ÖNKORMÁNYZAT
KISPEST ÚJ DÍSZPOLGÁRAI
A képviselő-testület döntése alapján Kispest Díszpolgára kitüntetésben részesült 2020-ban Ertelné Csák
Judit, a Kispesti Vass Lajos Általános Iskola korábbi
igazgatója, dr. Zádori Magdolna korábbi tisztifőorvos
és dr. Jókai Oszkár korábbi országos tűzoltóparancsnok. Az elismeréseket szűk körben, a Városháza dísztermében adták át.
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Birtokba veheti a három
legnagyobb kispesti civilszervezet új, akadálymentes
otthonát, a Civilek Házát a
Templom tér 8. alatt. Közel
26 millió forintot költött
az önkormányzat az épület
felújítására.
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Több mint 1700 COVID-19
Ag gyorstesztet kapott Kispest a Fővárosi Önkormányzattól, amely a napokban
meg is érkezett a Kispesti
Egészségügyi Intézetbe.
Folytatják a tesztelési programot a fővárosban.

A járvány második hullámában még inkább figyel a
támogatásra szorulókra a
Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítvány.
Összesen 800 ezer forint
támogatásról döntöttek az
elmúlt két hónapban.
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Gajda Péter polgármester, Vinczek György és Varga Attila alpolgármesterek
a megszépült épület bejárásán

Köszöntötték Kispest új díszpolgárait
A képviselő-testület döntése alapján Kispest Díszpolgára kitüntetésben részesült 2020-ban Ertelné Csák Judit, a Kispesti
Vass Lajos Általános Iskola korábbi igazgatója, dr. Zádori
Magdolna korábbi tisztifőorvos és dr. Jókai Oszkár korábbi
országos tűzoltóparancsnok. Az elismeréseket szűk körben, a
Városháza dísztermében adták át.
Ebben az esztendőben szinte semmi
sem úgy zajlik, mint azt korábban
megszoktuk. Minden évben a kerület
születésnapjához kapcsolódóan szoktuk megköszönni mindazok munkáját,
akik kimagasló teljesítménye, közösségért végzett munkája, életvitele
valamennyiünk számára példaértékű.
Amikor a képviselő-testület döntött

Szűk körben adták át
az elismeréseket
arról, hogy kik kaphatnak majd Kispest
Díszpolgára címet, nem sejtettük, hogy
a díj átadására többszöri próbálkozásra
is nehezen tudunk sort keríteni – mondta köszöntőjében Kispest polgármestere. Gajda Péter beszélt arról is, hogy bár
ezen az ünnepségen a járványhelyzet
miatt nem lehettek jelen sem a hozzátartozók, sem a munkatársak, sem a
tisztelők, sem pedig azok a kispestiek,
akik büszkék a most kitüntetettekre,
mégis úgy gondolta a város vezetése,
hogy még ebben az évben személyesen
is megköszönik a Kispestért, a kerületért végzett évtizedes munkájukat.
Gajda Péter ígéretet tett arra, hogy ami-

kor már újra közösen ünnepelhetünk,
örömmel adja majd át ismét ezeket az
elismeréseket is, valamint azokat – a
Kispestért Díjat, a polgármesteri Dicsérő Oklevelet, az Együttnevelő Pedagógus Elismerő Oklevelet, a Kispest
Gyermekeiért Elismerő Oklevelet –,
amelyek átadására a tavasszal szintén
elmaradt ünnepi testületi ülésen és a
Városünnepen nem kerülhetett sor. A
díszpolgári címmel együtt járó oklevelet, a kerület címerének rajzolatával
díszített arany emlékgyűrűt és kitűzőt
Kispest polgármestere, valamint Varga
Attila és Vinczek György alpolgármesterek adták át. Kispest Díszpolgára
kitüntetésben részesült Ertelné Csák
Judit, a Kispesti Vass Lajos Általános
Iskola idén nyugállományba vonult
igazgatója, aki 18 éven át vezette az
intézményt; dr. Zádori Magdolna korábbi tisztifőorvos, aki négy évtizeden
át dolgozott a XVIII., a XIX. és a XX.
kerületekben; dr. Jókai Oszkár korábbi
országos tűzoltóparancsnok, aki három
évtizeden keresztül dolgozott különböző beosztásokban, és 1990-ben kerületi
parancsnokként pályázta meg az országos parancsnoki pozíciót, ahonnan
1993-ban került nyugállományba.

Dr. Zádori Magdolna, Ertelné Csák Judit és dr. Jókai Oszkár

Elkészült a kispesti Civilek Háza
December közepétől birtokba vehetik
a kispesti civilek új, akadálymentes
otthonukat a Templom tér 8. alatt – tudtuk meg Gajda Péter polgármestertől,
aki Varga Attila és Vinczek György
alpolgármesterekkel, valamint Horváth Gyulával, a beruházást felügyelő
Kispest Kft. ügyvezetőjével járta be a
megszépült épületet. Közel 26 millió
forintot költött az önkormányzat a felújításra.

Mint arról korábban beszámoltunk, az idei
nagy egészségügyi fejlesztés részeként
került sor a három legnagyobb civilszervezet – a Kispesti Véradók Egyesülete, a
Kispesti Nyugdíjasok Szociális és Érdekvédelmi Egyesülete (KINYE) és a Magyar
Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) Kispesti Szervezete – átköltöztetésére korábbi
helyükről, a Csokonai utcából. A Kispesti
Egészségügyi Intézet földszintjén korszerű
radiológiai diagnosztikai labort alakítanak
ki, a korábban itt dolgozó házi gyermekorvosok pedig a Csokonai utcában kapnak
majd véglegesen felújított és korszerű ren-

delőket. Ezért a civileknek új helyet kellett
keresni, így esett a választás az évek óta
nem használt, korábban a FŐKEFE Köz-

Új közösségi teret
alakítottak ki a Templom
tér 8. alatt
hasznú Nonprofit Kft. által bérelt, mintegy
160 négyzetméteres ingatlanra a Templom
tér sarkán, amelyet mintegy 26 millió forintból tett igazi közösségi térré az önkor-

mányzat. A sarokház átépítésének tervei
már júniusban elkészültek, a tervezésbe
bevonták az ide költöző civilszervezetek
tagjait is, és közösen alakították ki azt a három irodahelyiséget, amelyeket használnak
majd. Az épületben egy 70 négyzetméteres
nagyterem is a civilek rendelkezésére áll.
A felújítás során kicserélték az aljzatot, a
nyílászárókat, a teljes gépészetet, az elektromos hálózatot, és a közfalak kivételével
tágasabbá tették az épületet, amely teljesen
akadálymentes lett. A 160 négyzetméteres
kert és udvarrész felújítását az építkezés befejezésével a Közpark Kft. végzi.
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Kezdődhet a COVID-szűrés Kispesten

Több mint 1700 COVID-19 Ag gyorstesztet kapott Kispest a Fővárosi Önkormányzattól, amely a napokban
meg is érkezett a Kispesti Egészségügyi Intézetbe.

