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Új közösségi teret alakítottak ki 
a wekerlei sporttelepen

ŐSZI AVARGYŰJTÉS ÉS -SZÁLLÍTÁS
Lombgyűjtő zsákokkal és az elszállítás megszervezé-
sével segíti idén is az őszi avargyűjtést Kispest önkor-
mányzata: a lombgyűjtési akció időjárástól függően 
november 2-tól január 18-ig tart. A családi házas kör-
zetek önkormányzati képviselői és aktivistái a posta-
ládákba dobják be a zsákokat. Wekerletelepen ezút-
tal is avargyűjtő ketreceket helyeznek majd ki.

8. oldal

ZÖLDPROGRAM

3. OLDAL

GONDOSKODÁS

Bár nagyon sokan fordul-
nak az önkormányzathoz 
lakhatási gondokkal, csak 
a legnehezebb helyzetben 
lévőket tudja támogatni a 
kerület. Milliókat kell költeni 
a korábbi bérlők által lela-
kott helyiségek felújítására.

2. oldal

VARGA ATTILA
ÖNKORMÁNYZAT

Több mint százmillió forintos 
beruházásnak köszönhetően 
modern rendelővel gazda-
godik a házi gyermekorvosi 
ellátás. Javában zajlik az át-
építés a Csokonai utca 1-3. 
alatt, januárra végezhetnek 
a munkálatokkal.

4. oldal

GAJDA PÉTER
TÁMOGATÁS

Még a szakembereket is 
meglepte, hogy csak keve-
sen jelentkeztek a kerületi 
önkormányzatnál a Fővárosi 
Önkormányzat lakhatási és 
rezsitámogatási lehetőségé-
re. Még nem késő, lehet és 
érdemes is jelentkezni!

6. oldal

VINCZEK GYÖRGY
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Júliusban kezdődött a Zoltán utcai 
Wekerlei Sport- és Szabadidőközpont 
fejlesztése, 50 milliós beruházással 
ingyenesen használható, 3000 négy-
zetméteres közösségi szabadidőparkot 
alakított ki az önkormányzat. A funkci-
óról és a tervekről korábban hosszasan 
egyeztettek az itt élőkkel és a Wekerlei 
Társaskörrel.

Még az előző polgármesteri programban 
ígértük a wekerleieknek és a környéken la-
kóknak, hogy a 3000 négyzetméteres terüle-
tet átalakítjuk, felújítjuk, és egy ingyenesen 
használható közösségi teret alakítunk ki a 
Wekerlei Társaskörrel (WTE) közösen. So-
mogyi Lászlóné képviselő sokat dolgozott 
azon, hogy a környéken élők véleményét 
is be tudjuk építeni az elképzelésekbe, a 
környezetalakítási koncepció alapjául a la-
kossági igényfelmérés után készült vázlat-
terv szolgált. Így alakult ki az új közösségi 
szabadidőpark terve, amelynek megvalósí-

tására közel 50 millió forintot fordítottunk, 
és amit minden kispesti ingyen használhat 
majd. Most fogunk egyeztetni a WTE-vel 

arról, milyen programokat tudunk idehoz-
ni, ki és hogyan üzemelteti majd – mond-
ta el lapunknak Gajda Péter polgármester. 

Kertész Csaba sportért felelős alpolgármes-
tertől megtudtuk, a 3000 négyzetméteren 
21 férőhelyes parkolót, két gumiburkolatú 
tollaslabdapályát és pihenőteret alakítottak 
ki padokkal, valamint sakk- és pingpong-
asztalokat, kültéri felnőtt sporteszközöket 
helyeztek el. Megtörtént a füvesítés és a 
növénytelepítés is, novemberben kerül sor a 
konténeres fák ültetésére. Egy újabb olyan 
helyet tudtunk kialakítani a kispestiek és a 
wekerleiek számára, ahol jól érezhetik ma-
gukat – fogalmazott.

Gajda Péter polgármester és Kertész Csaba alpolgármester a sportközpont bejárásán

2020. OKTÓBER2020. OKTÓBER

Újabb szociális bérlakásokat újított 
fel az önkormányzat

GONDOSKODÁS

Bár sokan fordulnak az önkormányzathoz lakhatási gondjaik 
megoldása miatt, sajnos nem tudnak minden rászorulón la-
kással segíteni. Apránként a legnehezebb helyzetben lévőket 
tudja támogatni a kerület egy-egy felújított bérlakással.

Ingyenesen használható 
új közösségi teret

alakítottak ki

Elkészült a szabadidőparkElkészült a szabadidőpark
a wekerlei sporttelepena wekerlei sporttelepen

Három lakásba költözhetnek új bérlők

Három olyan szociális bérlakást újí-
tott fel az önkormányzat, amelyeket 
a korábbi bérlők rendkívül lelakott, 
leromlott állapotban hagytak hátra. Az 
Attila utcai lakásba már beköltözött 
az új bérlő, az Irányi utcaiba a Csalá-
dok Átmeneti Otthonából érkeznek 
új lakók, és megvan a Kós Károly téri 

lakás új bérlője is. Több mint 15 mil-
lió forintot fordítottunk a három lakás 
rendbetételére, így újra bérbe tudtuk 
adni azokat krízishelyzetben levő bér-
lőknek. Az önkormányzat csak olyan 
ingatlanokat ad bérbe, amelyeket kul-
turált módon újított fel – tájékoztatta 
lapunkat Kispest polgármestere, aki 
Varga Attila alpolgármesterrel és Krá-
nitz Krisztiánnal, a VAMŰSZ igazga-
tójával együtt tekintette meg az Irányi 
utcai és a Kós Károly téri lakásokat. 

Varga Attilától megtudtuk, jelentősen 
alacsony lakbérrel is tudja támogatni 
az önkormányzat azokat a családokat, 
amelyek nem tudnak piaci albérleti 
díjat fizetni. A lakásállományt egyelőre 
nem lehet gyarapítani, felújítás után a 
megüresedő lakásokat adják ki újra, 
bérlakás-építési program indításához 
jelentős állami segítségre lenne szük-
ségük az önkormányzatoknak. Az al-
polgármester hozzátette, összességében 
mintegy 700 önkormányzati bérlakás 
van Kispesten, sok közülük terhelt, a 
bérlők milliós tartozásokat halmoztak 
fel, így nem lehet kiadni azokat, előbb 
rendezni kell a tartozásokat. Kránitz 
Krisztián elmondta, az ilyen lakások 
felújítási költsége négyzetméterenként 
meghaladja a nettó 100 ezer forintot. 
Ez a teljes elektromos, épületgépésze-
ti, építészeti felújítást jelenti a festés-
mázolástól a padló- és fali burkolatok 
cseréjén át a szerelvények, mosdók, 
mosogatók, fűtőtestek és gáztűzhelyek 
cseréjéig, mint a most felújított lakások 
esetében is. Szinte a nulláról kell újjáé-
píteni ezeket a lakásokat – fogalmazott.

