részt az egynapos 
versenyen.

Ezúttal csak hazai versenyzők küzdöttek egymással

A Kispesti Székelyország 
Tündérkertje Látványparkban 
Grimm György, a Barcza Ge-
deon SC elnöke köszöntötte 
a versenyzőket és kísérőiket, 
a versenyt Vinczek György, 
Kispest alpolgármestere, Potos 
Ilona, a Kőbányai Sportszövet-

ség elnöke és Kapás Róbert, a 
Magyar Sakkszövetség főtit-
kára nyitotta meg. A III. Ősz 
Gábor Emlékversenyen 36 
sakkozó küzdött kilenc forduló 
alatt a legjobb helyezésekért, 
az V. Ádám György Emlékver-
senyen 12 csapat küzdött két 

korcsoportban öt fordulón ke-
resztül. A verseny végén Szabó 
László, a Magyar Sakkszövet-
ség elnöke és Simon Gábor, a 
BEAC ügyvezető igazgatója 
adta át a díjakat. A sakkverse-
nyekről bővebb beszámoló a 
kispest.hu honlapon olvasható.

A Kispesti Kertbarát Klub is 
részt vett a Kertészek és Kert-
barátok Országos Szövetsége 
megalakulásának 50. évfordu-
lója alkalmából rendezett ün-
nepségen a Stefánia Palotában. 
A legszebb kiskertek három 
kategóriájában Fekete János-
né, Körmendi Gábor, Pávay 
Enikő, Péntek Gáborné és Se-
regi Zsuzsanna vehetett át elis-
meréseket.

Új sportarénát avatott az Utánpótlás Akadémia Kistext SE
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Második alkalommal csatlako-
zott az Európai Unió kezdemé-
nyezéséhez a Kispesti Sport-
központ. Bár sokan jelezték 
részvételüket a szervezőknek, 
a járványhelyzet miatt végül 
kevesen jelentek meg a hely-
színeken. Az Európai Sportnap 
célja a sport összehangolása 
volt szabadidős tevékenység-
gel és kulturális programmal.

Európai
Sportnapot
tartottak

SPORT



TEKNŐS FERENC
4. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

SOMOGYI LÁSZLÓNÉ
5. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-340-5818)

Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-490-0916) a Fidesz-irodá-
ban (Ady Endre út 91.)

Telefonos egyeztetés alapján
(06-30-960-9916) a Fidesz-irodá-
ban (Ady Endre út 91.)

PARÓCZAI ANIKÓ
9. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

Minden páratlan hét keddjén 9 
és 11 óra között az Ady Endre 
út 190. alatt, valamint telefonos 
egyeztetés alapján (06-30-483-
6529)

Telefonos egyeztetés alapján 
(06-20-290-4875) a DK-irodában 
(Ady Endre út 106.)

DOMOKOS GÁBOR
10. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

VARGA ATTILA
alpolgármester
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

Minden hónap első péntekén 17 
és 18 óra között a Kispesti Vass 
Lajos Általános Iskolában
(Csokonai utca 9.)

LACKNER CSABA
7. sz. választókörzet

Minden hónap első szerdáján 
16 és 17.30 között a Kispesti 
Waldorf Iskolában (Vécsey utca 
9-13.), jelentkezni lehet még
a DK irodájában (Ady Endre út 
106., Tel.: 607-3879,
Email: dkkispest@gmail.com)

Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-432-7731)

Telefonos egyeztetés alapján 
folyamatosan (06-20-549-2400)

ÉKES GÁBOR
8. sz. választókörzet
(Fidesz-KDNP)

DÓDITY GABRIELLA
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

Telefonos egyeztetés alapján (06-
20-242-7079) a Fidesz-irodában 
(Ady Endre út 91.)

FEKETE MÁRK
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

LAZÁNYI FERENC
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-490-0968)

SONG SIMON
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)POLGÁRMESTERI HIVATAL

1195 Budapest, Városház tér 18-20. • Tel.: 3474-500
H: 14:00-18:00 • K: ZÁRVA • Sz: 8:00-16:30 • Cs: ZÁRVA • P: 8:00-12:00
RECEPCIÓ
H: 8:00-18.00 • K: 8:00-16:30 • Sz: 8:00-16:30 • Cs: 8:00-16:30 • P: 8:00-12:00
KERÜLETI HIVATAL, OKMÁNYIRODA
H: 8:00-18:00 • K: 8:00-16:00 • Sz: 11:00-19:00 • Cs: 8:00-16:00 • P: 8:00-14:00

ÜGYFÉLFOGADÁS A VÁROSHÁZÁN
FELNŐTT 24 ÓRÁS ORVOSI 
ÜGYELET
1195 Budapest, Petőfi u. 49.
Telefon: 282-9692
GYERMEKORVOSI ÜGYELET:
1089 Budapest, Üllői út 86.
Heim Pál Gyermekkorház
(éjszaka, hétvége
és ünnepnapok)
Telefon: 264-3314

EGÉSZSÉGÜGY

Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján folyamatosan
(347-4525)
Polgármesteri Hivatal,
Városház tér 18-20.

