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EÖTVÖS JÓZSEF-EMLÉKPLAKETT
Az önkormányzatot a vírushelyzet alatt tanúsított 
humánus magatartásáért terjesztette fel a Pedagó-
gusok Szakszervezetének XIX. szervezete a díjra. Az 
oktatásbarát önkormányzat második alkalommal 
érdemelte ki az elismerést a szakszervezettől (2005-
ben kapta meg először) nevelési-oktatási intézmé-
nyeinek színvonalas működtetéséért.

4. oldal

ELISMERÉS

Jelenleg 187 karon hord-
ható pánikgombos eszköz 
van az időseknél, amellyel 
probléma esetén egy gomb-
nyomással tudnak segítsé-
get kérni. Szükségességét 
és hasznosságát az élet 
többször bizonyította. 

5. oldalÖNKORMÁNYZAT

Kispest úttörő a honi 
önkormányzatok között 
a közösségi költségvetés 
bevezetésében. A 2019-es 
választásokig Budapesten 
egyedüli kerületként biztosí-
totta az itt lakók számára a 
javaslattevés lehetőségét.  

2. oldal

GAJDA PÉTER
KLÍMAVÉDELEM 

Van bennünk is ennyi 
elszántság? Mit tehetünk 
mi, hogy élhető bolygót 
örökítsünk a gyerekeinkre? 
Kíméletesebbek lehetünk a 
környezetünkkel úgy is, hogy 
közben nem veszítünk az 
életminőségünkből, sőt! 

9. oldal

FERENCZI ISTVÁN 

2. OLDAL

GONDOSKODÁS 
BALÁZS PIROSKA
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A szociális gondoskodás területén 
végzett kiemelkedő munkájáért Szo-
ciális Munkáért Elismerő Oklevelet 
vehetett át Dudásné Gémesi Szilvia, a 
Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgá-
lat munkatársa, Csóka Éva, a Magyar 
Vöröskereszt kispesti szervezetének 
vezetője, Nagyné Kopányi Szilvia, a 
Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum 
szakembere és Huszár Szilveszter, a 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselője. 

A szociális munka napja (november 12.) 
alkalmából tartott ünnepségen Gajda Péter 
polgármester arról beszélt, hogy még sze-
mélyesen nem volt alkalma ebben a körben 
is megköszönni azt az emberfeletti munkát, 
amellyel a szociális ágazat dolgozói az el-
múlt két esztendőben helytálltak a járvány 
második és harmadik hullámában. És vár-
hatóan a negyedik hullám sem ró majd ke-
vesebb feladatot az ágazatban dolgozókra, 
mint a korábbiak. A polgármester beszédé-
ben kitért arra, hogy leírhatatlanul fontos és 
nélkülözhetetlen a kispesti szociális mun-
kát végzők tevékenysége, legyenek azok 

hivatásosak vagy civilek. Nélkülük sokan 
kerültek volna még ennél is nehezebb hely-
zetbe a járvány ideje alatt, és nem csak ak-
kor, hiszen csaknem tízezren napról napra, 

hétről hétre egyszeri, illetve állandó segít-
ségért fordulnak az önkormányzathoz, mert 
nehéz körülmények között élnek. És bár a 
kormányzat eddigi és az ezután még várha-

tó indokolatlan megszorításai miatt nehéz 
gazdasági helyzetben van a kerület, ennek 
ellenére az év végén lesz rá mód, hogy az 
ágazatban dolgozó csaknem 200 szakember 
munkáját anyagilag is elismerjük, megkö-
szönjük – jelentette be Gajda Péter.
Az önkormányzat által alapított oklevelek 
mellett, a hagyományoknak megfelelően a 
Kispesti Gyermekzsivaly Alapítvány elis-
merő oklevelét is átadták Bartha Zoltánné-
nak, a Családok Átmeneti Otthonában dol-
gozó gondozónak.

Csóka Éva, Dudásné Gémesi Szilvia, Huszár Szilveszter, Bartha Zoltánné, Nagyné Kopányi Szilvia 
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ÖNKORMÁNYZAT

Emberfeletti munkát 
végeznek

Önkormányzati elismerésÖnkormányzati elismerés
a szociális dolgozóknaka szociális dolgozóknak

Civilek kísérhetik figyelemmel a folyamatot

Elemezve az elmúlt évek tapasztalatait és a visszajelzéseket, 
az önkormányzat megújult formában 2022 elején indítja 
útjára a Kispesti Közösségi Költségvetés 2.0 Programot, 
amelyben kiemelten számít a fiatalok, a Kispesti Ifjúsági 
Önkormányzat véleményére, javaslataira. 
Gajda Péter polgármestertől megtud-
tuk, a projekt tervezett kezdete 2021. 
december 1-je, ekkorra várják azok 
jelentkezését, akik szeretnének részt 
venni a munkában. Erősítve a program 
közösségi részvételi jellegét és a döntési 
folyamat átláthatóságát, a program által 
meghatározott 7 városrészből egy-egy 

civil képviselő kísérheti figyelemmel 
a folyamatot és a szavazásra bocsátan-
dó projektek kiválasztásának módját. 
Jövő márciustól májusig gyűjtik össze 
a kispestiek javaslatait, amelyeket ér-
tékelnek, és a megvalósíthatónak ítélt 
projektjavaslatokat szeptemberben és 
októberben bocsátják szavazásra, hogy 
a novemberben induló 2023-as önkor-

mányzati költségvetés tervezési folya-
matába már beilleszthetőek legyenek 
a kiválasztott fejlesztések. A fővárosi 
gyakorlati példát követve ezentúl már 
előre meghatározott témakörökben vár-
ják majd a javaslatokat. Kispest úttörő a 
magyarországi önkormányzatok között 
a közösségi költségvetés bevezetésében. 
A 2019-es választásokig Budapesten 
egyedüli kerületként biztosította az itt 
lakók számára a javaslattevés és a sza-
vazás lehetőségét. Gajda Péter elmond-
ta, a pandémia e téren is éreztette hatá-
sát, az érdeklődés lanyhult, a javasolt 
felújítások – főképp az önkormányzati 
bevételek radikális csökkenése miatt – 
nehezen, késve valósulhatnak meg, de 
az önkormányzat továbbra is törekszik 
a már elfogadott javaslatok megvalósí-
tására, ezért idén már több napvitorla 
volt a vizes játszótéren, valamint az 
útfelületet is javították a Hofherr Albert 
utcában. 

Megújul
a program

v

Aki szeretne részt venni a Kispesti Közösségi Költségvetés 2.0 program
tervezésében és lebonyolításában, 2021. december 1-ig jelentkezhet

a hivatal@kispest.hu e-mail-címen vagy a 061 347 4525-ös telefonszámon.
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A díjat és az oklevelet Szabó 
Zsuzsa, a PSZ elnöke és Sin-
kovicsné Pirigyi Katalin a PSZ 
fővárosi elnöke adta át Vinczek 
György alpolgármesternek. 
Szabó Zsuzsa példamutatónak 
és követendőnek nevezte az 
önkormányzat hozzáállását.
Gábori Anikó, a PSZ XIX. 
kerületi titkára lapunknak el-
mondta, az önkormányzat 
fenntartóként nagyon humá-
nus magatartást tanúsított ne-
velési intézményeivel, óvodá-
ival szemben. A szakszervezet 
egyik elnökhelyettese statisz-
tikát készített arról, hogy mi-
ket tettek az önkormányzatok 
a vírushelyzet alatt, és ebből 
kiderült, hogy a kispesti na-
gyon jól állt a dolgokhoz: nem 
voltak kényszerbezárások, 
kényszerszabadságok, megkö-
tések, hogy kinek mit kellett 
csinálnia. Önként ajánlkoz-
hattak a dolgozók, hogy éppen 
ügyeletet vállalnak egy intéz-
ményben, maszkot varrnak, 

takarítanak, festenek, vagy 
bármi olyat tesznek, ami ne-
kik jó. Aki krónikus beteg volt, 
táppénzre mehetett, nem volt 
probléma azzal, hogy át kellett 
egyik embert helyezni a másik 
intézménybe, és ez jó dolog 