Szinte a nulláról
kell újjáépíteni
a helyiségeket
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Döntöttek a képviselők az 
önkormányzat 2020. évi költ-
ségvetésének módosításáról. 
Erre azért is volt szükség, mert 
a gépjárműadóról szóló tör-
vény alapján a települési ön-
kormányzatot az általa 2020. 
évben beszedett gépjárműadó 
nem illeti meg, ezért az éves 
költségvetésben a tervezett 
bevételek és a tartalékok 140 
millió forinttal csökkentek.

Nehéz helyzetben
az önkormányzatok
A tartalékok terhére a képvi-
selők megemelték a korona-
vírussal kapcsolatos tervezett 
kiadásokat 15 millió forinttal, 
a Kispesti Uszoda intézmény-
finanszírozását 22 millió fo-
rinttal a bevételkiesés miatt, 
továbbá 4 millió forinttal a Pi-
lisi Parkerdő Zrt. támogatását, 

valamint a Klímatudatossági 
programok Kispesten című 
pályázatot 20 millió forinttal. 
Az ELMŰ és ÉMÁSZ Nyrt. 
érvénytelenített részvényei-
nek ellenértékét osztalék for-
májában az önkormányzatnak 
kifizette, ezért 200 millió fo-
rinttal megemelték a tervezett 
osztalékbevételt. Ezen forrás 
terhére megemelték a Kispesti 
Egészségügyi Intézet felújítá-
sára szánt tervezett kiadást 120 
millió forinttal, a Csokonai 
utca 3. alatti házi gyermekor-
vosi rendelők kialakítására. A 
civilszervezetek Templom tér 
8. alatti épületbe költözéséhez 
szükséges felújításra 40 millió 
forinttal emelték a Nem lakás 
célú helyiségek felújítása, át-
alakítása kiadásokat. A Köz-
tér-rekonstrukció előirányza-
tát 15 millió forinttal emelték 

meg a Kós Károly tér műfüves 
futballpályájának felújítására, 
23 millió 900 ezer forint a fej-
lesztési tartalékba került. A Pá-
lyázati önrész keretből pedig 9 
millió forintot csoportosítottak 
át a Gyöngykagyló és a Nap-
raforgó óvodában sportpálya 

kialakítására az Ovi-Sport 
Alapítvány támogatásával. 
Módosították a képviselők az 
önkormányzat építményadóról 
szóló rendeletét, az adó mérté-
két négyzetméterenként 1700 
forintra emelték. Gajda Péter 
polgármester a vitában kifej-
tette: a kormány önkormány-
zatokat érintő megszorításai, 
elvonásai, a szolidaritási hoz-
zájárulás növelése miatt egyre 
nehezebb helyzetbe kerülnek 
az önkormányzatok. Kispest 
forráshiányos kerület, mert 
nincsen gyógyszer- és sörgyá-
ra, sem pedig repülőtere, mint 
a szomszéd kerületeknek, de 
nincsenek olyan szabad terü-
letei sem, amelyek idevonza-
nák a vállalkozásokat. Csak 
remélni tudjuk – tette hozzá 
a polgármester –, hogy az el-
következő időszakban nem 
azon kell majd gondolkodni, 
honnan lesz forrás az alapfel-
adatok ellátására. Bevételi for-
rásként marad a kerületnek az 
építmény- és telekadó.

Elfogadták Kispest
klímastratégiáját
Az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium pályázati kiírá-
sára Kispest önkormányzata 
2018-ban nyújtott be támoga-
tási kérelmet „Klímatudatos-
sági programok Kispesten” 
címmel, amelyre csaknem 20 
millió forint vissza nem térí-
tendő támogatást kapott. A pá-
lyázati program megvalósítása 
során az első feladat volt a kerü-
leti klímastratégia elkészítése, 
amelyet a GreenDependent 
Intézet Nonprofit Kft. határ-
időre teljesített. Egyetértettek 
a képviselők azzal a szándék-
kal, hogy összevonják a Köz-
park Kispesti Köztisztasági és 
Közfoglalkoztatási Nonprofit 
Kft.-t és a Vagyonkezelő Mű-
szaki Szervezetet (VAMŰSZ). 
Nem született azonban döntés 
arról, hogy milyen formában 
tevékenykedik majd tovább 
az új cég, milyen határidő-
vel kell véghezvinni a cégek 
egyesítését, ki lesz a felelős 
az esetleg megszűnő cég fel-
számolásáért. A testület tá-
mogatásokat szavazott meg 
a civilszervezeteknek szánt 9 
millió forintos keretből, továb-
bá elfogadta az önkormányzat 
személyes gondoskodást nyúj-
tó intézményeinek 2019-ben 
végzett feladatellátásáról és 
szakmai munkájának értéke-
léséről szóló beszámolót. A 
képviselő-testület elfogadásra 
érdemesnek tartotta Paróczai 
Anikó átláthatósági tanács-
nok önálló képviselői indít-
ványát egy kerületre szabott 
átláthatósági mintaszabályzat 
elkészítéséről, és megbízta az 
előterjesztőt és a Jegyzői Iroda 
munkatársait, harmonizálják 
rendeletté az elképzelést a kö-
vetkező testületi ülésre.

Átláthatósági
mintaszabályzat 

készül

ÖNKORMÁNYZAT

Fekete László és Somogyi Lászlóné képviselők

Forráshiány szorongatja a kerületet

Az átfogó kerületi egészség-
fejlesztési program keretében 
a KEI Ady Endre úti főépüle-
tének földszintjén, a korábbi 
gyermek háziorvosi rendelők 
helyén hamarosan egy kor-
szerű radiológiai diagnosztikai 
labort (CT és MR) alakítanak 
ki. Ezért költöznek a gyermek-
orvosok a Csokonai utca 1-3.-
ba, a civilek pedig a szintén 
átépítés alatt lévő új otthonuk-
ba, az évek óta nem használt, 
korábban a Főkefe Kft. által 
bérelt, csaknem 160 négyzet-
méteres ingatlanba, a Templom 
tér sarkára, amelyet mintegy 26 
millió forintból tesz igazi kö-
zösségi térré az önkormányzat. 
A házi gyermekorvosi ellátás 
több mint százmillió forintos 
beruházásnak köszönhetően 
új, modern rendelővel gazda-
godik – mondta el lapunknak 
Gajda Péter polgármester azon 
a bejáráson, amelyen dr. Vitál 
Márton aljegyzővel és Vinczek 
György alpolgármesterrel vett 

részt. A beruházást felügyelő 
Horváth Gyulától, a Kispest 
Kft. ügyvezetőjétől megtudtuk, 
a most teljes átépítés alatt álló, 
közel 400 négyzetméter alapte-

rületű intézményben négy ren-
delőt, egy tanácsadóhelyiséget, 
egy orvosi szobát, egy vizs-
gálót, egy diszpécserszobát, 
valamint egy-egy beteg- és ta-
nácsadói várót alakítanak ki. A 
tervek szerint az épületet akár 
már januárban használatba ve-
hetik a kispestiek annak ellené-
re, hogy a külső munkálatok, 
mint az épület színezése, a téli 
időszakban nem készülhetnek 
el.