A Fővárosi Önkormányzat
mintegy 50 ezer antigén gyorstesztet osztott szét lakosságarányosan a 23 kerület között.
Kispestre is megérkezett az a
több mint 1700 COVID-19 Ag
gyorsteszt, amelyet Kertész
Csaba alpolgármesterrel közösen szállítottunk a Kispesti
Egészségügyi Intézetbe, ahol
meghatározott
szempontok
szerint zajlik majd a szűrés
– mondta Gajda Péter polgármester, akitől megtudtuk azt
is, hogy a fővárosi városháza
mintegy 100 ezer darab antigén gyorsteszttel folytatja a
koronavírusteszt-programot,
és ennek keretében juttatott
belőle a kerületeknek. A másik 50 ezer tesztből a Fővárosi
Önkormányzat
lehetőséget
biztosít a nélkülözhetetlen városi közszolgáltató cégek dolgozóinak szűrésére. Ezeket az
antigén teszteket a Budapesti
Közlekedési Központ, a Budapesti Közlekedési Vállalat,
a Fővárosi Vízművek, a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság, a
Budapesti Temetkezési Intézet

és a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. használhatja fel. A
COVID-járvány második hulláma az előzőnél lényegesen
kedvezőtlenebb lefolyású, és
az ünnepi időszakban minden-
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Több mint hárommilliárd forintos
kormányzati elvonás Kispesttől

Kispest 2020. évi költségvetésében 13,5 milliárd forint áll rendelkezésre. Jövőre több mint hárommilliárd
forintot vesz el a kormány a város költségvetéséből: a központi elvonás olyan mértékű, amit nem lehet egyszerűen „kigazdálkodni”.
den eddiginél jelentősebb központi kormányzati elvonásra
lehet számítani: egymilliárd
forint bevételkiesés várható
az iparűzési adó feltöltési kötelezettségének eltörléséből,

Folytatják
a tesztelési
programot
a fővárosban
kinek különösen figyelnie kell
arra, hogy elkerülje a fertőződést. A következetes és helyes
maszkviselés, a gyakori és
alapos kézmosás, a közösségi
programok mellőzése, az otthonmaradás, a távolságtartás
lényeges védelmet nyújt – hívja fel a figyelmet ismételten az
óvó-védő rendszabályokra dr.
Kumin Marianna, a Kispesti
Egészségügyi Intézet főigazgató-főorvosa. Az intézmény
megújult honlapján, a folyamatosan frissülő heti szakrendelések oldalon tájékozódhatnak

Működésképtelenség határára
sodorják az önkormányzatokat
Gajda Péter és Kertész Csaba szállította ki
a gyorsteszteket az Egészségügyi Intézetbe
a rendelési időkről, az elérhetőségekről, továbbá részletes
tájékoztatásokat, elemzéseket
tesznek közzé. Két új lehetőséggel, online előjegyzéssel és

automatikus bejelentkezéssel
is segítik a kerületben élőket,
hogy minél egyszerűbben hozzájussanak az egészségügyi ellátáshoz.

GONDOSKODÁS

Önkormányzati segítség az adventi paneltűz károsultjainak

Felújított lakást biztosítanak az egyik családnak
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Ideiglenes szállás biztosításával, rendkívüli gyorssegéllyel
támogatja az önkormányzat a
Kazinczy utcában advent első
vasárnapján keletkezett paneltűz károsultjait. A tűzben
több felső emeleti, magántulajdonban lévő lakást ért kár
különböző mértékben, négy
embert mentettek ki a tűzoltók
az épületből. Akárcsak korábbi
hasonló eseményeknél, az önkormányzat most is segített. A
VAMŰSZ rendbe hozta azt a
lakást, amit az egyik segítségre szoruló családnak át tudtunk

adni. Mindaddig itt tartózkodhatnak, amíg nem megoldott a
lakhatásuk – mondta el lapunknak Gajda Péter polgármester,
aki Vinczek György és Varga
Attila alpolgármesterekkel járt
a Corvin körúti krízislakásban.
A tűzben megsérült idős lakóról a család szeretne gondoskodni, amíg a teljesen kiégett
lakását felújítják. A többi érintett megoldotta lakhatását arra
az időre, amíg szükséges, és
intézik a biztosítást, az önkormányzatnál hat család jelentkezett rendkívüli segélyért.

Lényegesen kevesebb pénz jut a város működtetésére, fejlesztésére
A Kispest idei költségvetésében rendelkezésre álló 13,5
milliárd forint forrása egyrészről a különböző adóbevételek,
amelyek 6 milliárd forintot
tesznek ki, a központi támogatások 3,5 milliárd forintos ös�szegben, valamint 2,4 milliárd
forint egyéb saját bevétel, pályázati támogatás – tudtuk meg
Gajda Péter polgármestertől.
A 13,5 milliárdos főösszegből
11,7 milliárd forintot tesznek
ki a törvényileg kötelezően
ellátandó feladatok. Ebből a
kerületi intézmények fenntartására és működésére 10,6 milliárd forintot, az önként vállalt
feladatokra 266 millió forintot
fordít az önkormányzat. Közterületek, utak, járdák, parkok
fenntartására, fejlesztésére, valamint az illegális hulladék elszállítására összesen 905 mil-

lió forintot, az egészségügyre
több mint 1,7 milliárd forintot
fordít a kerület. A szociális ellátórendszer működtetése és
fenntartása éves szinten 835
millió forintba kerül, amelyből 40 millió forint különböző
fejlesztéseket célzó beruházás.
Hasonló a helyzet az oktatási-nevelési intézmények esetében, amelyek 3,7 milliárdos
működési és fenntartási költségeiben 147 milliós értékben
fejlesztés és 46,5 millió forint
értékben a különböző programok támogatása szerepel. A
kulturális intézmények fenntartása éves szinten 291 millió forintot igényel, amelyből
33,2 millió forint a különböző
programok megrendezése, támogatása. Sportlétesítmények
fenntartására és üzemeltetésére összesen 259 millió forintot

költ Kispest, programok támogatására ezen belül 37,3 millió
forintot. Egyéb, be nem sorolt
támogatásokra összesen 89,8
millió forintot fordít az önkormányzat. Gajda Péter lapunknak elmondta, hogy Kispest
önkormányzatának a koronavírus-járvány szeptemberig 31
millió forintos váratlan, előre
nem tervezett kiadást, valamint 40 millió forint sajátbevétel-kiesést jelentett. Ezen
felül a központi kormányzat
120 millió forint támogatást
vont el a kerülettől, valamint
170 millió forintos gépjárműés reklámadó-bevételt vett el
Kispesttől. Összességében így
361 millió forinttal marad kevesebb az önkormányzatnál,
amelyből 290 millió forint hiány a kormányzati elvonások
miatt keletkezett. Jövőre min-