volt mindenkinek, gyerekek-
nek, szülőknek is, nem okozott 
problémát senkinek.
Vinczek György arról be-
szélt, hogy a járvány alatt az 
önkormányzat a legnagyobb 
mértékben próbálta megóvni 
a betegségektől az intézmé-
nyek dolgozóit és a gondozott 
gyermekeket, igyekezett rövid 
időn belül segítséget nyújta-
ni és elősegíteni a különböző 

járványügyi szabályok betar-
tását, mert ezek nem mentek 
gond nélkül az országban. Azt 
mondta, talán példamutató az 
az operatív törzsi munka is, 
ami Kispesten jellemző: az 
intézmények éjjel-nappal tud-
nak kihez fordulni, segítséget 
kapnak, hogyha valamilyen 
beavatkozásra szükségük van. 
Hozzátette, jól ismerjük a jár-
ványügyi szabályokat, tudtunk 
segíteni, illetve az életmentés, 
a testi épség megóvása, az 
egészséges környezet bizto-
sítása mindvégig elsődleges 
szempont volt, és erre minden 
forrás rendelkezésre állt, még 
akkor is, ha az önkormányzat 
finanszírozása sok gonddal 
küzd. És amint lehetett, a pe-
dagógiai munka folyt a járvány 
alatt is, az óvodák nagy része 
üzemelni tudott, és mindeddig 
ezt a magas szintű védelmi ké-
szültséget fenn tudtuk tartani. 
Remélem, ez így lesz továbbra 
is. Bár már inkább a nevelés-
re, a fejlesztésekre fordítanánk 
nagyobb figyelmet egy nor-
mális életben – hangsúlyozta. 
Az elismerésben évente öt in-
tézményfenntartó részesülhet. 
Olyan települések kaphatják 
meg az emlékplakettet, ame-
lyek lehetőségeikhez képest a 
legtöbbet tették nevelési-okta-
tási intézményeik színvonalas 
fenntartásáért, eredményes 
működéséért. A kitüntetéseket 
először 2000-ben a pedagó-
gusok napjához kapcsolódóan 
adták át.

Az én Wekerlém
HELYTÖRTÉNET

A Kispesti Helytörténeti 
Gyűjteményben mutatták be 
Szántó András: Wekerle, az 
én kertvárosom című köny-
vét. Negyven év kutatómun-
kája egy könyvben – Szántó 
András négy évtizeden át 
gyűjtögette a régi képes-
lapokat és irományokat 
Wekerletelepről. Ezek adták 
az alapot a Wekerle, az én 
kertvárosom című könyvé-
hez.

A kötet a szerző Pesti alakok 
című sorozatának hetedik da-
rabja. A Kispesti Helytörténeti 
Gyűjteményben Siklós Zsu-
zsanna gyűjteményvezető be-
szélgetett a szerzővel a könyv 
kapcsán.
Azért Wekerle, mert itt éltünk 
tizenkét évig, nagyon megsze-
rettük a feleségemmel ezt a vá-
rosrészt – mondta el lapunknak 
a bemutatón Szántó András. 
Nem azt akartam megírni, ami 
már több kötetben megjelent 
előtte, hanem amiket én felfe-
deztem. Ezért kapott külön fe-
jezetet többek között Winkler 
Rezső fotós, aki egyébként a 
Wekerlei Dalkör alapítója volt, 
Mesterházi Lajos családregé-
nye, a Wekerlén élő és alkotó 
művészek, vagy éppen A má-
sik bolt.

ELISMERÉS

Az önkormányzatot – Polgármesteri Hivatalt – a vírushelyzet alatt tanúsított 
humánus magatartásáért terjesztette fel a Pedagógusok Szakszervezetének 
(PSZ) XIX. kerületi szervezete a díjra. Az oktatásbarát önkormányzat má-
sodik alkalommal érdemelte ki az elismerést (2005-ben kapta meg először) 
nevelési-oktatási intézményeinek színvonalas működtetéséért a PSZ-től.

Eötvös József-emlékplakettet 
kapott az önkormányzat

Sinkovicsné Pirigyi Katalin,
Szabó Zsuzsa és Vinczek György

Az önkormányzat 
nagyon humánus 

magatartást
tanúsított 

Kispesten jelenleg 187 karon 
hordható pánikgombos esz-
köz van az időseknél, amellyel 
probléma (egészségügyi, köz-
biztonsági) esetén egy gomb-
nyomással tudnak segítséget 
kérni. Negyven eszköz már 
GPS-alapú, azaz használója 
már nem csak otthonában tud-
ja használni ezt – tudtuk meg 
azon az találkozón, amelyen 
Balázs Piroska, a Segítő Kéz 
Kispesti Gondozó Szolgálat 
vezetője, Gajda Péter polgár-
mester, Vinczek György al-
polgármester, valamint a Body 
Guard Hungary Kft. ügyveze-
tője, Kalmár Sándor átadták az 
új készüléket Király Péterné 
Zsuzsannának.   
Fővárosi szinten is egyedül-
állóan sok ilyen eszköz van a 
kispesti idősek és a rászorultak 
használatában. Szükségességét 
és hasznosságát az élet már 

többször bizonyította, hiszen 
volt olyan ellátottunk, akit 
utcán, és volt, akit az ottho-
nában támadtak meg, de a pá-
nikgomb megnyomása után 
az erőszaktevő elmenekült. A 
jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtás önálló szakfeladata 
a Sszolgálatnak. Ezekkel az 
eszközökkel az emberek biz-
tonságban érezhetik magukat, 
hiszen a riasztástól – a pánik-
gomb megnyomásától – szá-
mított 30 percen belül ki kell 
érnie a házi segítségnyújtást 
végző munkatársnak a hely-
színre. Közbiztonsági prob-
léma esetén pedig értesítik a 
rendőrséget – mesélte Balázs 
Piroska. De nemcsak a rászo-
rultaknak ad biztonságot, ha-
nem a hozzátartozóknak is, 
akik így nyugodtabban tudnak 
dolgozni, hiszen rokonuk biz-
tonságára többen is vigyáznak 

– tette hozzá. A rendszer mű-
ködtetése évente 25-30 millió 
forintba kerül az önkormány-
zatnak. Az eszköz 90 év fö-
lött ingyenes, másoknak pedig 
szociális rászorultság alapján 
a havi rendszeres jövedelem 
1 százalékába kerül. A jelző-
rendszeres házi segítségnyúj-
tás nagyon fontos szociális 

szolgáltatása az önkormány-
zatnak, több mint egy évtizede 
támogatja vele azokat az idős 
kispestieket, akik erre rászo-
rulnak – mondta Gajda Péter 
polgármester. Kalmár Sándor-
tól megtudtuk, hogy a készü-
léket üzemeltető sokszoros 
„innovációdíjas” cég 27 éve 
foglalkozik ilyen, és ehhez ha-
sonló eszközök fejlesztésével, 
üzemeltetésével. Kétféle esz-
közt működtetnek: az egyiket 
a lakásban tartósan lévőknek, 
a másikat pedig a még aktív 
rászorulóknak ajánlják.
Ilyen GPS-alapú készüléket 
kapott Király Péterné Zsuzsan-
na, aki mostantól szabadabban 
mozoghat, hiszen rendszere-
sen eljár pingpongozni is. Az 
okostelefonok mintájára mű-
ködő, SIM-kártyás eszközök 
nagy előnye, hogy tartalmaz-
nak olyan programokat, ame-
lyek észlelik az elesést, illet-
ve egy „geokerítést”, amely 
figyelmezteti a hozzátartozót, 
ha az idős kilépne a számára 
megengedett sétakörből. A cég 
szakemberei jelenleg azon dol-
goznak, hogy egy készülékbe 
integrálják a pánikgombot és 
az akkumulátort tartalmazó, 
ma még külön hordozható és 
kezelendő részeket.   

GONDOSKODÁS

A karon hordható pánikgombos eszközzel egészségügyi, közbiztonsági prob-
léma esetén egy gombnyomással tud segítséget kérni az idős ember.

GPS-es vészjelzőt kapnak az idősek 

Biztonságot ad az eszköz

Segítségkérés 
gombnyomásra

Puskás Ferencre 
emlékeztek

EMLÉKEZÉS

A járványhelyzet miatt idén 
is szűk körben, csendes fő-
hajtással és koszorúzással 
emlékezett az önkormány-
zat a 15 éve, 2006. november 
17-én elhunyt kiváló kispesti 
labdarúgóra, a kerület dísz-
polgárára.  