Az önkormányzat nyolcadik 
éve támogatja a fűtési sze-
zon elején a rászoruló, gázzal 
fűtő családokat, egyedül élő 
kispestieket. Idén csaknem 
másfél millió forintot költünk 
szén-monoxid-riasztó készü-
lékekre, így újabb száz tele-
pülési támogatásban részesülő 
családnak, illetve egyedül élő 
kispestinek tudunk segíteni. 
Ezzel összesen már 700 kis-
pesti háztartásban működik 
majd ilyen készülék – mondta 
el lapunknak Kispest polgár-
mestere, aki Varga Attila al-
polgármesterrel együtt adta át 

a készüléket a Gomb utcában 
lakó Cseke Bélánénak. Gajda 
Péter arról is beszélt, hogy sok 
család otthonában nem kor-
szerűek a fűtőberendezések, 
felújításukra, cseréjükre vi-
szont nem futja a lakóknak. A 
rendszeres szellőztetés mellett 
a szén-monoxid-riasztó nagy 
segítséget jelenthet a sokszor 
halálos kimenetelű mérgezés 
megelőzésében. Az elmúlt 
években több alkalommal is 
jeleztek a riasztók, figyelmez-
tetve a bajra, ezzel megelőzve 
a tragédiát – hangsúlyozta.

Több mint
százmillió forintba 
kerül a beruházás

BERUHÁZÁS

GONDOSKODÁS

Javában zajlik a teljes átépítés a kispesti civilek korábbi otthonában, a Csokonai utca 1-3. alatt. Itt az átfogó 
kerületi egészségfejlesztési program következő állomásaként a Kispesti Egészségügyi Intézet (KEI) föld-
szintjén eddig dolgozó házi gyermekorvosok és védőnők kapnak majd helyet.

A költségvetés módosítása, civilszervezetek támogatása, Kispest klímastratégiája, a Közpark Kft. és a 
VAMŰSZ összevonása is szerepelt a képviselő-testület szeptemberi, maratoni ülésén a tárgyalt csaknem 
negyven napirend között.

Gajda Péter, Horváth Gyula és Vinczek György

 Időben figyelmeztetnek a bajra a készülékek

Januárra elkészülhet az új gyermekorvosi rendelő

Idén is száz család kap szén-monoxid-riasztót az önkormányzattól

2020. OKTÓBER2020. OKTÓBER
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KÖZLEKEDÉS

Az M3-as Magyarország leg-
fontosabb közösségi közle-
kedési útvonala, nemzeti ügy, 
hogy a 21. századi elvárások-

nak megfelelően szolgálja az 
utazóközönséget – jelentette 
ki Karácsony Gergely főpol-
gármester a Határ úti állomá-

son tartott átadón. Hozzátette, 
ennek megfelelően széles körű 
együttműködés eredménye-
ként valósult meg a felújítás, 
ami közös siker, ezért köszönte 
a finanszírozást az Európai 
Uniónak és a magyar kor-
mánynak is. A munka közre-
működői mellett a budapestiek 
türelmét is megköszönte a fő-
polgármester, egyben további 
türelmet is kért tőlük, a közép-
ső szakasz hamarosan induló 
felújítása miatti várható ké-
nyelmetlenségért. Karácsony 

Gergely hangsúlyozta, egy 
zöld és élhető város nem kép-
zelhető el jó közösségi közle-
kedés nélkül, ezért a főváros 
vezetése elkötelezett abban, 
hogy további fejlesztéseket 
valósítson meg Budapesten a 
közösségi közlekedésben. Bol-
la Tibor, a BKV Zrt. vezérigaz-
gatója elmondta, teljes techni-
kai megújuláson esett át a 3-as 
metró déli szakasza, Kőbánya-
Kispesttől a Népligetig meg-
újultak az állomások és a biz-
tonsági berendezések, új lett 

a teljes elektromos rendszer 
és a pályahálózat, biztonságo-
sabbá és csendesebbé vált az 
utazás. Kispest polgármestere 
arról beszélt lapunknak, hogy 
köszönet jár az itt élőknek, 
mert türelemmel végigvárták 
a felújítás hónapjait. Akkor 
lehetünk majd maradéktalanul 
elégedettek, ha a teljes M3-as 
vonal elkészül, de a kispestiek 
szempontjából ez a mostani 
helyzet már fontos előrelépés 
– fogalmazott Gajda Péter.

Elkészült az M3-as metró déli szakaszának felújítása, november 6-ig újra a teljes vonalon járnak a sze-
relvények. Utána a középső szakasz rekonstrukciója következik.

Átadták a 3-as metró felújított déli szakaszát

Kőbánya-Kispesttől a Népligetig megújultak az állomások

Másfél évig tart 
majd a harmadik 

ütem

v

v

November 6-án az utolsó já-
ratindulásig az M3-as metró a 
teljes vonalon közlekedik. A 
középső szakaszon korábban 
lezárt állomásokon (Arany Já-
nos utca, Ferenciek tere, Cor-
vin-negyed és Semmelweis 
Klinikák) a metró a továbbiak-
ban sem áll meg, ezek az állo-
mások változatlanul a felszíni 
járatokkal, illetve a Népliget és 
a Kálvin tér között közlekedő 
M30-as állomáspótló busszal 
közelíthetők meg. A déli sza-

kaszon megszokott, alternatív 
eljutási lehetőségeket biztosító 
buszjáratokkal továbbra is lehet 
utazni. Változás azonban, hogy 
a 200E autóbusszal napközben 
ezentúl ismét Kőbánya-Kispes-
tig, míg éjszaka – a belváros 
felé közlekedő éjszakai buszjá-
ratokhoz csatlakozva – a Határ 
útig lehet utazni, a 194M járat 
pedig a Határ út metróállomá-
sig jár. November 7-én kezdő-
dik a metró felújításának har-
madik, belvárost érintő üteme, 

a metróvonal Nagyvárad tér 
és Lehel tér közötti szakaszá-
nak teljes lezárásával. A metró 
mind hétköznap, mind hétvé-
gén Kőbánya-Kispest felől a 
Nagyvárad térig, Újpest-köz-
pont felől pedig a Lehel térig 
jár majd, a kimaradó szakaszon 
a rendelkezésre álló kapacitás 
maximális kihasználásával, a 
legtöbb útszakaszon buszsáv-
ban közlekedő, csúcsidőben 
45 másodpercenként induló 
pótlóbuszokkal lehet utazni. A 

BKK a metró középső szaka-
szának felújítása idején is bő-
víti a lezárt szakaszt elkerülő, 
az északi és a déli metrópótlás 
során már alkalmazott közössé-
gi közlekedési járatok kínálatát, 
további alternatívát biztosítva a 
metrópótló buszok mellett, de 
még így is az eddiginél hosz-
szabb utazási időre kell ké-
szülnie minden közlekedőnek. 
A metrópótlás forgalmi rendje 
részletesebben is megismerhető 
a bkk.hu/m3felujitas honlapon. 