ugyancsak egymilliárd forint
kiesés az iparűzési adó 2020.
évi tervszámaiból, 936 millió
forint mínusz lesz a megemelt
szolidaritási hozzájárulás miatt, mintegy 140 millió forint
hiány várható a gépjárműadó-elvonások után, illetve
60 millió kieséssel számolunk
a reklámhordozók építményadójának kieséséből, így ös�szesen 3 milliárd 136 millió
forinttal kevesebbet tudunk a
város működtetésére, fejlesztésére fordítani – hangsúlyozta
a polgármester. A legújabb
kormányzati intézkedés szerint megtiltják az önkormányzatoknak, hogy 2021-ben
megemeljék az adókat, új adót
vezessenek be, vagy eltöröljék
az adókedvezményeket, ezzel
elvették még az utolsó lehetőségét is annak, hogy megpróbálják költségvetési hiányukat
enyhíteni. Ezzel a kisebb, bevételhiányos önkormányzatokat a működésképtelenség határára is sodorhatják.
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Kispesti művészek is segítenek a rászorulóknak

A járvány második hullámában még inkább figyel a támogatásra szorulókra a Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítvány. Decemberben kispesti művészek által készített maszkok megvásárlásával is segíteni
lehetett az alapítványnak a támogatási alap növelésében.

A jelenlegi járványhelyzetben
még jobban figyelünk arra,
hogy segítséget nyújtsunk a
tartós betegséggel küzdőknek, a fogyatékossággal élőknek vagy azoknak, akik most
lettek betegek – tudtuk meg
Deákné Császár Gabriellától.
A Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítvány elnökének tájékoztatása szerint
a kuratórium online formában ülésezik a járvány idején.
Novemberben és decemberben
összesen 800 ezer forint ös�szegű támogatásról döntöttek,
az összegeket személyesen,
minden kérelmezőhöz még karácsony előtt eljuttatják. A kérelmet meghatározott feltételek mellett, dokumentumokkal
alátámasztva – egy háztartásban élők jövedelmeinek igazolása, zárójelentések, orvosi
igazolások, havi gyógyszerkeret igazolása – folyamatosan
be lehet nyújtani az alapítvány
székhelyén, a Városházán, a
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Sportpályák épülhetnek két óvodában
A Közpark plusztámogatásáról, a gyermeknevelési reformprogram meghosszabbításáról és óvodás
sportprogram támogatásáról is döntöttek a képviselők december elején.

járvány idején a bejárat előtti dobozva téve. További információ Bold Erika titkártól
kapható a 06-1-347-4965-ös
telefonszámon. A Kispesti Helikon Kulturális Egyesület jóvoltából egyedi, az egyesület

a 2019/2020. nevelési évről.
Kilencmillió forint fejlesztési
támogatást – tulajdonképpen
pályázati önerőt – biztosít az
önkormányzat az Ovi-Sport
Közhasznú Alapítványnak az
általa kiírt „Nemzeti Ovi-Sport

Összesen 800 ezer
forint összegű
támogatásról
döntöttek

Ismét
online üléseztek
a képviselők

tagjainak művészeti alkotásait
ábrázoló arcmaszkok vásárlásával is lehetett támogathatni a
közalapítványt. Minden maszk
egy-egy iparművészeti termék,
amely új művészeti alkotást
mutat be, ami önmagában is
esztétikai élményt nyújt az
egymással szemben állóknak.
Az egyesület 50 művészeti
maszk árát, 150 ezer forin-

Skoda Éva, a Helikon Egyesület elnöke próbálja
a kész maszkokat
tot adott át az alapítványnak.
A tervek szerint a művészeti maszkalkotások és a nyári
gyermekrajzpályázat díjazott

munkái közösen kerülnek fel
majd a Simonyi Zsigmond
utca és az Üllői út sarkán lévő
Helikockára.
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Bölcsődei intézményvezetőtől búcsúztak a Városházán

Nyugdíjba vonult Brinza Istvánné

Kispest város és a Városháza
vezetése nevében Gajda Péter polgármester és Vinczek
György alpolgármester, valamint kollégái búcsúztatták el
– a járványveszély miatt szűk
körben – nyugdíjba vonulása
alkalmából Brinza Istvánnét,
Marikát, a Kispesti Egyesített
Bölcsődék vezetőjét a Városháza dísztermében. Brinza Istvánné segédgondozóként kezdett el dolgozni 1981-ben az
Eötvös utcai bölcsődében, ahol
1985-ben már gondozónőként,

majd 1997-től szakgondozóként foglalkozott a rábízott
gyerekekkel. Szakmai pályáját 2007-ben bölcsődevezetőként és ezzel párhuzamosan a
Kispesti Egyesített Bölcsődék
vezetőhelyetteseként folytatta. Képviselő-testületi döntés
nyomán 2009-ben bízták meg
a kerületi bölcsődék felügyeletével, nyugdíjazásáig volt a
hat önkormányzati fenntartású
bölcsőde szakmai irányításáért felelős Kispesti Egyesített
Bölcsődék vezetője.

Műfüves pályát létesítenek a Gyöngykagyló és a Napraforgó óvodában
Online határoztak a képviselők a Közpark Kft. 2020.
évi támogatási szerződésének
módosításáról. Erre azért volt
szükség, mert a Közpark 7
millió forint plusztámogatást
kért tehergépkocsi vásárlására. A polgármester módosította az idén áprilisban 355 millió forintról kötött támogatási
szerződést, amelynek összege
így 362 millió forintra emel-

kedett. Egyetértett a testület az
önkormányzat és a dániai VIA
University College közötti, a
kelet-európai kisgyermekkori nevelés reformja (REFEE)
Kispest-Magyarország elnevezésű projekt folytatásáról.
A programot márciusban függesztették fel a koronavírusjárvány miatt, 2021 első félévében azonban folytatják, a
projekt utolsó szemeszterét
2023 júniusában zárják. Egyet-

értettek a képviselők a Magyar
Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetének kérelmével
a 2020. évi ellátási szerződés
módosításáról. A szervezet
annak engedélyezését kérte,
hogy az önkormányzati költségvetésben
meghatározott
támogatás egy részét a kispesti telephely karbantartására,
a tető állagának megóvására fordíthassák. Elfogadták a
kerületi óvodák beszámolóit

Program” pályázat megvalósításához; a fejlesztéshez
szükséges többi forrásról az
alapítvány gondoskodik taotámogatás formájában. Az
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány 2011 óta minden évben
kiírja a pályázatot, amelynek
keretében a mindennapos mozgás lehetőségét teremti meg az
óvodások számára. A nyertes
óvodák udvarán egy 6x12 méteres, több sportág művelésére
alkalmas, multifunkcionális
műfüves sportpályát alakítanak ki. Kispesten a Gyöngykagyló és a Napraforgó óvodában létesülhet sportpálya, az
alapítványnak 2021. június 30ig kell teljesítenie a programot.

v

KÖZÉRDEKŰ
Igazgatási szünet a hivatalban
Budapest Főváros Kispest Önkormányzat
Képviselő-testületének 1/2020. (I.28.) önkormányzati rendelete alapján a téli igazgatási szünetben, 2020. december 21-től
2021. január 3-ig a Polgármesteri Hivatal
zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel.
Ügyfélfogadás a kormányablakokban
A koronavírus-járvány terjedésének meg-

akadályozása érdekében a kormányablakokban továbbra is kizárólag előzetes
időpontfoglalással történik az ügyintézés,
az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik. Időpontot foglalni ügyfélkapus
azonosítóval az idopontfoglalo.kh.gov.hu
oldalon, a magyarorszag.hu oldalon, illetve ügyfélkapu-regisztrációval nem rendelkező ügyfeleknek az éjjel-nappal, ingyenesen hívható 1818-as telefonszámon lehet.