Az önkormányzat képvisele-
tében Gajda Péter polgármes-
ter, valamint a három alpol-
gármester, Vinczek György, 
Kertész Csaba és Varga Attila 
hajtott fejet a Nemzet Sporto-
lójának emléke előtt. A Fidesz-
KDNP koszorúját Fekete Márk 
és Song Simon önkormányza-
ti képviselők helyezték el a 
KÖKI Terminál előtt álló szo-
bornál. A Puskás Nemzetközi 
Futball Alapítvány nevében 
Mravik Gusztáv emlékezett. 
Kispest méltó módon őrzi és 
ápolja az Aranycsapat legen-
dás kapitányának emlékét ha-
lála óta: a Bozsik Aréna előtti 
utca és az egyik iskola viseli 
nevét, egykori iskolája falán 
emléktábla, valamint egy-egy 
iskolai és köztéri szobor em-
lékeztet a nagyszerű sportem-
berre. Mindkettő a kispesti 
szobrász, Kristóf Lajos alko-
tása, a KÖKI Terminál ellőtti 
Budapest első közterületi Pus-
kás-szobra volt 2013-as állítá-
sakor.

2021. NOVEMBER2021. NOVEMBER
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SPORT

Idén 100 éves a Magyar Birkózók Szövetsége, az évforduló alkalmából rendezett ünnepséget a Kispesti 
Nehézatlétikai Sportiskola (KNSI) a Klinga László Birkózóteremben. A magyar birkózósport egyik 
legeredményesebb sportolójának nevét viselő létesítmény 2016-ban nyílt meg az Eötvös u. 5/b. alatt. 
Az önkormányzat kedvezményes, jelképes bérleti díj fejében adta át az épületet a KNSI-nek, támogatva 
a sportágat. 

Ünnepeltek a birkózók

Ancsin László, a Magyar Bir-
kózók Szövetsége főtitkára kö-
szöntőjében arról beszélt, hogy 
most a centenárium kapcsán 
vette vissza a szövetség a régi, 
induló nevét (közben Magyar 
Birkózó Szövetség volt). El-
mondta, ez a 100 év tulajdon-
képpen végig aranykora volt a 
birkózásnak, hiszen folyama-

tosan szállították az érmeket és 
nem kevés aranyérmet a ma-
gyar birkózásnak és az egye-
temes magyar sportnak. A fő-
titkár megköszönte a szakmai 
vezetésnek, a szülöknek és az 
önkormányzatnak a támoga-
tást. A lényeg az volt hat évvel 
ezelőtt is, amikor megnyitot-
tuk közösen a szövetséggel a 

Klinga László Birkózótermet, 
hogy ne üzleti célra használjuk 
az épületet, hanem próbáljuk 
meg a kerületi gyerekeknek 
átadni. Az elmúlt évek bizo-
nyították, hogy ez helyes, jó 
döntés volt – fogalmazott kö-
szöntőjében Kispest polgár-
mestere. Gajda Péter elmond-
ta, itt mellette van egy szintén 
sport céljára átalakított helyi-
ség, a Török Gyula Ökölvívó-
terem, ez a rész itt a lakótelepi 
területen azt a célt szolgálja, 
hogy mozgásra ösztönözze a 
kispesti fiatalokat, még akkor 
is, ha nem biztos, hogy magyar 
vagy olimpiai bajnokok lesz-
nek. Ezért a jövőben is támo-
gatni fogjuk – hangsúlyozta.
A sportot felügyelő alpolgár-
mester szerint is nagyon jó dön-
tés volt 2016-ban átadni a ter-
met az egyesületnek. Kertész 
Csaba arról beszélt lapunknak, 
hogy jó kezekben van az egye-
sület, jók a vezetők, látni lehet 
azt is, hogy 30-40 gyerek rend-

szeresen sportol itt, és a közeli 
óvodával is kapcsolatot alakí-
tottak ki. Hozzátette, a sport-
ban nem az a lényeg, hogy 
bajnokok legyünk, a sport ösz-
szetart, közösséget ad. Azt is 
elmondta az alpolgármester, 
hogy jövőre a világítás korsze-
rűsítésével támogatja az ön-
kormányzat a KNSI-t. A név-
adó, egykori kiváló versenyző 
arról beszélt, az öltözői rend az 
alap, már az óvodásokat is erre 
kezdik rászoktatni. Fegyelem-
re szoktatjuk őket, ami sajnos 
ma már elég ritka. Elég nehéz 
a gyerekeket befogni, becsalni 
a számítógép mellől egy helyi-
ségbe, egy terembe. Ez a sport 
nem bélyeggyűjtés, nem ka-
laplengetés, hanem küzdelem. 
Én mindig azt mondom: már 
legyőzted magad, ha felállsz a 
szőnyegre egy versenyen – fo-
galmazott Klinga László, hoz-
zátéve, a birkózók között di-
ákolimpiai és serdülő magyar 
bajnoki érmesek, a szumósok 

táborában kadett és ifjúsági 
Európa-bajnoki érmesek van-
nak. A szumót fel fogják venni 
az olimpiára, tehát egy kicsit 
elől járunk, hogy dolgozunk 
ezen is. Megtudtuk, a járvány 
megnyirbálta a szakosztályt, 
sokan lemorzsolódtak, sok mi-
nőségi gyerek is abbahagyta, 
akikbe már komoly munkát 
fektettek az évek során. A cen-
tenáriumi rendezvényen Gajda 
Péter polgármester és Kertész 
Csaba alpolgármester díszok-
levelet vehetett át az önkor-
mányzat részére. Az egykori 
ugyancsak kiváló birkózóról 
elnevezett Gurics György-díjat 
ezen az eseményen kapta meg 
Klinga László. Köszöntötték 
a sportiskola munkatársait, 
Bóna Csabát, Nagy Bélát, Se-
bők Jánost és Nemes Dávidot. 
Az edzőterem falát mostantól 
a Magyar Birkózók Szövet-
sége zászlaja díszíti, amelyet 
Németh Szilárd elnök küldött 
a KNSI-nek.

Ez a sport küzdelem

Rendszeresen 
sportolnak
a gyerekek
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Kertész Csaba, Gajda Péter, Klinga László,
Ancsin László

Vinczek György alpolgár-
mester köszöntőjét követően 
Burány Sándor emlékezett az 
egykori képviselőtársra, akivel 
1994-1998 között együtt ültek 
a parlamentben. „Mi lehetne 
méltóbb Bálint gazda emléké-
hez, mint egy fa? Egész élté-
ben a földdel, a föld terménye-
ivel, kincseivel foglakozott. 
Bálint Gyuri bácsi fontosnak 
tartotta a természet, a növé-
nyek szeretetét, ápolását. Egy 
kőnél, egy emlékműnél sokkal 
fontosabb, ha egy fával tisz-
telgünk emlékének” – fogal-

mazott.Nagy Mária, az Első 
Kis-Pesti Kert vezetője Csányi 
Vilmos etológus gondolatait 
osztotta meg a hallgatóság-
gal: „Kicsit olyan a kert, mint 
a szép zene, amelyet a Nap, 
ez az égi karmester vezényel. 
Tavasszal int, kibújnak a korai 
hagymások levelei és kelyhei, 
a színek szimfóniájának első 
taktusai, aztán következnek 
a zöld akkordok, az ezerféle 
különös levél a zöld minden 
árnyalatában, illeszkedve az 
örökzöldek tartós, mély tónu-
saihoz. Aztán ahogyan az idő 

múlik, a Nap egy-egy intésére 
felszikráznak a bokrok, nyíl-
nak a virágok: fehérek, sárgák, 
kékek, lilák. Bomlanak a szép 
rózsák illatos szirmai. Nyáron 
formálódnak a gyümölcsök, 
ősszel roskadnak a fák, a bok-
rok a gazdag terméstől.” Nagy 
Mária arról is beszélt, hogy 
„Gyuri bácsi emberi kedvessé-
get, tudást és növényszeretetet 
hagyott ránk. Tanácsokat adott 
a növénytársításról, a biogaz-
dálkodásról, permetezésről. 
Minden kertszerető ember ta-
nult tőle. A kert barátja volt”. 