Kezdődik a középső szakasz rekonstrukciója

Júliusban a Fővárosi Önkor-
mányzat újraindította a 2013-
ban felfüggesztett fővárosi 
rezsitámogatási rendszert, 
amelyben évi 24 ezer forint 
támogatást kaphatnak a rászo-
rult családok. Annak ellenére, 
hogy a Polgármesteri Hivatal 
szociális munkatársai levélben 
is értesítették a rászorult csa-
ládokat, sajnos csak nagyon 
kevesen adták be igénylésüket, 
a várt 300 jogosult helyett csu-
pán 46-an nyújtottak be kérel-
met – tudtuk meg a szociális 
ügyekért felelős alpolgármes-
tertől, aki szerint mintha a rá-
szoruló családok nem értették 
volna meg, hogy milyen ked-
vezményben részesülhetnek. 
Vinczek György elmondta, a 
csatlakozás nagy előnye az is, 
hogy mindazok, akik igénylik 
a támogatást, egyben kérhetik, 
hogy úgynevezett „védendő 
fogyasztónak” is minősülje-
nek, ami azzal is jár, hogy ha 
legközelebb áram- vagy gázfo-
gyasztási díjhátralékba kerül-
nek, akkor jogosultak lesznek 

különböző kedvezményekre, 
például kártyás mérőóra fel-
szerelésére. A támogatás folyó-
sítását és az egyéb adminiszt-
ratív feladatokat a programot 
meghirdető és bonyolító HÁ-
LÓZAT – Budapesti Díjfize-
tőkért és Díjhátralékosokért 
Alapítvány szakemberei vég-

zik, de a szükséges kérelmeket 
a kispesti önkormányzathoz 
kell benyújtani. Az érintettek 
kérdéseikkel, kérelmükkel az 
önkormányzat Humánszol-
gáltatási és Szociális Irodáját 
kereshetik hétfőn 14 és 17.30 
között, szerdán 8 és 16 óra kö-
zött, valamint pénteken 8 és 
11.30 között.

Kispesti ’56-os szabadsághar-
cosok, a kerület vezetői, képvi-
selők, a pártok, civilszerveze-
tek és intézmények képviselői 
együtt emlékeztek az 1956-os 
forradalomra az Ötvenhatosok 
terén és a Templom téren. Kis-
pest önkormányzata nevében 
Gajda Péter polgármester, Var-
ga Attila és Vinczek György 
alpolgármesterek koszorúztak 
az Ötvenhatosok terén. Ma-
gyarországon a Templom té-
ren állítottak először kopjafát 
a hősök emlékére 1990-ben, 
és teret is Kispesten neveztek 

el először a forradalomról: az 
Ötvenhatosok tere 1991-től 
viseli ezt a nevet, az emlék-
művet 1993-ban Göncz Árpád 
köztársasági elnök avatta fel. 
A Kispesti Nemzetőrség meg-
alakulásának évfordulóján, ok-
tóber 28-án a Városháza falán 
lévő emléktáblánál tartottak 
megemlékezést. Koszorút he-
lyeztek el az ’56-os Szövetség 
Kispesti Szervezetének tagjai 
és az önkormányzat nevében 
Vinczek György alpolgármes-
ter.

Sokaknak nagy 
segítséget jelenthet 

a lehetőség

GONDOSKODÁS

ÖNKORMÁNYZAT

Még a szakembereket is meglepte, hogy csak kevesen jelentkeztek a kerületi önkormányzatnál a Fővárosi 
Önkormányzat lakhatási és rezsitámogatási lehetőségére. Azonban még nem késő, lehet és érdemes is je-
lentkezni!

Kedvezményekre jogosultak a védendő fogyasztók

Varga Attila, Gajda Péter és Vinczek György

Lehet igényelni lakhatási és rezsitámogatást

Az 1956-os forradalomra emlékeztek
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Az önkormányzat idén is segíti 
a helyben élőket az őszi avar 
összegyűjtésében és elszállí-
tásában: a lombgyűjtési akció 
időjárástól függően november 
2-tól január 18-ig tart. A ker-
tes családi házas övezetben 
házanként ingyenesen négy 
darab sárga zsákot oszt ki az 

adott körzet képviselője, ak-
tivistája november 5-ig, pos-
taládában elhelyezve. Ez alól 
kivétel Wekerletelep a Hunya-
di utcáig kiegészítve, ahol idén 
változatlanul avargyűjtő ket-
recek kihelyezésével segít az 
önkormányzat. A lombgyűjtő 
zsákokat a kukák kirakási he-

lyére tegyék ki! Ügyeljenek 
arra, hogy a sárga zsákokba 
kizárólag utcai lomb kerüljön! 
Az elszállítást a Közpark Kft. 
végzi az őszi lombgyűjtésre 
használható sárga zsákban, va-
lamint a Közpark Kft. által for-
galmazott zöld zsákokban ösz-
szegyűjtve. Ezen kívül az FKF 
Zrt. által forgalmazott zsáko-
kat is elszállítják. Minden más 
egyéb hulladék kihelyezése 
illegális hulladéklerakásnak 
minősül, amely szabálysértési 
eljárást von maga után. A sár-
ga zsákok elszállítása kizáró-
lag november 2. és január 18. 
között történik. Ezt követően 
nincs lehetőség a sárga zsá-
kok használatára és kihelyezé-
sére. Wekerletelepen az avar-
gyűjtő ketrecek kihelyezését 
november 2. és 5. között vég-
zi a Közpark Kft., a ketrecek 
használatára január 18-ig van 
lehetőség, utána elszállítják 
azokat. További kedvezmé-

nyes árú (70 Ft/db) zsákok vá-
sárlására az alábbi helyszíne-
ken van lehetőség november 2. 
és 30. között:
– Közpark Kft. (XIX., Bercsé-
nyi utca 18.): hétfőtől csütörtö-
kig 7.30-tól 15.15-ig, pénteken 
7.30-tól 12.30-ig
– Varga Attila képviselői iro-
dája (XIX., Ady Endre út 89.): 
keddtől péntekig 15-től 18 órá-
ig
– Kertvárosi Közösségi Ház 
(XIX., Temesvár utca 117/a.): 
hétfőn és csütörtökön 17-től 
19 óráig
– Kertész Csaba képviselői iro-
dája (XIX, Ady Endre út 106., 
Hunyadi utca sarok): szerdán 
és pénteken 15-től 18 óráig
A lombgyűjtési akcióval kap-
csolatban észrevételt, javas-
latot a zoldprogram@kispest.
hu e-mail-címen vagy a 06-1-
347-4528-as telefonszámon 
tehetnek. Az avargyűjtő ket-
recekkel kapcsolatban a Köz-

park Nonprofit Kft.-nél érdek-
lődhetnek (XIX., Bercsényi 
utca 18., tel.: 06-1-347-0317, 
e-mail: kozpark@kispest.hu).
Fentiekkel összefüggésben a 
Zöldprogram Iroda felhívja a 
figyelmet arra, hogy a 48/1994. 
(VIII.1) fővárosi közgyűlési 
rendelet 3. § (1) alapján az in-
gatlan tulajdonosa (kezelője, 
használója) köteles gondos-
kodni az ingatlan – beleértve 
az ingatlan-nyilvántartásban 
közterületként nyilvántartott 
belterületi földrészletet is – és 
az ingatlan előtti járda, továb-
bá a járda és a kocsiút közötti 
kiépített vagy kiépítetlen terü-
let gondozásáról, tisztán tartá-
sáról, szemét- és gyommente-
sítéséről, hóeltakarításáról és 
síkosságmentesítéséről. Ennek 
során ügyelni kell arra, hogy a 
járda és az útburkolat ne ron-
gálódjék meg, továbbá a terep-
szint változatlan maradjon.