Ünnepi nyitvatartás a piacon
A kispesti Kossuth téri piac december 20án, aranyvasárnap 7-től 13 óráig, december 21-én 7-től 16 óráig, december 24-én
6-tól 12 óráig, december 31-én 6-tól 13
óráig, január 2-án 6-tól 14 óráig tart nyitva; december 25-én, 26-án és 27-én, valamint január 1-jén zárva lesz. A további napokon a piac a szokásos nyitvatartási rend
szerint üzemel.
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BERUHÁZÁS

ÖNKORMÁNYZAT

Civil javaslat a dél-pesti körút nyomvonalára

Ünnepi fények Kispesten

Az első gyertyát Gajda Péter polgármester és Deák László, a Kispesti Evangélikus Gyülekezet lelkipásztora
gyújtotta meg a város adventi koszorúján, a Városház téren. Ezzel egy időben, az összetartozás reményében
és az ünnepvárás köszöntésére kigyúltak Kispest ünnepi fényei is.

Sajnos a járványveszély miatt
most elmaradt a sokak által oly
nagyon várt lampionos felvonulás az Obsitos zenekarral és
a Mikulás-műsor a központi
játszótéren, ám a technika segítségével mégis elvihetjük az
otthonokba az ünnepi fényeket.
Kívánunk a körülményekhez
képest békés ünnepeket minden kispestinek, és ne felejtsünk el segíteni mindazoknak,
akik rászorulnak – mondta
Gajda Péter polgármester az
ünnepélyes pillanatokban a
Városház téren. Deák László
evangélikus lelkész arról beszélt, hogy a keresztény gyülekezetek ezekben a napokban
elcsendesednek. A vírusjárvány most olyan lehetőséget
nyújt nekünk, amelyet eddig
nem tapasztaltunk. Használjuk
ki a „COVID alatti élet” bezártságát, az ebből adódó nyugalmat, legyünk minél többet a
családdal, hiszen a vírus nélkül
erre nem biztos, hogy szakítottunk elég időt, pedig korábban
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A Határ út vonalában tervezett új út ügyében Gajda Péter, Kispest polgármestere és a Wekerlei Társaskör közös levélben fordult Vitézy Dávidhoz, a Budapesti Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. vezérigazgatójához.

is megtehettük volna – fogalmazott az evangélikus lelkész.
A hagyományoknak megfelelően díszvilágítást és ünnepi
feliratot kapott a Templom tér,
és fölállították a kerület fenyőfáját, valamint a betlehemet
is. A teret és az Ady Endre út

Több mint 7000
méter fényfüzért
szereltek fel
menti fákat mintegy 5500 méter fényfüzérrel díszítették idén
is a Közpark Kft. munkatársai.
Kispest nagyobb közterein, a
Kós Károly téren, a Kossuth
téren, az Atatürk parkban, a
Városház téren csaknem 1700
méter fényfüzért, azaz közel 17
ezer LED-lámpát szereltek fel
a szakemberek.

Díszkivilágítás a Templom téren

ÜNNEP

Tűzoltó Mikulás érkezett a gyerekekhez

Feldíszített tűzoltóautó vitte a Mikulást

Feldíszített tűzoltóautó vitte
a Mikulást és a csomagokat a
Nagysándor József utcai Családok Átmeneti Otthonában
lakó gyerekeknek. A Dél-pesti
Katasztrófavédelmi Kirendeltség kezdeményezését ajándékcsomagokkal támogatta az önkormányzat. Dr. Bakos Gyula
tű. ezredestől, a kirendeltség
vezetőjétől megtudtuk, idén
először ajánlották fel három
kerületnek a lehetőséget, Kispest és a XVII. kerület élt vele.
Összesen mintegy 50 csomagot osztottak ki az önkéntes és

hivatásos tűzoltók a két kerület
gyermek- és családvédelmi intézményeiben. A járvány ideje
alatt a gyerekek nem nagyon
tudnak közösségbe menni,
de mégiscsak örömet tudtunk
okozni nekik – mondta lapunknak Vinczek György alpolgármester. Kispesten a járványügyi szabályok betartásával a
civilszervezetek, nemzetiségi
önkormányzatok és az intézmények házakhoz mennek, ott
adják át az ajándékokat a gyerekeknek.

A Galvani körút dél-pesti szakaszának tervezéséhez a Wekerlei Társaskör Egyesület
(WTE) javasolt egy új, 8. útvonaltervet. Ez az útvonal a
Wekerletelepet és a József Attila lakótelepet a lehető legrövidebb szakaszon érinti, a teljes

Továbbra is gyűjtik az aláírásokat
a wekerletelep.hu
honlapon
nyomvonal kéreg alatt fut, ami
által sokkal kisebb környezeti
károkozás érhető el, továbbá
az erdő minimálisan sérül, mert
a patak melletti vonalvezetés
miatt a lehető legnagyobb ös�szefüggő zöldfelület marad
meg, és az építkezés áldozatául
eső növényzet túlnyomó része
pótlásra kerülne. Az egyesület
javaslatát megküldte Vitézy
Dávidnak is, aki ígéretet tett az