Bálint György hitvallását kö-
vetve – a gyerekeket kell meg-
tanítani a föld, a növények, ál-
latok, az élőlények szeretetére 
– elmondta, ezt teszik ők is, 
amikor a kerületi iskolák ta-
nulóit fogadják, és a természet 
szeretetére nevelik őket. Bálint 
György özvegye, Récsey An-
tónia megköszönte az emlék-
helyet és a fát, azt mondta, re-
méli, a fa lombja alatt fiatalok, 
öregek ülnek majd és beszél-
getnek a kertészkedésről.

KÖZÖSSÉG

Fát ültettek a tavaly elhunyt díszpolgár, Bálint György emlékére az Első Kis-Pesti Kert előtt.
Burány Sándor országgyűlési képviselő ajándékozta a vérszilvafát.

Emlékhelyet alakítottak ki Bálint gazdának

Gajda Péter polgármester és Nagy Mária

v

KÖZÉRDEKŰ

-  a Kormány által előírt
helyeken és módozaton túl 
lehetőleg  mindenütt használ-
janak orrot, szájat eltakaró 
maszkot,
- sűrűn használjanak kézfer-
tőtlenítő folyadékot,
- tartsák be az 1,5-2 méteres
távolságot egymástól,
- kerüljék a csoportos rendez-
vényeket,
- fokozott figyelmet for-

dítsanak a gyermekek és a 
védettséggel nem rendelkezők 
egészségének megőrzésére,
- családi rendezvényeket csak 
erősen megfontolt esetben 
tartsanak,
- közösségi rendezvényekre, 
gyermekintézményekbe a leg-
kisebb tünetekkel se engedjék 
gyermekeiket,
- láz, felsőlégúti tünet, 
kötőhártyagyulladás, általános 

rosszullét, köhögés közül leg-
alább kettő együttes észlelése 
estén lépjenek kapcsolatba 
háziorvosukkal, e-mailen, 
telefonon. Az orvos szerin-
ti intézkedések szerint kell 
eljárni,
- az egészségügyi szolgálat 
leterheltsége miatt a telefo-
nos kapcsolat ideje jelentő-
sen megnövekedett, kérjük, 
legyenek türelmesek a válasz 

megérkezéséig, az elérhető-
ségig,
- védettséggel nem rendelkező 
felnőttek saját biztonságuk 
érdekében tartsák be az egész-
ségügyi felhívásokat, egyben 
továbbra is javasoljuk az oltás 
felvételét a Covid 19 fertőzés 
ellen!
Kérjük, vigyázzanak családja-
ikra, vigyázzanak egymásra!

Az országos fertőzési adatokat figyelemmel kísérve, a helyi intézmények monitoringjelzése alapján
a Kispesti Operatív Törzs javasolja:  

„Mi lehetne méltóbb Bálint gazda emlékéhez,
mint egy fa?”
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Ünnepséggel kezdődött meg 
a hagyományos Erkel-hét az 
idén 110 éves Erkel iskolá-
ban november elején.
 
Az ünnepi műsor keretében az 
intézmény folyosóján kialakí-
tott Erkel-fal előtt helyezték 
el a megemlékezés virágait az 
osztályok képviselői. Évek óta 
hagyomány már, hogy ezek-
ben a napokban megemléke-
zünk iskolánk névadójáról, 
Erkel Ferencről, akinek nevét 
intézményünk fennállásának 
80. évfordulóján vettük fel 
– mondta köszöntőjében az 
iskolarádión keresztül meg-
tartott rövid ünnepségen az 
intézmény vezetője, Maserné 
Drexler Katalin. Az igazgató 
beszélt Erkel Ferenc zeneszer-
zői tevékenységének legfon-
tosabb állomásairól és arról, 
hogy Erkelről csak kevesen 
tudják, hogy remek sakkozó, 
igazi sakkmester is volt. Eh-
hez kapcsolódóan az iskola 
fennállásának 110. évforduló-
ján megtartott Erkel-héten a 
sok-sok színes program között 
szerepelt rajz- és sakkverseny 
is. A hét programjai természe-
tesen kapcsolódtak a zenéhez, 
a nagyobbaknak volt zenetör-
téneti séta a Liszt Ferenc Em-
lékházhoz, illetve a Fiumei úti 
Nemzeti Sírkertbe a zeneszer-
ző sírjához. 

ÜNNEP

Október 23-án reggel lázasan 
ébredtem, le kellett monda-
nom a koszorúzást. Gyengé-
nek éreztem magam, és mikor 
belenéztem a tükörbe, döb-
benten láttam, hogy olyan a 
szemem, mint Darth Maulnak 
a Csillagok háborújában. Ha 
pislogtam, enyhén fájt is a 
szemgolyóm, csak, hogy tud-
jam, ez bizony nem film, ha-
nem maga a szomorú valóság. 
A járvány kezdete óta mindig 
tartok otthon gyorstesztet, ez 
megnyugtató módon negatív 

volt. Három oltás után nem 
is vártam mást, de a kötőhár-
tya-gyulladás idegesített, mert 
több cikkben is olvastam, hogy 
a delta variánsnak ez az egyik 
jellegzetessége. Ezért másnap 
bejelentkeztem egy hivatalos 
szűrésre a KÖKI-nél. Három 
oltás ide vagy oda, ez a teszt 
viszont pozitív lett. 
Ha a kedves olvasó ebből azt 
szűrné le, hogy lám-lám minek 
az oltás, ha így is elkapja az 
ember a vírust, téved. Mikor 
felhívtam a háziorvosomat, 
hogy akkor most mi a teendő, 
mindössze vitaminkúrát java-
solt, mondván, ha nincs kö-
högés, más súlyosabb tünet, 
akkor három vakcina után nem 
látja indokoltnak bármilyen 
gyógyszer szedését (lázcsilla-
pító volt otthon). Igaza lett. A 
láz három nap után elmúlt, öt 
nap után az erőm is visszatért, 
a szemem is rendbejött anél-
kül, hogy bármi szert hasz-
náltam volna rá. Pontosan az 
történt, amit a vakcina gyártói 
ígértek: a betegség enyhe lefo-
lyású volt, nem kerültem kór-

házba, lélegeztetőgépre. És ez 
a lényeg.
Mert míg Ausztriában a 
lélegeztetőgépre kerülő be-
tegek 80%-a túléli a kórt, ad-
dig Magyarországon 80%-uk 
meghalt a harmadik hullám 
idején. Hiába hozott be a kor-
mány raklapszámra berende-
zéseket, nincs elég szakápoló, 
hogy üzemeltesse őket. És bár 
a kormány titkolja a fontos 
adatok jelentős részét, orvo-
si beszámolókból lehet tudni, 
hogy a lélegeztetőgépre kerü-
lők túlnyomó része oltatlan. 
Úgyhogy mindenkit arra bíz-
tatok személyes példám alap-
ján, hogy vegye fel az oltást. 
A negyedik hullám itt van a 
nyakunkon, de nem mindegy, 
hogy kit hogyan talál meg. 
Friss hír, hogy a kormány – ér-
tesülve a főváros hasonló kez-
deményezéséről – elrendelte 
zárt térben a kötelező maszk-
használatot. Ahogy eddig, úgy 
most is későn reagált. Ahe-
lyett, hogy megelőzné a bajt, 
kullog az események után.

KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

Burány Sándor 
(MSZP)

Kit hogyan talál meg?110 éves
az Erkel iskola
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KÖZÉRDEKŰ - EGÉSZSÉGÜGY

- Sajnálattal tájékoztatom Önö-
ket, hogy jogszabályi és finan-
ciális okok miatt 2021. decem-
ber 12-től  nem tudják igénybe 
venni a Yamamoto Intézetben 
a fizikoterápiás, akupunktúrás 
és neurálterápiás kezeléseket 
a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő (NEAK) által tá-
mogatott módon. 
- A személyi állomány csökke-
nése miatt a Tüdőgondozó és 
szűrőállomás munkarendjében 
változások álltak elő. Kérem, 
hogy mindig ellenőrizzék a fo-
lyamatosan frissülő heti rende-
lési időket!
- Nagy aggodalomra ad okot 
a járványhelyzet kedvezőtlen 
alakulása. A most támadó ko-

ronavírus delta variáns sokkal 
fertőzőbb, mint a korábbiak. 
Igen veszélyes, főleg az oltat-
lanokra nézve. Nagyon fontos-
nak tartom, hogy aki nem élt 
az oltás lehetőségével eddig, 
gondolja át újra.
Mostanra (7 milliárd oltás 
után) már kijelenthető, hogy 
a felmerült komplikációkért 
nem az oltás felel, hanem 
maga a vírusfertőzés. 
- Intézetünkben folytatódik a 
3. körös oltás, heti 3 alkalom-
mal az előírt regisztráció, hely- 
és időpontfoglalás szerint. A 
második oltás felvétele után 
4-6 hónappal erősen javasolt 
az emlékeztető oltás.
- Továbbra is mindenkire vo-

natkozik a maszkviselés sza-
bálya.
- Az oltás a súlyos megbetege-
déstől, szövődményektől véd. 
Az oltott személy is megkap-
hatja a fertőzést enyhébb mér-
tékben, és tovább is adhatja a 
vírust. Bizonyított, hogy sza-
bályszerű maszkviseléssel je-
lentősen csökken egy fertőző 
környezetben levők megbe-
tegedési aránya. Ezért kérem 
tisztelt betegeinket az Intézeti 
szabályok betartására a negye-
dik hullám mérséklése és ked-
vezőtlen következményeinek 
kivédése céljából!

Dr. Kumin Marianna 
főigazgató-főorvos

Tisztelt Kispesti Lakosok! Kedves Betegeink! 

KLÍMAVÉDELEM

Huszonhatodik alkalommal gyűltek össze a világ vezetői, hogy a klímaváltozással kapcsolatos tenniva-
lókban megállapodjanak. Hírességek szintén megjelentek, hogy a maximum másfél fokos felmelege-
dés mellett álljanak ki. Ez volt a CoP26 Glasgowban, a városban, aminek a neve gael-ül annyit jelent: 
„kedves zöld hely”.

CoP26 a kedves zöld helyen

Az elvárások ellenére a döntés-
hozók nem határoztak el azon-
nali, konkrét lépéseket, bár 
vannak pozitívumok is. Elő-
ször került a „fosszilis energia-
használat csökkentése” a záró-
dokumentumba. A stabilitást 
azonban így sem lehet boríté-
kolni – lesz ezzel még felada-
tunk. Az igazi lelkesedést és 
ötleteket a tárgyalótermeken 

kívül, a párhuzamos rendez-
vényeken szívtam magamba. 
Glasgow utcáin, közösségi há-
zaiban és kávézóiban, kocsmá-
iban és templomaiban az ügy 
ezer árnyalata volt látható. Az 
egyik pódiumon az igazságos 
átállásról volt szó: arról, ami 
a fosszilis gazdaságból vezet a 
megújulókhoz úgy, hogy nem 
hagyunk senkit munka és pénz 

nélkül az út szélén. Olyasva-
laki érvelt az olajfelhasználás 
ellen, aki harminc évet dolgo-
zott egy északi-tengeri olajfú-
ró tornyon! Az Adelaide Place 
templomában szónokolva egy 
louisianai aktivista tette egy-
értelművé: a klímaváltozás itt 
van, pusztít, tovább nehezíti a 
szegények életét és rávilágít az 
egyenlőtlenségekre. Volt olyan 
szezon, amiben elfogytak a 
hurrikánok elnevezésére hasz-
nált ABC betűi! A szokatlan 
hideg pedig napokra leállította 
az elektromos hálózatot és a 
vízközművet is. Mi mit fogunk 
mesélni a Kiskunságról, a Mát-
ráról, a Dunáról? A panellakók 
és a kertészek, a fiatal és idős 
betegek mit fognak majd átél-
ni, ahogy a helyzet egyre fo-
kozódik? A tárgyalások kerítés 
mögött zajlottak, melynek ár-
nyékában színes kavalkád tün-
tetett. Itt találkoztam egy svéd 
nagymamával, aki 71 évesen 6 
hétig biciklizett, hogy eljusson 
a helyszínre. 2300 kilométert 
tekert – az unokáiért! Van ben-
nünk is ennyi elszántság? Mit 

tehetünk mi, hogy élhető boly-
gót örökítsünk a gyerekeinkre? 
Kíméletesebbek lehetünk a 
környezetünkkel úgy is, hogy 
közben nem veszítünk az élet-
minőségünkből, sőt! Az épü-
leteink szigetelése óriási lépés 
a szén-dioxid-kibocsájtásunk 
mérséklésében – közben az 
ingatlanok értéke növekszik, 
hűtési-fűtési költsége csökken. 
Ez az igazi rezsicsökkentés! 
Az élelmiszer-hulladék sokkal 
többel járul hozzá a klímavál-
tozáshoz, mint azt gondol-
nánk. A közösségi kertek és a 
termelői piacok értékesek, de 
van egy megjavítandó nagy 
rendszerünk: a közétkezte-
tésben rengeteg a hulladék, 
amivel anyagi veszteséget és 
környezeti ártalmakat is oko-
zunk. Mostantól komolyan 
kell vennünk a fenntartható-
ságot, akár egy heti két napos 
„klímabarát”, növényi menü 
bevezetésével is. A közleke-
déssel szerencsések vagyunk. 
Kispestet a járatok keresztül-
kasul átszelik, a belvárosba 
egy húszperces vonatozással 

is eljuthatunk. Közelebbre 
mehetünk gyalog, bringával, 
rollerrel is. Ez óriási életminő-
ség-javulást hozhat a tisztább 
levegőn és más jótékony hatá-
sokon keresztül. Örülnénk, ha 
bringás konvojjal mehetnének 
a gyerekek iskolába, mint Hol-
landiában? Vagy ha a telekocsi 
– és nem az „egy ember/egy 
kocsi” – lenne a norma? Van 
Klímastratégiánk és Akcióter-
vünk is. Vannak civilek, akik 
klímabarát szolgáltatásokat 
és programokat működtetnek. 
Van, aki fákat véd és van, aki 
ültet. Vannak pedagógusok, 
könyvtárosok, akik a jövő 
nemzedéket felkészítik a vál-
tozásokra. Micsoda lehetőség, 
erőforrás és felelősség! Csak 
közösen tudunk szorult hely-
zetünkön változtatni, az én 
feladatom pedig ezt a munkát 
kezdeményezni, támogatni és 
tevékenyen végezni. Kérjenek 
számon, és vegyék ki a részü-
ket is!  

Ferenczi István
zöld tanácsnok

Kerékpárral Svédországból…

Csak közösen 
tudunk szorult 
helyzetünkön

változtatni

A jövőért



Gábor Ilona, a KMO Műve-
lődési Központ igazgatója kö-
szöntőjében elmondta, az idei 
tanácskozás célja, hogy a szak-
emberek áttekintsék, milyen 
változásokat hozott a korona-
vírus-járvány, milyen módon 

befolyásolta a gyermekek és 
a fiatalok helyzetét, és hogy 
milyen hosszú távú hatások 
várhatók a családokban, isko-
lákban, a társadalom egészé-
ben a pandémia okozta pszi-
chés feszültség következtében. 

Vinczek György alpolgármes-
ter arról beszélt: a személyes 
kapcsolatok, találkozások na-
gyon fontosak, hiszen ezáltal 

közelebb kerülhetünk egy té-
mához, a sokrétű előadásokkal 
pedig bővülhet az ismeretünk, 
ami fontos a járvány idején is.
Varga Attila alpolgármes-
ter köszöntőjében kiemelte, 
a pandémia olyan dolgokat 
hozott a felszínre, amelyek-
kel muszáj foglalkozni, ez a 
konferencia kitűnő lehetőség 
a tapasztaltok cseréjére. A kö-
szöntőbeszédek után Plánk 
Róbert rendőr ezredes, a ke-
rületi rendőrkapitányság ve-

zetője rendészeti szempontból 
összegezte a járványkezelést.  
A folytatásban Gaál Viktor 
pszichológus, RED tréner a 
karanténpszichológiáról, Shala 
Alíz esetmenedzser, mediátor 
a járvány alatti gyermekvé-
delmi tapasztalatokról beszélt 
az érdeklődőknek. Takács Pé-
ter klinikai szakpszichológus 
a járvány lélektani hatásai és 
következményei címmel tar-
tott előadást, Szlankó Szilvia 
pszichológus, az UNICEF Ma-
gyarország gyermekjogi veze-
tője pedig arról beszélt, hogy 
a pandémia milyen hatással 
van/lesz a gyerekek mentális 
egészségére. A délutáni szek-
cióülésen a Nézőművészeti 
Kft. 7 nap című előadását te-
kinthették meg az érdeklődők 
az iskolai zaklatásról, Scherer 
Péter rendezésében, melyet in-
teraktív feldolgozó beszélgetés 
követett.
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RAJZPÁLYÁZAT