Novemberben ked-
vezményesen lehet 
zsákokat vásárolni

ZÖLDPROGRAM

Zsákokat osztanak a családi házas övezetben Wekerlén lombgyűjtő ketreceket helyeznek ki

Őszi avargyűjtés és -szállítás a kispesti közterületekről
Lombgyűjtő zsákokkal és az elszállítás megszervezésével segíti idén is az őszi avargyűjtést Kispest önkor-
mányzata. A családi házas körzetek önkormányzati képviselői és aktivistái november 5-éig a postaládákba 
dobják be a zsákokat. Wekerletelepen – egészen a Hunyadi utcáig – ezúttal is avargyűjtő ketreceket helyez-
nek majd ki. Évek óta ingyenesen biztosított 

az influenza-védőoltás a 65 év 
felettieknek és a kockázati cso-
portba tartozóknak, azonban 
idén mindenki térítésmentesen 
hozzájuthat a vakcinához házi-
orvosán keresztül. Dr. Kumin 
Marianna, a Kispesti Egészség-
ügyi Intézet főigazgató-főor-

vosa felhívja a figyelmet arra, 
hogy a 65 év feletti, krónikus 
betegek esetében sem helyes 
egyszerűen csak azt ajánlani, 
hogy adassák be a védőoltást. 
„Többféle szempont mérle-
gelése tanácsos, egyeztetve 
a háziorvossal. A szezonális 
influenzától gyakran szenve-
dő, és az oltással kapcsolatos 
korábbi rossz tapasztalattal 
nem rendelkező embereknek 
ajánlott a védőoltás. Akiknél 
visszatérő tüdőgyulladás is 
fennállt, számukra elsősorban 
a tüdőgyulladás elleni védő-
oltás javasolt. Amennyiben a 

védőmaszkot kellő fegyelem-
mel, az előírás szerinti bizton-
sággal használjuk, az nemcsak 
a COVID ellen véd, hanem a 
szezonális influenza ellen is” 
– hangsúlyozza a főigazgató. 
Dr. Kumin Marianna ezúttal is 
felhívja a figyelmet arra, hogy 

minden orvos-beteg talál-
kozás előjegyzés alapján 
valósulhat meg. A Kispesti 
Egészségügyi Intézetbe idő-
pontot lehet foglalni a köz-
ponti telefonszámokon (06-
1-347-5900, 06-1-347-5980, 
06-1-347-5986), az adott 

szakrendelés honlapon megje-
lölt telefonszámán a megadott 
idősávban, az adott szakrende-
lés felületén feltüntetett e-mail 
címen, valamint az újonnan el-
indult online előjegyzés segít-
ségével, az elojegyzes.euint.
kispest.hu honlapon.

Szezonális
influenza ellen is 

véd a maszk

EGÉSZSÉG

JÁRVÁNYHELYZET

Idén mindenki számára ingyenesen elérhető az influenza elleni védőoltás, amit a háziorvostól kell kérni. A 
kerületi egészségügyi ellátórendszerről és a rendelési időkről az egeszsegugy.kispest.hu és az euint.kispest.
hu honlapokon lehet tájékozódni.

Mérlegelni kell a beadás szempontjait

Mindenki számára ingyenes az influenza elleni védőoltás

9KISPEST KISPEST
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A fokozódó járványveszély 
miatt újabb óvintézkedések-
ről döntöttek a Polgármesteri 
Hivatalban. A személyes meg-
jelenést igénylő ügyeket csak 
előzetes időpont-egyeztetés 
után lehet intézni, e-mailben 
vagy telefonon kell időpontot 
foglalni. A hivatal központi 
telefonszáma 06-1-347-4500, 

az egyes irodák elérhetőségei 
megtalálhatók az uj.kispest.
hu/ugyintezes/ugyfelfogadasi-
rend oldalon. A fertőzésveszély 
intenzitására való tekintettel 
a Polgármesteri Hivatalba tör-
ténő belépés kizárólag a por-
tán elvégzett testhőmérsék-
let-ellenőrzés után lehetséges. 
Amennyiben a hőmérő 37,2 

alatti értéket mutat, kézfertőt-
lenítés után, arcmaszk haszná-
latával engedélyezik a belépést 
az épületbe. Ha azonban a hő-
mérő 37,3 feletti értéket mu-
tat, és az öt perc múlva történő 
mérés is, akkor az ügyfél nem 
léphet be az épületbe, ügyét on-
line köteles intézni, amelyről az 
illetékes iroda dolgozói adnak 

tájékoztatást. Az ügyféltérben 
tartózkodó ügyfelek számát és 
a családi eseményeken résztve-
vők létszámát korlátozhatják. A 
koronavírus-járvánnyal kapcso-
latos naprakész információkért 
érdemes követni a kispest.hu 
honlapot, ahol a Kispesti Ope-
ratív Törzs tájékoztatói folya-
matosan frissülnek.

Ügyfélfogadási rend a Polgármesteri Hivatalban
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Kispest és Wekerle is elbú-
csúztatta a Wekerlei Kultúrház 
és Könyvtár Művelődési Ház 
tizenegy év után leköszönő 
intézményvezetőjét, Szabó 
Máriát. Városvezetők, foglal-
kozásvezetők, munkatársai, 
civilszervezetek vezetői, tagjai 
mondták el személyes élmé-
nyeiket, a wekerlei művészek 
pedig egy-egy zeneszámmal 
köszönték meg a közösen el-
töltött éveket, a közös mun-
kasikereket. „Köszönettel tar-
tozom annak a sok kispesti és 
wekerlei embernek, akikkel a 
sok év alatt munkakapcsolat-
ban, sokakkal már barátság-
ban voltam, vagyok. Végtelen 
hálát érzek azért, hogy a mun-
kámat mindvégig támogatták, 
hogy megbecsülést, tiszteletet 
kaptam. Ebben a kerületben, 
ebben a kis művelődési házban 
csodákat éltünk át és valósítot-
tunk meg a munkatársaimmal. 
A wekerlei miliő örökre szí-
vembe vésődött, ahogy szok-
tam mondani, ez itt a világ 
közepe, ahová biztosan vissza-
járó vendég leszek. A WKK 
nagy változásokon, fejlődésen 
ment keresztül az utóbbi tíz 
évben, és ez nemcsak nekem 
köszönhető, hanem a velem 
dolgozó munkatársaimnak is, 
az engem körülvevő wekerlei 
civileknek, valamint az ide lá-
togató igényes közönségnek” 
– fogalmazott Szabó Mária.

Leköszönt
Szabó Mária

KULTÚRA

Tizenöt éve egyesült a Nádas-
dy utca 48. alatti, korábban 
Gyermekkuckó néven ismert 
óvoda és a Zrínyi utca 154. 
alatti Mese-vár óvoda. A jeles 
eseményt szüreti mulatsággal 
összekötve ünnepelték meg, 
gyümölcsfákat ültettek, ered-
ményt hirdettek a rajzverse-
nyen, majd zenével és közös 
táncolással ért véget a nap.