új, 8. változatként jegyzett alternatíva megvizsgálására október végi határidővel, továbbá
arra is, hogy a döntés-előkészítési folyamatban és a Fővárosi
Közfejlesztések
Tanácsának
(FKT) 2020 decemberére tervezett ülésen a javasolt új, 8.
változat érdemben, a többivel
azonos súllyal szerepel majd. A
Wekerlei Társaskör Karácsony
Gergelynek is írt levelet, a főpolgármester válaszában biztosította az egyesületet, hogy
a kezdeményezést figyelembe
veszik, és kiemelten szükségesnek tartják a közvetlenül
érintett lakosság bevonását a
tervezés folyamatába. Sokan
azt remélték, hogy egy úgynevezett +1-es verzióval – vagyis
hogy az új Duna-hidat megépítik, de a Soroksári út–Gubacsi
út vonalában megáll a levezető út tervezése – és budapesti
szintű forgalomcsökkentéssel
is megoldódhat a Határ út problémája. Elkészült tanulmányok
azonban világossá tették, hogy
a belvárosi forgalomcsökken-

tés eredménye – ha sikerül is
elérni – a Határ úton mindenképpen
forgalomnövekedés
lesz. Sőt arról is szólnak hírek,
hogy amennyiben nyilvánvalóvá válik a megemelkedett
forgalom, nem utolsósorban
az új építendő hídnak, illetve
hidaknak köszönhetően, a +1es verzió azt is jelentheti, hogy
a Határ út és a villamospálya
közötti erdősávot kiirtják, és
annak helyén, a felszínen végzik el a Határ út bővítését. „A
társadalmi egyeztetések a járvány miatt nem haladhattak az
előre meghatározott ütemben,
így a korábban meghatározott
december végi döntési határidő
nem tartható. Karácsony Gergely ezért az FKT decemberi
ülésén – a nyomvonalak ellen
tiltakozó civileknek tett ígéretnek megfelelően – javasolni
fogja a döntés elhalasztását. Ha
a kormány ezt nem fogadja el,
akkor az új Galvani híd akár az
új kapcsolódó úthálózat nélkül
épülhet meg, a forgalmát a jelenlegi úthálózatra engednék

rá. Balogh Samu, Karácsony
Gergely főpolgármester kabinetvezetője szerint szerint
ez nem feltétlenül rosszabb,
mintha alkalmatlan nyomvonallal épülnének meg a hídra
vezető utak. A főváros egyébként jónak tartaná a ferencvárosi rendező pályaudvaron áthaladó nyomvonalat, ám ezt a
kormány nem támogatja” – írta
december 9-én a Népszava. A
Wekerlei Társaskör szerint a
Határ úton átmenő forgalom
már most is elviselhetetlen,
nemhogy annak növelését, hanem drasztikus csökkentést
kell elősegíteni. Véleményük
szerint ez a cél a legkevesebb
károkozással az általuk javasolt
8.
nyomvonalterv-verzióval
elérhető. A WTE alternatíváját
támogatja Gajda Péter, Kispest
polgármestere is, és aláírásával rengeteg kispesti polgár.
A támogató aláírások gyűjtése
jelenleg is folyik, az aláíróív
megtalálható a wekerletelep.hu
honlapon.
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Kispesti Közösségi Költségvetés 2021
Szavazólap
Polgármesteri Programom részeként, a Kispest újság korábbi mellékletekében, még ősszel kértem arra a
kispestieket, hogy a Közösségi Költségvetés 2021 program részeként osszák meg velem javaslataikat. Ezzel a lehetőséggel élve több mint hatszáz javaslat érkezett hozzánk, melyeket kollégáim az elmúlt hetekben
a megvalósíthatóság szempontjából egyenként megvizsgáltak.
Számos olyan javaslat is érkezett, melyek nem tartoznak helyi önkormányzati hatáskörbe. Ilyenek például a
tömegközlekedésre, jelzőlámpákra, gyalogátkelőhelyekre vonatkozó javaslatok, melyeket továbbítottunk az
illetékes fővárosi szerveknek. Több kisebb beruházásra – például fasorok metszésére, apróbb javításokra
vagy virágágyások létesítésére – vonatkozó kérést az illetékes szakirodák automatikusan beterveznek következő évi feladataik közé, így azokról most nem kell döntenünk.
A szavazólap kitöltésével és visszaküldésével arról dönthetnek a kispestiek, hogy az egyes városrészekben
mely projekt 2021-es megvalósítását szeretnék támogatni. Ennek érdekében kérem, hogy városrészenként
csak egy fejlesztési tételre szavazzanak. A legtöbb szavazatot kapott javaslatot az önkormányzat 2021-ben
megvalósítja. A szavazás eredményéről a Kispest újságban részletesen beszámolunk majd.
Gajda Péter
Kispest polgármestere

SZAVAZÓLAP
FELSŐ-KISPEST 1. (Kérjük, csak egy elemet jelöljön be):
•
•
•

A Kossuth téren ingyenes, önkiszolgáló biciklis szervizközpont létesítése
Parkolási jelek felfestése a Kosárfonó utca és az Üllői út közötti parkolóban
A Lehel utca és az Eötvös utca közötti játszótér fejlesztése

FELSŐ-KISPEST 2. (Kérjük, csak egy elemet jelöljön be):
•
•
•

A Somlyó Zoltán utca úthibáinak javítása
Az Árpád utcai villamosmegállónál található kutyafuttató felújítása, kút létesítése
A Móricz Zsigmond utcai kutyafuttató fejlesztése, felújítása

FELSŐ-KISPEST 3. (Kérjük, csak egy elemet jelöljön be):
•
•
•

Árnyékoló elemek kihelyezése a vizes játszótérre
Az Arany János utca és a Dobó Katica utca közötti kutyafuttató fejlesztése
A vizes játszótérnél ingyenes, önkiszolgáló biciklis szervizközpont létesítése
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FELSŐ-KISPEST 4. (Kérjük, csak egy elemet jelöljön be):
•
•
•

A Hofherr Albert utcában az úttest hibáinak javítása
Parkolóhelyek felfestése a panelházak közötti parkolókban
A Zrínyi utca és a Jókai utca közötti kutyafuttató fejlesztése

WEKERLE (Kérjük, csak egy elemet jelöljön be):
•
•
•

A Zalaegerszeg utcai játszótér felújítása, fejlesztése
A Kós Károly téren ingyenes, önkiszolgáló biciklis szervizközpont létesítése
A Bárczy István téri játszótéren kialakítandó kerékpáros ügyességi pálya terveztetése

HAGYOMÁNYOS KISPEST (Kérjük, csak egy elemet jelöljön be):
•
•
•

Járdafelújítás a Jahn Ferenc, a Kossuth Lajos és az Esze Tamás utcában
A Kiss János altábornagy utca–Kócsag utca–Tulipán utca kereszteződésében található
terület parkosítása
A Vas Gereben utcai kutyafuttató felújítása, fejlesztése

KERTVÁROS (Kérjük, csak egy elemet jelöljön be):
•
•
•

A Temesvár utca Hamu utca és Karton utca közötti szakaszán forgalomlassító
fekvőrendőrök elhelyezése
Kertvárosi játszóterek felújítása, fejlesztése
Pozsony utcai járdák javítása

KÖSZÖNJÜK SZAVAZATAIKAT!
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2021. JANUÁR 31.
Beküldés módja:
Elektronikusan:
E-mail: gajda@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.)
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Búcsú
Fejes Istvántól