Kreatív karácsonyi rajzpá-
lyázattal zárul a 2021-es 
Vadmacska Éve a Budake-
szi Vadasparkban, amelynek 
főszereplője ezúttal a park 
vadmacskája. A „Szilveszter 
Karácsonya” témában indított 
rajzpályázaton a nevezők raj-
zaikkal mutathatják meg, ho-
gyan képzelik el a rejtett élet-
módot folytató kisragadozó 
karácsonyát. Az elkészült raj-
zokat 2021. december 8-ig le-
het beküldeni. A rajzpályázatra 
összesen négy korcsoportban, 
pályázónként egy darab alko-
tással lehet nevezni. A pálya-
művek e-mailben, szkennelve 
és kizárólag JPG formátum-
ban küldhetők be. A pontos 
beazonosítás érdekében a fájl 
nevének tartalmaznia kell a 
nevező nevét és életkorát. A 
rajzok az alkotó által választott 
bármilyen eszközzel készül-
hetnek, mint például zsírkré-
ta, vízfesték, vagy ceruza. Az 
elkészült és beküldött alkotá-
sok felkerülnek a Budakeszi 
Vadaspark Facebook-oldalára, 
ahol a Vadaspark közönség-
szavazást is hirdet 2021. dec-
ember 10. és 14. között. A pá-
lyázatról további információk 
a Budakeszi Vadaspark web-
oldalán olvashatók: https://
b u d a k e s z i v a d a s p a r k . h u /
hirek/szilveszter-karacsonya-
rajzpalyazat/

KÖRNYEZETVÉDELEM

Óvodapedagógusok és általános iskolai tanítók részvételével folytatódott a 
KEHOP-5.4.1-16-2016-00201, az Energiatudatos szemléletformálás a XIX. 
kerületben projekt továbbképző programja. A Magyar Környezeti és Neve-
lési Egyesület két szakértője, Bátyi-Földesi Dóra és Szűcs Boglárka tartott 
kötetlen hangvételű, interaktív foglalkozást környezeti felelősségünkről. A 
központi téma most is a fenntarthatóság, környezetvédelem és energiahaté-
konyság volt, de remek ötleteket és hasznos segédanyagokat kaptak a részt-
vevők mindennapi munkájukhoz.

Cél: ne termeljünk hulladékot!Szilveszter
Karácsonya

A házigazda önkormányzat 
nevében Varga Attila alpolgár-
mester a témáról való közös 
gondolkodás fontosságáról és 
arról beszélt, hogyan kellene 
változtatni saját szokásainkon 
is, hogy minél kisebb legyen 
az az ökológia lábnyom, ame-
lyet magunk után hagyunk.
A program elején egy rövid-
film megtekintése után Szűcs 
Boglárka elmondta, hogy a 
környezeti problémákat csak 
komplex egészként lehet és 
kell kezelni, amire a jelenlegi 
iskolarendszer, a felsőokta-
tás is, nincs felkészülve, ezért 
úgy kerülünk ki az iskolapad-
ból, hogy nem látjuk át ennek 
összetettségét. A környezet-
védelemről, a klímaválságról 
elsőre mindenkinek cselek-
vési lehetőségként a szelektív 
hulladékgyűjtés jut az eszébe, 
pedig az igazi szemléletváltás 
a fölösleges csomagolóanya-

gok, eleve a hulladékgyártás 
mellőzésével kezdődik. Szűcs 
Boglárka beszélt arról is, hogy 
már kisgyermekkorban beszél-
ni kell arról, hogy mi a különb-

ség az újrahasználhatóság, az 
újrahasznosítás és a dolgok 
más funkcióban való haszná-
lata között. Remek gyakorlati 
példákkal lehet ezt szemlél-
tetni a gyerekeknél is – mond-
ta. A szakember alapvetőnek 
tartotta, hogy ne pusztán csak 
számokkal, információkkal 
traktáljuk a gyerekeket, ha-
nem igyekezzünk a gondol-
kodásmódjukat, környezeti 

látásmódjukat szélesíteni, és 
megértetni velük, hogy az ön-
korlátozás, bizonyos kényel-
mesnek tűnő dolgokról való 
lemondás az alapja a környe-
zetvédelemnek. Beszélt még 
az úgynevezett „ökológiai túl-
lövésről”, amely az egy naptá-
ri napra eső erőforrások túlzott 
napi felhasználását mutatja, 
ami a jövőtől veszi el az ener-
giaforrásokat. Példaként emlí-
tette, hogy míg a 90-es évek-
ben a túlfogyasztást karácsony 
tájékán értük el, ma már nyá-
ron túlfogyasztásban vagyunk.
Bátyi-Földesi Dóra gyakor-
lati példákkal, használható 
praktikákkal segítette a közös 
gondolkodást, és arról beszélt, 
hogy mi mindent lehet csinálni 
óvodai és iskolai környezet-
ben, ami érdekli a gyereke-
ket. A résztvevők figyelmébe 
ajánlotta március 10-ét, amely 
2018 óta a Beporzók napja, 
amely felhívja a figyelmet a 
rovarvilág és a beporzást vég-
ző rovarok pusztulására. Bár 
sokan tartanak az esetleges ve-
szélyektől, de ennek ellenére 
érdemes „rovarbarát kerteket” 
létrehozni az intézmények ud-
varán. Különösen fontos a fák 
jelentőségének hangsúlyozá-
sa, kiváltképpen a városi kör-
nyezetben, ahol úgynevezett 
„hősziget” alakul ki az asz-
falton, ezért egy-egy jó hely-
re ültetett nagy fa akár 10-12 
fokkal is hűtheti a környeze-
tet a rekkenő hőségben – tette 
hozzá.

Minél kisebb
legyen az ökológia 

lábnyom

Bátyi-Földes Dóra és Szűcs Boglárka

GONDOSKODÁS

Mondj nemet! konferencia a pandémia hatásairól
Posztkarantén korszak – Az összezártság tapasztalatai és következményei a családban címmel rendezték 
meg a 23. Mondj nemet! konferenciát a KMO Művelődési Központban.

Karanténpszichológia

Milyen
változásokat hozott

a járvány?

Eörsi László A külpesti srácok 
1956 című könyvének bemuta-
tóját október 26-án tartották a 
kispesti Üllői úti könyvtárban. 
A dokumentumok alapján írt 
tanulmánykötet, amelyet az 
önkormányzat is támogatott, a 
külső kerületekben történt for-
radalmi eseményekről, fegy-
veres harcokról szól. Október 
28-án, a Kispesti Nemzetőrség 
megalakulásának évforduló-
ján tartott megemlékezésen az 
’56-os szervezetek nevében 
Jancsovics János, Égi Pál, Ka-
rácsony Ernő és Apró József, 
az önkormányzat képviseleté-
ben Vinczek György, Kertész 

Csaba és Varga Attila alpol-
gármesterek, valamint Teknős 
Ferenc önkormányzati képvi-
selő koszorúzta meg a Város-
háza falán lévő emléktáblát. A 
nemzeti gyásznapon, novem-
ber 4-én, a Határ útnál zajlott 
harcok emlékére emelt kopja-
fánál Égi Pál, Karácsony Ernő 
és Jancsovics János szabad-
ságharcosok, az önkormányzat 
képviseletében Gajda Péter 
polgármester, Vinczek György 
és Varga Attila alpolgármes-
terek helyeztek el koszorút, 
hajtottak fejet és gyújtottak 
mécsest.

EMLÉKEZÉS

Kispest az ’56-os forradalomban és szabadságharcban
Könyvbemutatóval, a Kispesti Nemzetőrség emléktáblájának megkoszorúzásával és a Határ úti kopjafánál 
tartott emlékezéssel zárultak a 65. évforduló alkalmából tartott kerületi programok.