A Kispesti Véradók Egyesü-
lete önkéntes véradást szervez 
november 7-én 8-tól 15.30-ig 
a Városháza dísztermében. A 
véradáshoz személyi igazol-
vány, lakcímkártya, tajkártya 
és véradó igazolvány szüksé-
ges. A véradáson való részvé-
tel járványhelyzetre vonatkozó 
feltételei az ovsz.hu honlapon 
tekinthetők meg.

Ünnepelt
a Mese-vár óvoda

Önkéntes véradás 
a Városházán

NEVELÉS

PROGRAMAJÁNLÓ

FELHÍVÁS

A roma önkormányzat missziós 
programját méltatta köszöntő-
jében Vinczek György alpol-
gármester, aki arról is beszélt, 
hogy a nemzetiségi önkor-
mányzat több vállalásával is se-
gíti a kispesti rászorulókat, sok 

családot támogat, és rendszere-
sen hoz színvonalas produkció-
kat a nagy önkormányzati ren-
dezvényekre is. Balogh Elek, 
a cigány önkormányzat elnöke 
elmondta, a járványhelyzetben 
is mindent megtesznek a műkö-

dés érdekében. A mostani első 
alkalmat terveik szerint havon-
ta követi majd újabb kulturális 
esemény kiállítással, verssel, 
zenével, emellett festőszakkört 
is szeretnének indítani az ér-
deklődőknek.

Köszöntőjében Szabó Mária, 
az összművészeti fesztiválnak 
már kilencedik alkalommal 
otthont adó Wekerlei Kultúr-
ház igazgatója elmondta, rend-
hagyó a mostani alkalom, a jár-
vány miatt tavasszal elmaradt 
a hagyományos Wekerlefeszt, 
és a korábban többször is 
megrendezett Gyerekfesztet 
idén összekötötték a Kispesti 
Kóficok Napközis Tábor által 
áprilisban meghirdetett „Hi-
ányzik a világ! azaz karantén 
gyerekszemmel” című közös 
alkotói pályázat műveiből 
rendezett kiállítás megnyitó-
jával. A művészeti pályázat 
koordinátora, Dékánné Haas 
Zsuzsa arról beszélt, hogy nem 
számítottak ekkora érdeklő-

désre, hiszen nyolc kispesti 
intézményből 106 gyerek 181 
pályázata érkezett be; a zsűrik 
35 pályamunkát díjaztak. A 
kiállítást megnyitó Skoda Éva 

festőművész – aki Tényi Sa-
roltával és Duffek Tivadarral 
a képzőművészeti alkotásokat 
zsűrizte – elmondta, sokféle 
technikával dolgoztak a gye-
rekek, nagyon szép munkák 

érkeztek. Számukra is érdekes 
volt, hogy a gyerekek mennyi-
re friss szemmel és mekkora 
életörömmel élik életüket, ha 
szabadok és nyitott a világ. A 
Gyerekfeszt Bede Fanni Anna  
és Szakcsi Lakatos Benjamin 
Lurkoncertjével folytatódott, 
majd Kuizs Lilla képzőmű-
vész várta közös akciófestésre 
az alkotni vágyó gyerekeket. 
Két Nyitott órát is tartottak 
a kultúrházban – inkább már 
nagyoknak: Skoda Éva rend-
hagyó rajzórára várta az érdek-
lődőket művészettörténeti uta-
zással, később Lukácsy Tibor 
könyvműves tartott interaktív 
előadást és beszélgetést az írás 
múltjáról és jövőjéről.

Kulturális programok az AranyházbanGyerekekre fókuszált az idei Wekerlefeszt
KÖZÖSSÉGKULTÚRA

Kulturális estet rendezett a Kispesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat az 
Eötvös utcai Aranyházban, ahol ezentúl havonta szerveznek a roma kultú-
rát, művészeteket népszerűsítő programokat.

Gyerekalkotások kiállításával, koncerttel, akciófestéssel, rendhagyó rajz-
órával és az írásról szóló előadással és beszélgetéssel várta az érdeklődőket 
az idei Wekerlefeszt.
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Az országban egyedülálló, a 
Wekerlei Társaskör Egyesület 
által elindított filmfesztivált 
negyedik alkalommal tartják 
meg a Wekerlei Kultúrházban 
november 7–8-án. A Cégér 
– Wekerlei Filmfesztivál pá-
lyázatára, az elmúlt évekhez 
hasonlóan, amatőr és profi al-
kotók küldhették el munkáikat. 
Az ipar- és helytörténeti do-
kumentumfilmeket bemutató 
szemlére a következő kategó-

riákban várták az alkotásokat: 
települések történetét bemu-
tató ismeretterjesztő filmek, 
településszociológiai doku-
mentumfilmek, portréfilmek, 
ipartörténeti filmek és Kispesti 
anzix: Kispestet és/vagy We-
kerlét bemutató rövidfilmek. 
A felhívásra 32 film érkezett, 
melyek közül a zsűri által ki-
választott alkotásokat novem-
ber 7-én 14 órától és november 
8-án 10 órától vetítik a Weker-

lei Kultúrházban. A filmfeszti-
vál második napján, a vetítést 
követően kerül sor az ünnepé-
lyes díjátadóra. A zsűri elnöke 
Péterffy András Balázs Béla-
díjas filmrendező, operatőr. A 
kétnapos ipar- és helytörténeti 
filmszemle a Nemzeti Kulturá-
lis Alap és Kispest önkormány-
zatának támogatásával valósul 
meg. A rendezvényen a részvé-
tel díjtalan!

Első alkalommal döntött a 
Hungarikum Bizottság tele-
pülési értékek felvételéről, 
ugyanis Budapesten és a fővá-
rosi kerületek döntő többségé-
ben még nem jött létre értéktár 

a hungarikumtörvény 2012-
es elfogadása óta. A grémi-
um döntése alapján a Magyar 
Örökség Díjazottak által létre-
hozott össznemzeti értékek kö-
rébe a Wekerlei Kultúrház és 

Könyvtár Művelődési Ház is 
felvételt nyert, az újonnan lét-
rehozott XIX. kerületi értéktár-
ba került be építészeti öröksége 
és a benne folyó tevékenysége 
alapján.

Ipar- és helytörténeti filmszemle Wekerlén

Nemzeti Értéktárban a WKK

Kiállítás nyílt régi cigány mesterségekről készített festményekből

Skoda Éva festőművész a kiállítás megnyitóján
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Több mint 180 
alkotás érkezett

a karantén-
pályázatra
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FELHÍVÁS
Online lakossági fórum
a Kerületi Építési
Szabályzat módosításáról

Kispest önkormányzata a te-
lepüléskép védelméről szó-
ló 2016. évi LXXIV. törvény 
alapján elindította a Dél-pesti 
Utánpótlás-nevelési Centrum 
területére vonatkozó Kerületi 
Építési Szabályzat módosítási 
eljárását. A képviselő-testület 
a 427/2020. (IX.24.) Ökt. ha-
tározatával a területet kiemelt 
fejlesztési területté nyilvání-
totta, így a Kerületi Építési 
Szabályzat módosítása tárgya-
lásos keretek között, a partner-
ségi eljárás lefolytatása mellett 
végezhető. A módosítás első 
lépéseként az önkormányzat 
a 2020. évi LVIII. törvény 

165. §-a alapján, valamint a 
18/2017. (IV.28.) önkormány-
zati rendeletben foglaltak sze-
rint a lakossági fórumot elekt-
ronikus úton tartja meg. Ha 
szeretné észrevételeit, javas-
latait megtenni a készülő do-
kumentummal kapcsolatban, 
akkor arra postai úton vagy 
elektronikus levélben van lehe-
tősége. Az írásbeli véleménye-
ket 2020. november 11-ig vár-
ják a Budapest Főváros XIX. 
kerület Kispest Önkormány-
zata Főépítészi Iroda (1195 
Budapest, Városház tér 18-20.) 
címre vagy a foepitesz@kis-
pest.hu e-mail-címre. A doku-
mentumtervezet és részletes 
szakmai tájékoztató megte-
kinthető a kispest.hu honlapon, 
a Közlemények fül alatt.