Fejes István 1957-ben született, általános és középiskolai tanulmányait is a
Wekerletelepen végezte. 1976ban kezdte pedagógus pályafutását a Hungária Általános
Iskola és Kollégiumban gyermekfelügyelőként, és haláláig
itt dolgozott megszakítás nélkül. 1980-ban szerezte meg
magyar-történelem szakos általános iskolai tanári végzettségét, 1984-ben a történelem
szakos középiskolai tanári diplomát az ELTE-n, 2001-ben a
közoktatási vezető oklevelet
a Pécsi Tudományegyetemen.
Szinte minden pedagógus
munkakörben dolgozott: volt
váltós nevelő, alsós csoportnevelő, szaktanár, osztályfőnök,
csapatvezető, igazgatóhelyettes és 1994-től igazgató, illetve
intézményvezető. Több mint
negyedszázadon át vezette az
intézményt, szervezte a gyermekek nyári táborait. 1983
óta, 37 éven keresztül minden
évben ő vezette az iskolai vándortábort, melyen az ország
szinte valamennyi tájegységét
bejárta diákjaival. A Gémes
Természetjáró Egyesület alapító tagja, 2017-ben a Természetjáró Fiatalok Szövetségétől
Ifjúsági Természetjárásért Emlékplakett kitüntetést kapott.
Kollégaként,
tanítványként
emlékét megőrzik a Hungária
Általános Iskola és Kollégium
dolgozói, tanulói.
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Burány Sándor
(MSZP)
Szilveszter éjjel, ülünk egy
széken, kettesben úgy, mint
rég – énekelte sok évvel ezelőtt Cserháti Zsuzsa, és nemhogy akkor, de még nyáron
sem gondoltunk arra, hogy
idén különös szilveszterünk
lesz. Nem tódulnak majd tömegek a városba, hogy utcán
örüljenek az új évnek, elmaradnak az ilyenkor hagyományos zenés szabadtéri bulik, a
szórakozóhelyek egytől egyig
bezárva várnak jobb időkre, a
házibulik is mások lesznek, ha
lesznek. Merthogy estétől reggelig most nem buli van, hanem kijárási korlátozás. Bárhová is menjünk, este nyolcig
oda kell érnünk, és nem mehetünk akárhányan, hisz a
magánházakban is csak szűk
körben lehetünk. Ha már szerencsésen megérkeztünk, úgy

ott is kell maradnunk reggelig,
bár ez a része a szabályoknak
pont szilveszterkor könnyen
betartható. Mindenesetre tudnunk kell, hova, milyen társaságba megyünk, mert ha
tévedtünk, és nem igazán jó
a buli, akkor sem állhatunk
odébb egy másikba. Talán lehet egy pozitív hozadéka a
korlátozásoknak: mivel éjjel
senki sem lesz az utcán, így a
petárdázás lehetőségei is csökkennek. Ezt mondjuk nem bánom. Hiába tilos, szilveszterkor olyan a város, mintha utcai
harcok lennének folyamatos
fegyverropogással, pedig csak
jókedvű csoportok dobálják
jártukban-keltükben szanaszét
a petárdát. Frászt hozva ezzel
házi kedvenceinkre, akik közül sokan kerülnek minden tiltás, intelem, óvintézkedés ellenére sokkos állapotba. Rossz
esetben, ha van egérút, ha nem
elég körültekintő a gazdi, világgá is szaladhatnak. A tűzijáték közterületen tilos, a hírek szerint árulni sem fogják
hivatalosan. Így most nem lehet kimenni a társasházak elé,
talán abból is kevesebb lesz,
amit hasonló okokból szintén
nem bánok. A kertes házakban
nyilván menni fog, ahogy eddig, a lakótelepeken viszont
csak az erkély marad, meg a
lapos tető, ami messze nem

Elkezdődött a Budapesti Állatvédelmi Charta célkitűzéseinek megvalósítása
ideális és biztonságos hely a
piromániásoknak. Szóval csak
óvatosan a röppentyűkkel.
Különös lesz a karácsony is.
Előtte pár nappal majd megtudjuk, hogy szenteste meddig
maradhatunk vacsora után szeretteinknél. Kezdjük megszokni az online értekezleteket, az
online színházi előadásokat,
az online koncerteket, de nem
tudom, meg tudunk-e barátkozni az online karácsonnyal.
Ez az ünnep – túlnőve az egyházi kereteken – egyetemes
családi ünneppé, sőt az egyetemes szeretet ünnepévé vált.
Lehet-e korlátok közé szorítani a családot? Lehet-e korlátok közé szorítani a szeretetet?
Advent első vasárnapján meggyújtottuk az első gyertyát, és
azóta készülődünk. Díszítjük
a lakást, díszítjük a lelkünket.
Ne hagyjuk mindezt elveszni!
Minél nagyobb a baj, annál
nagyobb szükség van lelki tartalékainkra. Ez rajtunk múlik,
ezt nem tudják korlátozni. Ha
a bensőnkben ünnep van, így
vagy úgy, de csak azért is ünnep lesz karácsony. És biztosan eljön az új esztendő, ami
csak jobb lehet, mint az idei.
Juszt is. Legyen hát kedves olvasóimnak minden körülmény
dacára békés, szeretetteljes
karácsonyuk és szerencsés,
boldog új évük!

v

Online kulturális programok a KMO-ban és a WKK-ban
Elmaradtak a tervezett programok, szünetelnek az intézményi szolgáltatások a
november 11-től átmenetileg
zárva tartó KMO Művelődési
Központban és tagintézményeiben, valamint a Wekerlei
Kultúrház és Könyvtárban.
A KMO Facebook-oldalán
és YouTube-csatornáján számos online tartalmat osztanak meg az érdeklődőkkel, a

művelődési központ munkatársai valamennyi korosztály
számára szerveznek online
programokat, kikapcsolódási
lehetőségeket. Programpótló
videókkal, virtuális kiállítással és egyéb érdekességekkel
kedveskednek a látogatóknak
a WKK munkatársai a kultúrház és a könyvtár honlapján és
Facebook-oldalán a zárvatartás
ideje alatt. A Wekerlei Könyv-
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Különös szilveszter
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tár és a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár Üllői úti könyvtára
az olvasójegyek, illetve a kikölcsönzött könyvek és egyéb
dokumentumok lejárati idejét
automatikusan meghosszabbította, a szolgáltatások felfüggesztésének idejére késedelmi díjat nem számolnak fel.
A FSZEK távszolgáltatásai a
honlapon keresztül továbbra is
használhatók.

Idén ősztől állatvédelemért felelős főpolgármesteri megbízott ellenőrzi a Budapesti Állatvédelmi
Charta célkitűzéseinek megvalósítását. Más fővárosi kerületek számára is példaértékű lehet a Kispesti
Állatvédelmi Járőrszolgálat tevékenysége. Az egyesület önkéntesei az elmúlt öt évben 1800 esetben
intézkedtek, és csaknem 600 állat került a gondozásunkba.