6. sz. választókörzet
Minden hónap második keddjén 
14 és 16 óra között, telefonos 
bejelentkezés alapján (347-4573) 
a Polgármesteri Hivatalban

KERTÉSZ CSABA
alpolgármester
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

12. sz. választókörzet
Alpolgármesteri fogadóórája:
Minden hónap második szerdáján 
13 és 16 óra között, telefonos 
egyeztetés alapján (347-4523)
a Polgármesteri Hivatalban
Képviselői fogadóórája:
Minden hónap harmadik hétfőjén 
17 és 18 óra között a Kertvárosi 
Közösségi Házban
(Temesvár utca 117.)

VINCZEK GYÖRGY
alpolgármester
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

11. sz. választókörzet
Telefonos egyeztetés alapján
(347-7400)

RÁTKAY ANDREA
3. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

BURÁNY SÁNDOR
országgyűlési képviselő
(MSZP)

Előzetes telefonos bejelentkezés 
alapján folyamatosan
(06-20-466-8492)

DR. HILLER ISTVÁN
országgyűlési képviselő
(MSZP)

FEKETE LÁSZLÓ
1. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

Minden hónap második keddjén a 
Forrásházban (Dobó Katica utca 
18.), előzetes telefonos egyezte-
tést követően (06-20-549-2456)

BOGÓ JÓZSEFNÉ
2. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

Minden hónap második hétfőjén 
16 és 18 óra között az MSZP-
székházban
(Kossuth Lajos utca 50.)

GAJDA PÉTER
polgármester
(MSZP)

FERENCZI ISTVÁN
Listás képviselő
(LMP)

Telefonos egyeztetés alapján 
folyamatosan
(06-20-239-2122)
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Ssangyong Délpest 
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ertekesites@ssangyongdelpest.hu  • +36 1 280 1533, +36 20 318 3760

Igazi családi SUV.  
Rendkívül gazdag biztonsági alapfelszereltséggel,  

tágas belső térrel, erős, gazdaságos Euro 6D-s motorokkal,  
akár összkerékhajtással vagy automata váltóval is rendelhető. 

Vegyes üzemanyag-fogyasztás:  
5-8,3 l/100 km, felszereltségtől függően.

Károsanyag-kibocsátási szint:  
Euro 6d temp. 

CO2 kibocsátás (vegyes): 144-190 g/km.

Induló ár:  
5 999 000 Ft

Vadonatúj  
Korando  

modell

A képen látható autó  
illusztráció.

Kipróbálhatja 
szalonunkban.

Foglaljon időpontot!

Használt autó  
beszámítása

PÁRBESZÉD 
TERE
KÖZÖSSÉGI TÉR

KEDVES KISPESTIEK!

A JÁRVÁNYHELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL MINDEN PROGRA-
MUNKAT ONLINE KÖZVETÍTJÜK A PÁRBESZÉD TERE FACEBOOK-
OLDALÁN. KÉRJÜK, FIGYELJÉK AZ OLDALT! A PROGRAMOK BŐVÍ-
TÉSÉNEK VAGY VÁLTOZTATÁSÁNAK JOGÁT FENNTARTJUK.

OKTÓBER 7. ÉS 21. VÉGRE VALÓBAN ELKEZDŐDIK A VÁNDORÚTON 
SOROZAT. KOPCSIK ISTVÁN TANÁR ÚR ELŐADÁSA A KLÍMAVÁLTO-
ZÁSOK, GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI VÁLSÁGOK ÉS A MIGRÁCIÓ 
ÖSSZEFÜGGÉSEIRŐL.

OKTÓBER 13. A VILÁGUTAZÓK KLUBJA SPECIÁLIS KIADÁSA. MOST 
NEM KONKRÉT HELYEKRE UTAZUNK, HANEM VISSZÜK MAGUNK-
KAL HÁZI KEDVENCEINKET BÁRHOVÁ. KIHASZNÁLVA AZ ONLINE 
FELÜLET ADTA LEHETŐSÉGEKET, KONKRÉT TAPASZTALATOKAT 
CSERÉLÜNK SZÁLLÁSHELYEKRŐL, LÁTNIVALÓKRÓL.