Bursa Hungarica
Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat

Kispest önkormányzata az In-
novációs és Technológiai Mi-
nisztériummal együttműköd-
ve, a 2021. évre kiírja a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályá-
zatot. Az ösztöndíjpályázatra 
azok a Kispesten lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallga-
tók jelentkezhetnek, akik fel-
sőoktatási hallgatói jogviszony 
keretében, teljes idejű, alap-
fokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, 
mesterfokozatot és szakkép-
zettséget eredményező mester-
képzésben, osztatlan képzésben 

vagy felsőoktatási szakképzés-
ben folytatják tanulmányaikat; 
illetve a 2020/2021. tanévben 
utolsó éves, érettségi előtt álló 
középiskolások vagy felsőfokú 
végzettséggel nem rendelkező, 
felsőoktatási intézménybe még 
felvételt nem nyert érettségi-
zettek, és a 2021/2022. tanév-
től kezdődően felsőoktatási in-
tézmény keretében teljes idejű, 
alapfokozatot és szakképzett-
séget eredményező alapkép-
zésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőoktatási szakkép-
zésben kívánnak részt venni. A 
pályázat benyújtási határideje 
2020. november 5., a részletes 
pályázati kiírás megtalálható a 
www.kispest.hu honlapon.
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Müller Cecíliát szokásos saj-
tótájékoztatóján megkérdez-
ték, hogy a lélegeztetőgépre 
került betegek közül meny-
nyien gyógyultak meg, a 
tisztifőorvos így válaszolt: 
„Ne ijedjünk meg! Tavasz 
óta megnőttek az egészség-
ügy lehetőségei. Szlávik Já-
nos főorvostól tudom, hogy a 
lélegeztetőgépre került bete-
gek 50 százaléka ad absurdum 
meg is gyógyul.” Nem ijedtem 
meg, szinte meg is nyugodtam 
a legfőbb illetékes szíves köz-
lésétől, hogy lélegeztetőgépre 
kerülve gyógyulási esélye-
im kábé megegyeznek azzal, 
mintha fej vagy írás alapon 
dőlne el a sorsom. Most, hogy 

megnőttek az egészségügy le-
hetőségei. Azért is érdemes 
megőrizni a hidegvérünket, 
mert az utóbbi napok statisz-
tikái ijesztőek. Egyre többen 
halnak meg, az európai össze-
hasonlításokban az utolsó 14 
napban százezer főre vetítve 
Csehországban, Belgiumban 
és Magyarországon hunytak 
el a legtöbben (ECDC, 2020. 
október 27-i adat). Tragikus 
ez a dobogós hely, sokkal jobb 
lenne ebben a rangsorban se-
reghajtónak lenni.
Van viszont, amiben sereg-
hajtók vagyunk, ez pedig az 
elvégzett tesztek száma. Ma-
gyarországon nagyon szigo-
rúak az ingyenes tesztelésre 
vonatkozó szabályok, ezért és 
a lakosság zömének szerény 
jövedelme miatt nagyon kevés 
tesztet végzünk el. Százezer 
főre vetítve hazánknál csak 
Bulgáriában, Lengyelország-
ban és Görögországban vé-
geznek el kevesebb tesztet (az 
ECDC ezt heti bontásban nézi, 
a cikk írásakor a 41. hét volt a 
legfrissebb feldolgozott adat).
A kormány azt mondja, hogy 
tesztelési protokoll tekinteté-
ben a WHO ajánlásai szerint 
jár el, de fájdalom, nem mond 
igazat. Az Egészségügyi Vi-

lágszervezet világosan leírja, 
hogy a járvány terjedésének 
megállítása érdekében az el-
végzett teszteken belül a po-
zitív tesztek aránya 5 száza-
lék alatt kell hogy maradjon. 
Ha ez az érték magas, akkor 
addig kell növelni a tesztek 
számát, amíg az arány újra 5 
százalék alá csökken. Külön-
ben a járvány elszabadul. Már-
pedig ez az arány hazánkban 
jelenleg nagyon magas, 16,2 
százalék (!) a WHO október 
27-i adatai szerint. Szlovákiá-
ban nem sokat haboztak, úgy 
döntöttek, letesztelik a teljes 
lakosságot. Úgy gondoltam, 
itt az idő, hogy a magyar kor-
mány is változtasson a hoz-
záállásán, és megkérdeztem 
az Országgyűlésben Gulyás 

Gergely miniszterelnökséget 
vezető minisztert, hogy miért 
makacskodnak, ahelyett, hogy 
végre tömegesen tesztelnének 
ilyen riasztó tendenciák láttán. 
A miniszter szerint nem indo-
kolt követni a szlovák példát, 
merthogy „a védekezés ered-
ményessége és a tesztek száma 
közötti összefüggést semmi 
nem támasztja alá”. Pedig de. 
Ha tudjuk, hogy kik a fertő-
zöttek, még mielőtt megje-
lennek rajtuk a tünetek, nekik 
is nagyobb az esélyük, hogy 
elkerüljék a lélegeztetőgépet, 
családtagjaiknak, munkatársa-
iknak is nagyobb az esélyük, 
hogy nem fertőződnek meg 
tőlük. Ha ad absurdum min-
denkit letesztelnénk, talán ke-
vesebben halnának meg.

KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

Burány Sándor 
(MSZP)

Ad absurdum

v

„Csak olyan nyomvonalat tu-
dok támogatni, amely érezhe-
tően és jelentősen csökkenti 
a Kispesten, a Wekerlén és a 
Határ út mentén élők környe-
zeti terhelését. A Wekerlei Tár-
saskör Egyesület javaslata is 
ilyen, ezért kérem, hogy ennek 
megvalósítását is vizsgálják 
meg az illetékesek” – mond-
ta el lapunknak Gajda Péter 
polgármester a WTE képvise-
lőivel folytatott megbeszélést 
követően, amelyen a Galvani 
híd megépítéséhez kapcsolódó 

lehetséges beruházásokról, a 
Határ út kispesti szakaszának 
átépítéséről egyeztettek. A ta-
lálkozó után a polgármester 
levelet írt Karácsony Gergely 
főpolgármesternek és Vitézy 
Dávidnak, a Budapesti Fejlesz-
tési Központ Nonprofit Zrt. ve-
zérigazgatójának, amelyben tá-
mogatását és egyetértését fejezi 
ki a Wekerlei Társaskör Egye-
sület által bemutatott változat-
tal kapcsolatban. Mint a WTE 
korábban kiadott nyilatkozatá-
ban is hangsúlyozta: elsődleges 