Az állatvédelmi charta több eleme szól érzékenyítésről
Karácsony Gergely főpolgármester választási programjában is kiemelte az állatvédelem
fontosságát,
szeptemberben
pedig Szabó Rebeka zuglói
alpolgármestert, korábbi országgyűlési képviselőt bízta
meg a Budapesti Állatvédelmi
Chartában foglalt javaslatgyűjtemény megvalósításával. Az
állatvédelmi charta összefoglalja és rögzíti a Budapesten
élő állatok értékének és természetes igényeinek elismerését,
és összefoglalja azokat a kezdeményezéseket, amelyeket a
Budapesten társként és a természetben velünk élő állatokért
megtesznek a fővárosban.
Korszerű állatmenhelyeket
létesítenek
A charta alapelveihez igazodva a fővárosi önkormányzat
könyörtelenül fellép a szaporítók ellen, támogatja a kutyák
és macskák azonosítóchippel
való ellátását, a kedvezmé-

Példaértékű munkát végez a Kispesti Állatvédelmi
Járőrszolgálat

még ebben a ciklusban máshová költöztetnék. Bár évek
óta nem altatnak el itt állatot, a
körülmények – megfelelő zöldterület híján – nem ideálisak
az ott lakók számára, illetve az
örökbefogadásra sem. Pályázati rendszert szerveznek az
állatmentésben érdekelt városi
közösségek, civilszervezetek
támogatására, elősegítik a kerületi állatvédelmi járőrszolgálatok és az állatvédelemmel
foglalkozók tevékenységének
összehangolását.

szaktudást és tapasztalatot felhalmozó civilszervezetekkel,
és folyamatosan várják a javaslataikat. Építkezéseknél, parkosításnál, zöldterületek kezelésénél, panelfelújításnál fontos
szempont az ott élő állatok megóvása, életfeltételeik javítása.
Korszerű, európai színvonalú,
nagyobb kapacitású állatmenhelyek létrehozását tervezik, az
Illatos úti ebrendészeti telepet

Segítségnyújtás állatoknak
és állattartóknak
Jelenleg Kispesten, Kőbányán
és Újpesten működik állatvédelmi járőrszolgálat. A Kispesti Állatvédelmi Járőrszolgálat
2015-ben kezdte meg működését a Kispesti Polgárőrség keretein belül. Tagjaik, önkénteseik
közreműködnek a kóbor állatok
számának visszaszorításában,
rendszeresen tartanak előadásokat a felelős állattartásról

nyes és célzott ivartalanítást,
az ideiglenes befogadást és
rehabilitációs tevékenységet.
Állatvédelmi civil kerekasztalt
alapítottak: minden intézkedés
esetén egyeztetnek az állat- és
természetvédelemben jelentős

óvodákban és iskolákban. A
chippel rendelkező elkóborolt
állatokat hazajuttatják, a chippel nem rendelkező állatokat
saját otthonaikban, illetve ideiglenes befogadóknál helyezik
el, és a törvény szerint keresik
eredeti gazdáját, ha nem találják meg, örökbefogadót keresnek, mindeközben a szükséges
orvosi ellátásukat az egyesület
finanszírozza. Kispest önkormányzata egy Suzuki Swift járőrautóval és jelenleg havi 200
ezer forint támogatással segíti
a 2017-től önálló egyesületként
működő járőrszolgálat munkáját. Az önkormányzattal közösen múlt évben macskaivartalanítási akciót kezdtek, amit a
kezdeti nagy érdeklődésre tekintettel mindenképp folytatni
szeretnének. „Tapasztalataink
alapján sokat javít az állattartási kultúrán egy helyi szervezet
működése. Főként nem radikális eszközökkel, inkább segítőkész, ezáltal hatékonyabb,
együttműködőbb reakciót kiváltva lehet formálni az állattartó közösséget. Ezért nagy
előrelépés lenne, ha minden
kerületben alakulna hasonló
szervezet” – mondta lapunknak
Kruzslicz Anna, az egyesület
vezetője. Az elmúlt öt évben
1800 esetben intézkedtek és
600 állat került a gondozásunkba, heti 10 órát járőröznek
a kerületben. Bejelentéseket
a 06-70-636-6230-as telefonszámon, a bejelenteskispest@
gmail.com e-mail-címen, valamint a Facebook-oldalukra
írt üzenetben fogadnak; az
egyesület munkáját a Magnet
Banknál vezetett 1620014418527957 számlaszámon keresztül lehet támogatni.
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SZUPER ÁRAK

SZABADIDŐ

Sikeresen zárult a természettudományos szakkör

A LAKOSSÁGNAK IS

Több szempontból is rendhagyó volt a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban a Nemzeti Tehetségprogram pályázatának keretében megvalósított természettudományos szakkör.

Az iskola érdeklődő diákjai
tavaly szeptember óta azzal
töltötték péntek délutánjaikat,
hogy megismerjék a víz fizikai,
kémiai tulajdonságait, mindennapi életünkben betöltött
szerepét. A szakkör résztvevői

megismerkedhettek a vízzel
kapcsolatos szakmákkal, bepillantást nyerhettek a hajózás alapjaiba, többek között
a vízen alkalmazott KRESZszabályokba. Alkalmanként
– lazításképpen – történelmi,

irodalmi vagy éppen zenei kitekintést is tettek. Tavasszal, a
digitális oktatás bevezetésekor
kérdésessé vált, hogy minden elemében megvalósítható
lesz-e a program, de az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő engedélyt adott rá, hogy
a tanárok és a diákok a járvány első két hulláma között,
nyár végén, kora ősszel befejezhessék a megkezdett munkát. Szintén a járványhelyzet
eredményezte azt, hogy idén a
szakkörhöz kapcsolódó természettudományos tábor nem a
programsorozat lezárásaként,
hanem annak féltávján, augusztus végén valósult meg. A
gyerekek elsők között kerékpározhattak át a nem sokkal
korábban átadott új kerékpáros

hídon a Tisza-tó felett. A tábor
második napja kenuzással telt,
majd a pályázat keretében beszerzett drónok segítségével a
fiatalok madártávlatból is szétnézhettek a környéken. Végül
faanyag és PET-palackok segítségével tutajt készítettek,
amit később egy fürdőzés keretében bocsátottak vízre, és
terhelhetőségét is vizsgálat alá
vonták. Az idei tanév elején a
szakkör ismét visszatérhetett
az iskolába. Bár a járványügyi
előírások és a szükséges elővigyázatosság miatt kicsit megváltozott körülmények között,
de még az újabb digitális oktatási rend bevezetése előtt sikeresen lezárult az egész éves
munka.

Most az
els
akár 7 % ő vásárlás utá
n
ke d v e z m
ény jár*

közvetlenül a nagykertől!

alkuguru.hu

Hatalmas választék

Alkudozzon a jobb árakért
licitáljon és szerezze meg a
legnagyobb kedvezményeket

Rendeljen kínálatunkból
már ma az alkuguru.hu-n

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

Gyors kiszállítással

*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.
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.