Levéltári források alapján
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1878-ban létrejött az Országos Üvegfestészeti Intézet Kratzmann Ede vezetésével, 1885-ben nyitott 
Róth Miksa üvegfestészete, majd az 1890-es évektől további üvegfestészeti műhelyek alakultak Pesten. 
Ilyen volt a Forgó és társa, Ligeti Sándor, Zsellér Imre, az 1920-as évektől Johan Hugó és Kopp Ferenc. 
Róth Miksa neve, munkássága vitte csúcsra a magyar üvegművészetet. 

A Nagyboldogasszony Főplébánia
festett ólomüveg ablakai - Ligeti Sándor 
üvegfestészete

De vajon mi történt a többi 
üvegfestészeti műhelyben? 
Hol láthatók munkáik? Mivel 
is foglalkoztak általában? És 
milyen színvonalon alkottak? 
Mi most Ligeti Sándor mun-
kásságával foglalkozunk, aki 
ennek a nehéz szakmának iga-
zi jó iparosa. Munkássága nem 
kiemelkedő ugyan, de korának 
sokat foglalkoztatott és elis-
mert üvegfestője volt. A XIX. 

századvég gazdag polgársá-
gának és előkelőségeinek igé-
nye hívta elő újra a látványos, 
színes mozaik falképeket, az 
ólombetétes üvegablakokat, 
melyek megrendelőik politikai 
és gazdasági hatalmát jelení-
tették meg. Így találnak utat 
a polgárság hétköznapjainak 
színtereibe is. Ligeti 1900-
ban feladott hirdetése szerint 
„vállal lépcsőház-, étterem-, 

hálószoba-, s verandaablakok 
festészetét. Továbbá üvegma-
ratást (edzést) ablakokba, aj-
tókba, könyv-és ebédlőszekré-
nyekbe, valamint színes üveg 
ólommal való összeillesztését, 
mindezt igen jutányos áron.”
Volt még egy nagyon fontos 
helyszíne a festett üvegabla-
koknak, pontosabban a festett 
ólomüvegablakoknak, és ez 
nem más, mint a templombel-
sők. A századfordulón zajló 
templomépítések, felújítások, 
azaz az egyházak, templom-
építő bizottságok szintén ko-
moly elvárásokkal léptek fel. 
Egy-egy budapesti városrész, 
vagy vidéki város tehetősebb 
polgárai magukra vállalták 
egy-egy műalkotás költségét.
A cég eredetileg Ligeti és 
Radó üvegfestő műintézete 
néven jegyeztetett be 1889. ja-
nuár 29-én, Budapesten. 1889 
és 1912 között rengeteg temp-
lomi munkát végzett el, többek 
között Újpesten, Nagyszeben-
ben, Pécsett, Gyulán, Temes-
váron, Budapesten, Pápán. 
A kispesti Rudolf fogadalmi 
templom (ma Nagyboldogasz-
szony Főplébánia) 1904-ben 
épült fel Hofhauser Antal ter-
vei alapján. A vörös téglából 
épült neogótikus templom bel-
seje 1910-ben még festetlenül, 
néhány padnyi berendezés és 
egy neobarokk oltár kivéte-
lével üresen állt. 1912-ben, 
a templom nagyobb renová-
lásának keretében kerültek 
be a figurális ólomüvegabla-

kok, valamint az ajtókon, a 
kisebb ablakokon elhelyezett 
rombuszformájú ólomszegé-
lyekkel osztott, egyszerűen 
színezett üvegek. A szentély 
csúcsíves ablakain Szent Péter, 
Szent Pál és a Szeplőtelen fo-
gantatás dúsan díszített alakjai 
láthatók, historizáló környe-
zetben. Az adományozók ez 
esetben is helyi polgárok vol-
tak. A feliratok szerint Drex-
ler Antalné és családja, vala-
mint Özv. Riffel Mihályné Sz. 
Scheffer Teréz voltak a Szent 

Péter és Pál ablakok donáto-
rai.   Ligeti 1923-ban a Bástya 
utcából Kispestre, az Üllői út 
182. szám alá költözött. Részt 
vett a Kispesti Árumintavá-
sáron, ahol a Nemzeti Újság 
hírlapírója több iparos mellett, 
őt is kiemeli.  Cégét fiai vitték 
tovább a feltehetően 1930-ban 
bekövetkezett halála után. Li-
geti Sándor és felesége végső 
nyughelye a Kispesti temető.

Mohay Orsolya
Kispesti Helytörténeti

Gyűjtemény

Korának elismert 
üvegfestője volt

1912-ben kerültek be a figurális ólomüvegablakok

v

Újra ötletelésre hívja a buda-
pestieket a Fővárosi Önkor-
mányzat. A tavalyi keretből 15 
olyan javaslat megvalósítását 
kezdte el, amelyeket buda-
pestiek adtak be. A közösségi 
költségvetés elnevezésű prog-
ramban három kategóriában, 
összesen 1 milliárd Forint ér-
tékben valósít meg lakossági 
fejlesztési ötleteket a Fővárosi 
Önkormányzat. 
A közösségi költségvetés 
olyan – általában önkormány-
zati – program, amelynek ke-
retében a település költség-
vetetéséből bizonyos összeg 
felhasználására a város lakói 
tehetnek javaslatot. 2021-22-
ben Budapesten, a fővárosi 
közösségi költségvetés első 
tesztévét követően ismét 1 
milliárd forintos keretből va-
lósítja meg az önkormányzat 
a lakosok által beadott ötletek 

közül a legnépszerűbbeket. Az 
ötleteket 2022. január 31-ig le-
het beadni az otlet.budapest.hu 
oldalon keresztül. A főváros 
költségvetésében elkülönített 
1 milliárd forint felhasználásá-
ról Budapest közössége, vagy-
is a lakosság ötletei alapján, 
és mindvégig a lakossággal 
együttműködésben dönt a vá-
rosvezetés. 

A közösségi költségvetés 1 
milliárd forintos keretének 
felhasználására 3 tematikus 
kategóriában lehet javaslato-
kat tenni azért, hogy a nyertes 
ötletek többféle célt is szolgál-
janak. Ezek a kategóriák az 
Otthon Budapesten program 
céljaival azonos nevet visel-
nek. Az ötleteket így céljuk, 
tematikájuk szerint a követke-
ző három kategóriában lehet 
beadni:

Zöld Budapest
A főváros szerepet vállal ab-
ban, hogy a város zöldebbé 
váljon, és segíti a budapestie-
ket, hogy környezettudatosab-
ban éljenek. Közös cél, hogy a 
főváros felkészüljön a 21. szá-
zad egyik legnagyobb kihívá-
sára, a klímaváltozásra.

Esélyteremtő Budapest
A kategória célja, hogy az ön-
kormányzat csökkenteni tudja 
a társadalmi különbségeket, 
segítse a hátrányos helyzetű 
közösségek életét. 

Nyitott Budapest
A kategória célja az együtt-
működés fejlesztése a város 
közösségeiben, illetve a buda-
pestiek és a főváros, valamint 
annak intézményei között. 
Ennek megvalósítása érdeké-
ben új, kísérleti megoldáso-

kat, közösségépítő ötleteket és 
mindenki által könnyen hasz-
nálható és elérhető digitális 
fejlesztéseket várnak. Ezzel a 
főváros célja, hogy gyorsabb, 
okosabb és praktikusabb meg-
oldásokat nyújtson a budapes-
tieknek.

Az ötleteket rövid regisztráci-
ót követően az otlet.budapest.
hu oldalon keresztül lehet be-
adni 2022. január 31-ig.
Egy sikeres közösségi költ-
ségvetés alapjai a jó lakossá-
gi ötletek, melyekkel sokan 
egyetértenek, ezért a Fővárosi 
Önkormányzat idén is arra kér 
mindenkit, adjon egy jó ötle-
tet! Idén már 16 éves kortól!

További információ
az otlet.budapest.hu oldalon.

Fővárosi közösségi költségvetés – Jelszó: Adj egy jó ötletet!
KÖZÉRDEKŰ
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Tisztelt Kispesti Lakosok! 

Tisztelt Kerületi Választópolgárok! 