OKTÓBER 23. – NOVEMBER 4. PROGRAMOK AZ 1956-OS FORRA-
DALOM ÉS SZABADSÁGHARC ÉVFORDULÓJÁN. BENNE: DR. HIL-
LER ISTVÁNNAK, A KERÜLET ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK 
RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEMÓRÁJA ÉS EÖRSI LÁSZLÓ TÖRTÉNÉSZ 
A FORRADALOM KISPESTI ESEMÉNYEIRŐL SZÓLÓ KÖNYVÉNEK 
BEMUTATÓJA.

AMÍG NEM TALÁLKOZHATUNK SZEMÉLYESEN, HOZZÁÉRTŐ KÖNYV-
TÁROS ÖNKÉNTESÜNK SEGÍTSÉGÉVEL RENDEZZÜK, ÉS MÉG A 
MOSTANINÁL IS OLVASÓBARÁTABBÁ ALAKÍTJUK KÖNYVTÁRUNKAT.

EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENSI 

ÁLLÁSHIRDETÉS
18. kerületi, 20 éve jól működő magán szakrendelő

főállásban, határozatlan idejű munkaszerződéssel
kardiológiai és szemészeti szakasszisztenseket keres!

ELvÁRÁSAINk:
- Kardiológiai szakasszisztensi képesítés, vagy

- Szemészeti betegellátásban való jártasság, OKJ 54-55
végzettség.

- Járóbeteg szakellátásban szerzett tapasztalat.
- Jó szervező képesség, csapatszellem.

- Felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

AmIT kíNÁLuNk:
- Átlag feletti bér + szerződésben biztosított cafetéria. 

- Járványügyi vészélyhelyzet esetén is változatlan
juttatások

- Főállású, bejelentett munkaviszony, határozatlan
idejű munkaszerződés.

- Továbbtanulás támogatása
- Családias, támogató kollektíva. Korszerű, emberbarát

munkahely.
- Kulturált, színvonalas környezet.

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a
beketer761@gmail.com e-mail címen.
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WKK - Wekerlei Kultúrház és Könyvtár Művelődési Ház
1192 Bp., Petur u. 7.  tel.: 282 9895, 358 0690, wkk.kispest.hu

GYEREKFESZT
10.00     Hiányzik a világ – kiállításmegnyitó a rajzpályázatra beérkezett alkotásokból
10.30     Lurkoncert – Bede Fanni Annával(fuvola), Lakatos Benjaminnal (zongora) és művészbarátaikkal 
11.40     Játsszunk a színekkel! – közös akciófestés Kuizs Lilla képzőművésszel

NYITOTT ÓRÁK FELNŐTTEKNEK
15.00     WAX Rendhagyó rajzórák művészettörténeti utazással – Skoda Éva festőművész vezetésével
17.00     A láthatóvá tett gondolat – előadás és beszélgetés Lukácsy Tibor könyvművessel

 A nyitott órák látogatása díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött! Részletek a  wkk.kispest.hu oldalon.

2020. OKTÓBER 17., SZOMBAT 10.00-19.00



Shetland U.K. NyelviskolaShetland U.K. Nyelviskola
www.shetland.hu

2020/21
MINÔSÉGI NYELVOKTATÁS KISPESTEN
Angol, német, spanyol, francia, és olasz nyelvtanfolyamaink 
szeptember közepén indulnak délelôtt, délután és szombaton, 
minden tudásszinten, wekerlei helyszíneken.

Tanfolyamok ára: 78.000 Ft (60 óra) / 52.000 Ft / 40 óra

Nyelviskolánk: 
 – felnôtt, gyermek, üzleti és egyéni tanfolyamokat indít
 – kislétszámú csoportokban tanít (4-9 fô)
 – az Euro vizsgaközpont angol és német akkreditált vizsgahelye
 – vizsgafelkészítô tanfolyamokat tart alap-, közép- és felsôfokon

Jelentkezés ingyenes szintfelmérésre: telefonon, on-line, 
vagy személyesen.
A csoportokhoz tanév közben bármikor lehet csatlakozni.

shetland@shetland.hu – 1192 Budapest, Kábel u. 10.  –  Tel: 281-0822, 30/952-1202
Felnôttképzési engedély száma: E–000309/2014
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Cím: 1191 Budapest, Fő u. 23. Fsz. 2.
Telefon: (0630) 723-2933, (061) 282-1835
Email: info@fogorvosom.hu
Web: fogorvosom.hu

CT-vel felszerelt  3D digitális fogászat

• Fogbeültetés
• Éber szedáció
• 3D műtét tervezés
• Mosolytervezés
• Fogszabályozás

• Parodontológia
• Fogfehérítés
• Esztétikai fogászat
• 3D CT(COMPUTER TOMOGRÁF)