és legfontosabb cél, hogy az itt 
élők egészséges életmódhoz 
való joga ne sérüljön, életkö-
rülményei ne romoljanak. Eh-
hez minimálisan szükséges a 
jelentős forgalomnövekedés 
elkerülése, a Határ út forgalmá-
nak csökkentése, a levegő- és 
zajszennyezés minimalizálása, 
a Kiserdő megóvása és az örök-
ségvédelem, értékmegőrzés 
irányelveinek megvalósulása. 
Az ismerhető nyomvonalter-
vek közül a fenti céloknak az 
a két változat felel meg, ame-

lyek elkerülik a Határ utat és 
a Kiserdőt. A Wekerletelep és 
a József Attila lakótelep között 
futó útvonal felvetése esetén el-
engedhetetlen, hogy az a lehető 
legrövidebb szakaszon, a teljes 
nyomvonalon kéreg alatt ha-
ladjon, a Kiserdő lehető legtel-
jesebb megőrzésével. A WTE 
nyilatkozatában egy olyan út-
vonalat is bemutat, amely meg-
felel ezeknek a feltételeknek, 
sőt általa további műszaki prob-
lémák is megoldást nyernek.

Kispest a WTE nyomvonaljavaslatát támogatja a Határ útra
BERUHÁZÁS

2020. NOVEMBER 14., SZOMBAT 10.30-11.20

WEKERLE • KULTÚRA  • KÖZÖSSÉG

ARANYSZŐRŰ 
BÁRÁNYKA
Bábelőadás 4-9 éves gyerekeknek

Játssza: Fülöp Joci színművész
Jegyek elővételben kaphatóak!

Belépődíj: 1 200 Ft/fő
Részletek a wkk.kispest.hu honlapon vagy a 282-9895-ös telefonszámon. 

WKK - Wekerlei Kultúrház és Könyvtár Művelődési Ház
1192 Bp., Petur u. 7.  tel.: 282 9895, 358 0690, wkk.kispest.hu

KISPESTEN, jó közlekedési lehetőséggel családi házban, külön bejáratú, bútorozott 32 m2-es lakrész
(szoba, konyhasarok, fürdőszoba, terasz) hosszú távra egy vagy kettő személy részére

(70 ezer Ft + rezsi/hó + két hónap kaució) kiadó.  TELEFON: 0670-709-9503



 A lexikális tudás átadása, a képességek
és a személyiség fejlesztése egyformán
fontos nálunk. A lelki egészség megőrzése
érdekében kiemelt hangsúlyt kap a
stresszmentes légkör, a jóga, a hangtál
meditáció.  Az érvényesüléshez legfon-
tosabb képességek az empátia, rugalmas-
ság, információ szűrés, probléma meg-
oldás, vállalkozói készség, önállóság..

Délutáni szakköreink:
egyéni zeneórák,

homokfestés,
nemezelés,

élményfestés, fotó,
digitális grafika,

barkács-elektronika,
karate, kangoo, balett

- heti 5 angol
- felvételi előszkészítő
- tanulás módszertan

-profi szaktanárok
-élményalapú okatás
-egyéni haladási terv

-erősségek fejlesztése

15 fős

osztály

minden

napi

angol családilégkör
proficsapat

matrixsuli.hu
/budapest/

tel.:
06-70-

779-7407 Magán Általános Iskolánk
Wekerlén, a Kós Károly téren
várja diákjait 1-8. osztályig.

Folyamatos
beiratkozás

  A promóció 2020. szeptember 23-tól a visszavonásig érvényes. 
  A kedvezményt kizárólag magánszemélyek, a regisztrációt követő első vásárláskor vehetik igénybe.
  További információt az alkuguru.hu oldalon találhat.

alkuguru.hu

közvetlenül a nagykertől! 

SZUPER ÁRAK 
A LAKOSSÁGNAK IS 

Rendeljen kínálatunkból
már ma az alkuguru.hu-n Gyors kiszállítással

Most az első vásárlás után akár 7 % kedvezmény jár*

Egészségügyi eszközök
közvetlenül az importőrtől
egyszer használatos, KN95, N99 
maszk, kézfertőtlenítő, gumikesztyű

Alkudozzon a jobb árakért
licitáljon és szerezze meg a 
legnagyobb kedvezményeket 

Hatalmas választék

 *Az első vásárláskor 5%-ot írunk jóvá Vimpex Pont fromájában (ViP) .
  A 1 ViP 1ft-ot ér, amit a következő vásárlásokkor fog tudni felhasználni.
  Az első vásárláskor további +2%  ViP kedvezmény jár, ha az őt ajánló vevő email címét megadja.
  Az ajánló vevőnek 5% kedvezmény jár, ha az ajánlott vevő megadja az ajánló vevő email címét.



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)

Telefonos fogadóórát tart a jár-
vány idején, a 06-1-211-3307-es 
telefonszámon előzetesen beje-
lentkezőket a fogadóóra idején 
visszahívja. Első telefonos foga-
dóóra: november 5-én 17 órától

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 
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu

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
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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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PÁRBESZÉD 
TERE
KÖZÖSSÉGI TÉR
KEDVES KISPESTIEK!
A járványhelyzetre való tekintettel minden programunkat online közve-
títjük a Párbeszéd Tere Facebook-oldalán. A programok bővítésének 
vagy változtatásának jogát fenntartjuk.
November 4. és 18. 18 óra: Folytatódik a Vándorúton sorozat. Kopcsik 
István tanár úr előadása a klímaváltozások, gazdasági és társadalmi 
válságok és a migráció összefüggéseiről. Ebben a hónapban az ókor 
/ középkor / kora újkor időszakát tekintjük át a képekkel, térképekkel 
színesített diavetítéses előadások során.
November 11. 17 óra: A Dél-pesti háztartások hulladék nélkül 
Facebook-csoport alapítója, Barsváriné Szabó Anita a Zero Waste 
(Hulladék nélkül) mozgalom fontosságáról, a helyi lehetőségekről tart 
előadást.
November 25. 17:30: Unokáink sem fogják tudni – online kerekasz-
tal-beszélgetés arról, mi a baj a mai oktatás tartalmával. Vendégeink: 
Knausz Imre korábbi pedagógiai kutató, ma a Van helyed Alapítvány 
munkatársa; Arató László, a Magyartanárok Egyesülete elnöke, az 
ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola tanára; Miklósi László, a Törté-
nelemtanárok Egylete elnöke, a gödi Huzella Tivadar Általános Iskola 
tanára és – remélhetőleg – Nahalka István oktatáskutató.

Személyes programunk is lesz:
A Párbeszéd Terében november 9-től december 14-ig minden hétfőn 
társasjátékozunk. A társasjáték a fővárosi részvételi és a kispesti kö-
zösségi költségvetéshez kapcsolódik. Alapja a Helsinkiben kifejlesz-
tett játék, amelyet adaptáltak Budapestre. A járványügyi helyzet miatt 
maszk viselése kötelező. A Párbeszéd Terét folyamatosan fertőtlenít-
jük.

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)