PÁRBESZÉD
TERE
KÖZÖSSÉGI TÉR
KEDVES KISPESTIEK!
A Párbeszéd Tere csapata mindenekelőtt azt kívánja
Önöknek, hogy e nehéz időszakban is megélhessék
a karácsony szépségét. A 2021-es év pedig legyen
sokkal könnyebb és boldogabb, mint az idei.
Továbbra is online szervezzük programjainkat.
2020. december 22-én 17:30-kor Gábor György vallásfilozófus és Iványi Miklós, a Méltóság Napja Temploma
lelkipásztora beszélget a várakozás lelkiségéről, a vallásokat összekötő fényről. Arra biztatjuk Önöket, a programok idejére lépjenek be a programok előtt közzétett
linken a Zoom felületére, és kérdezzenek az előadóktól!
Januári programjaink most szerveződnek, kérjük,
figyeljék internetes hirdetéseinket!
Minden programunk ingyenes.
A Párbeszéd Tere az Ady Endre út 89.-ben található.
Facebook-oldalunk: facebook.com/ParbeszedTere
Blogunk: parbeszedtere.blog.hu

RÁTKAY ANDREA
GAJDA PÉTER
polgármester
(MSZP)

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

VINCZEK GYÖRGY

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.)

KERTÉSZ CSABA

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

VARGA ATTILA

alpolgármester
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)
11. sz. választókörzet
Telefonos egyeztetés alapján
(347-7400)

3. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)
Minden hónap első péntekén 17
és 18 óra között a Kispesti Vass
Lajos Általános Iskolában
(Csokonai utca 9.)

ÉKES GÁBOR

8. sz. választókörzet
(Fidesz-KDNP)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-340-5818)

BURÁNY SÁNDOR

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

DR. HILLER ISTVÁN

országgyűlési képviselő
(MSZP)
Telefonos fogadóórát tart a járvány
idején, a 06-1-211-3307-es telefonszámon előzetesen bejelentkezőket
a fogadóóra idején visszahívja.
Következő telefonos fogadóóra:
2021. január 7-én 17 órától

FEKETE LÁSZLÓ

1. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)
Minden hónap második keddjén a
Forrásházban (Dobó Katica utca
18.), előzetes telefonos egyeztetést követően (06-20-549-2456)

ÜGYFÉLFOGADÁS A VÁROSHÁZÁN
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

BOGÓ JÓZSEFNÉ

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

TEKNŐS FERENC

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

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 (06-30-4836529)

SOMOGYI LÁSZLÓNÉ

5. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-432-7731)

DOMOKOS GÁBOR

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

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

LACKNER CSABA
7. sz. választókörzet

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

DÓDITY GABRIELLA
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

Telefonos egyeztetés alapján (0620-242-7079) a Fidesz-irodában
(Ady Endre út 91.)

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

EGÉSZSÉGÜGY
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

FEKETE MÁRK
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

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

LAZÁNYI FERENC
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

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

SONG SIMON

Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-30-960-9916) a Fidesz-irodában (Ady Endre út 91.)

FERENCZI ISTVÁN
Listás képviselő
(LMP)

Telefonos egyeztetés alapján
folyamatosan
(06-20-239-2122)

- VÁSÁRLÁS UTÁNI AJÁNDÉKOK

- KÉNYELMES ONLINE BEJELENTKEZÉS

- BANKKÁRTYÁS FIZETÉS

*Az akció időtartama: 2020.11.01 - 2021.01.15.
További részletek a honlapon.

WWW.FIX.HU

1195 Budapest, Üllői út 303. (MOL kúton) • Tel: 06 1 357-6674, 06 20 394-7980 • WWW.FIX.HU

Új SsangYong Korando Style +
már 2,99% THM-től, fix kamatozással!
Magas felszereltség, alacsony THM!
Használja ki kedvező finanszírozási ajánlatunkat
és legyen Öné egy új SsangYong Korando Stlye +
felszereltségű crossover az akció keretében.
A konstrukció legfőbb részletei:
• Érintett típusok:
Új Ssangyong Korando
• THM: 2,99%-4,99%
(CASCO biztosítás megléte esetén)
• Finanszírozási konstrukció:
Zártvégű pénzügyi lízing
• Futamidő: 24–84 hónap
• Minimum önerő: 30%
• Devizanem: HUF
• Kamatozás: Fix
• Minimum finanszírozott összeg:
1 000 000 HUF

Vadonatúj

Korando
modell

Induló ár:

6 299 000 Ft
Használtautó-beszámítás

Vegyes üzemanyag-fogyasztás:
5-8,3 l/100 km, felszereltségtől függően.
Károsanyag-kibocsátási szint:
Euro 6d temp.
CO2 kibocsátás (vegyes): 144-190 g/km.

A finanszírozási ajánlat a 2020.08.19-től megkötött szerződésekre érvényes és 2020. 12. 31-ig szól. Finanszírozási feltételek: kamat mértéke: 2,91%-4,61%, kamat típusa: rögzített, devizanem: forint, önerő: minimum 30%, futamidő: 24-84 hó, konstrukció: zártvégű
pénzügyi lízing. Reprezentatív példa: Finanszírozás összege: 3 000 000 Ft, önerő: 3 778 000 Ft, futamidő: 60 hónap, kamat mértéke: 2,91%, kamat típusa: rögzített, THM: 2,99 %, kamat összege: 231 871 Ft, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 3 231 871 Ft, havidíj:
53 865 Ft. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével, a 2,99 % THM érték esetében 2,91% kamat alapul vételével történt, mértéke a feltételek változása esetén módosulhat. A finanszírozást az UniCredit Leasing
Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az
egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.unicreditleasing.hu honlapon. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljeskörűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Márkakereskedőjét, aki közvetítőként a Finanszírozó képviseletében jár el.

Ssangyong Délpest
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu
ertekesites@ssangyongdelpest.hu • +36 1 280 1533, +36 20 318 3760

A képen látható autó
illusztráció.

KISPEST ÚJSÁG A kispestiek hivatalos lapja – Kiadó: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Főszerkesztő: Prusinszki István Fotó: Getto Márton, Ruzsa István Szerkesztőség: 1195 Budapest, Városház tér 18-20.
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Home

Játssz
Kalandozz
Gondolkodj
Kincskeresés és rejtvények a
saját lakásodban!

2020/21
MINÔSÉGI NYELVOKTATÁS KISPESTEN

A sikeres wekerlei pálya után
megjelent az otthon játszható
StayInPlay Home.
További információkért látogass el a
www.stayinplay.hu weboldalra!

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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CT-vel felszerelt 3D digitális fogászat

• Fogbeültetés

• Parodontológia

• Éber szedáció

• Fogfehérítés

• 3D műtét tervezés • Esztétikai fogászat
• Mosolytervezés

• 3D CT(COMPUTER TOMOGRÁF)

• Fogszabályozás
Cím: 1191 Budapest, Fő u. 23. Fsz. 2.
Telefon: (0630) 723-2933, (061) 282-1835
Email: info@fogorvosom.hu
Web: fogorvosom.hu
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