 

Magyarország 2022-ben országgyűlési képviselőket választ. A választás sikeres 

lebonyolításához nélkülözhetetlenek a szavazatszámláló bizottságok. A bizottságok tagjai 

függetlenek, kizárólag a törvénynek alárendelt személyek. A szavazatszámláló bizottságok 

elsődleges feladata a választások tisztaságának biztosítása, a pártatlanság érvényesítése, a 

törvényesség betartása és betartatása. Az eddig működő szavazatszámláló bizottságok 

megbízatása lejár, a szavazatszámláló bizottsági tagok mandátuma nem hosszabbodik meg 

automatikusan!  

Amennyiben Ön, kedves Választópolgár, állandó lakóhellyel rendelkezik Kispesten, 
kérem, vállaljon munkát a szavazatszámláló bizottságban. 

Várom szíves jelentkezését a választott szavazatszámláló bizottsági tagok közé 

2021. december 15-ig. 

A jelentkezési lap átvehető a Polgármesteri Hivatal (1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 
recepcióján. 

Érdeklődni lehet a +36-1-3474-668-as telefonszámon. 

A jelentkezési lapot munkaidőben a Polgármesteri Hivatal recepciója előtt található, erre a 
célra rendszeresített gyűjtőládába kérjük bedobni, vagy postai úton eljuttatni (1701 Budapest, 
Pf.: 45). 

Várom szíves jelentkezésüket, számítok támogatásukra. 

Tegyünk együtt a választások törvényes lebonyolításáért! 

 

       dr. Béja Julianna s. k. 

                   jegyző 

a Helyi Választási Iroda vezetője 



A kupon 3 dl forraltbor vásárlása esetén 10 % kedvezményre  
jogosít. Egy kupon egy forraltbor vásárlásakor váltható be.  
A kuponok nem összevonhatók.

budapestikaracsony.hu

Adventi vásár 

 a Vörösmarty téren

2021.11.19 - 2021.12.31.

A vásár kizárólag védettségi igazolvánnyal látogatható!

Forraltbor kupon  –1 %

✂
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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)

A személyes ügyfélfogadás előzetes időpontfoglalással történik a Polgármesteri Hi-
vatalban. Az ügyintézők telefonszáma és e-mail-címe elérhető a kispest.hu oldalon 
(ÜGYINTÉZÉS - ÜGYFÉLFOGADÁSI REND). Időpont egyeztetése a megadott elérhe-
tőségeken lehetséges. A telefonokat hétfőn 8.00–18.00, szerdán 8.00–16.30, pénteken 
8.00¬12.30 között fogadják a munkatársak. Személyes ügyfélfogadásra hétfőn 14.00–
18.00, szerdán 8.00–16.30, pénteken 8.00–12.00 között van lehetőség.

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)

Következő fogadóóra:
december 9. 17 óra
telefonos visszahívással.
Előzetes jelentkezés:
061-211-3307

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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A TISZTELT KISPESTI LAKOSOK!
Az elmúlt másfél évben olyan, soha nem tapasztalt életkörülmények közé ke-
rült mindenki –kisgyermekektől az idősekig –, amilyet eddig nem élt át közü-
lünk senki. Ez az alapvetően más élethelyzet új kérdéseket, új megoldandó 
problémákat hozott a felszínre. Legtöbbször olyanokat, amelyekre fel sem 
készülhettünk, nem is számíthattunk. Lehet az akár munkahelyi, életviteli, csa-
ládi, egészségügyi és minden más, amivel a Covid járványhelyzet mindennapi 
életünket átformálta. Az itt élő emberek között járva, nehézségeiket, panaszai-
kat meghallgatva – amelyekkel gyakran fordulnak hozzánk – , úgy érezzük, az 
eddigi lehetőségeink mellett szükség lenne jogi segítségnyújtásra is.
Ehhez kínálunk szaktanácsadást, kapaszkodót kerületünk lakóinak. Ebben ta-
pasztalt, képzett jogásszal állunk a bajba került, nehézségekkel küzdő kispesti 
lakosok rendelkezésére.

AMIT KÍNÁLUNK ÖNÖKNEK:
DECEMBER 06-ÁN, HÉTFŐN 16 ÓRÁTÓL

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS,
AMELYHEZ – A FELESLEGES VÁRAKOZÁS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN 

– MINDÖSSZE IDŐPONT-EGYEZTETÉSRE VAN SZÜKSÉG
A TANÁCSADÁS ELŐTTI PÉNTEKIG

A jog.kispestidk@gmail.com E-MAIL-CÍMEN! 

A jogi segítséget kérők ügyfélfogadása:
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐI IRODÁNKBAN

(XIX. ker. Ady Endre út 106., Hunyadi u. sarok (akadálymentes)) 

Domokos Gábor 
önkormányzati képviselő

Teknős Ferenc
önkormányzati képviselő

Rátkay Andrea
önkormányzati képviselő

Ha ezzel egy kicsit is hozzájárulunk az Önök életének újraindításához,
akkor elértük célunkat! 

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

Vegyes üzemanyag-fogyasztás:  
5,91–8,61 l/100 km,  

felszereltségtől függően.
Károsanyag-kibocsátási szint:  

Euro 6d temp. 
CO2 kibocsátás (vegyes): 155–197 g/km.

Legyen 
Korando  
 TULAJDOnOS  

MÉg 2021-Ben!

A képen látható autó  
illusztráció.

Finanszírozási feltételek: FIX 3,99% THM: Az akciós finanszírozás 2021. augusztus 4-től visszavonásig érvényes új SsangYong Korando gépjármű esetén. Finanszírozási feltételek: kamat mértéke: 3,87%, kamat típusa: rögzített, devizanem: forint, önerő: minimum 35%, 
futamidő: 24-60 hó, finanszírozott összeg: 1 000 000 Ft-5 500 000 Ft, konstrukció: zárt- és nyíltvégű pénzügyi lízing. Reprezentatív példa: finanszírozás összege: 3 000 000 Ft, önerő: 2 999 000 Ft, futamidő: 60 hónap, THM: 3,99%, kamat összege: 310 911 Ft, fizetendő 
teljes összeg a futamidő alatt: 3 310 911 Ft, havidíj: 55 182  Ft. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével 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 teljes körűek, és nem minősülnek szerződéskötési 
ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Márkakereskedőjét, aki közvetítőként a Finanszírozó képviseletében jár el.

Magas felszereltség, alacsony THM!
Használja ki kedvező finanszírozási ajánlatunkat  
és legyen Öné egy új SsangYong Korando Style + 
 felszereltségű crossover még ebben az évben.  

Új SsangYong Korando Style + 
már 3,99% THM-től, fix kamatozással! 

A konstrukció legfőbb részletei:
•  Érintett típusok:  

Új Ssangyong Korando
•  THM: FIX 3,99%  

(CASCO biztosítás megléte esetén)
•  Finanszírozási konstrukció:  

Zárt- és nyíltvégű pénzügyi lízing
•  Futamidő: 24–60 hónap
•  Minimum önerő: 35%
•  Devizanem: HUF
•  Kamatozás: Fix
•  Minimum finanszírozott összeg:  

1 000 000 HUF

Induló ár: 
6 299 000 Ft

Használtautó-beszámítás
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AKCIÓ! 2021. November 26 - December 12.
NYITVATARTÁS: H-P 6.30-21.00 / Szo-V 6.30-17.00 

1490 Ft/kg

RISKA Sajt

399 Ft

NÁDUDVARI Délibábföl 
20% 800 g  499 Ft/kg

289 Ft

DETKI 
Háztartási 
darált 
keksz
500 g 
578 Ft/kg

229 Ft

TENTO Papír 
zsebkendő 10x10 db-os

269 Ft

PERFEX Comfort Line 
toalettpapír 4 tekercs, 
3 rétegű 67 Ft/tek

599 Ft

GLOBUS 
Ketchup

840 g 
csemege, 
713 Ft/kg

419 Ft

GLOBUS 
Mustár

720 g 
582 Ft/kg

299 Ft

DELFORG Gyorsfagyasz-
tott Halászlé sűrítmény 
200 g  1495 Ft/kg

149 Ft

MOGYI 
Micro 
POP
100 g 
háromféle, 
1490 Ft/kg

969 Ft/kg

Szaloncukor
többféle

259 Ft

NESTEA 
Ice Tea
1,5 l 
többféle, 
173 Ft/l

899 Ft

TÖRLEY 
Pezsgő
0,75 l 
többféle, 
1199 Ft/l

1299 Ft

BRAVOS 3in1 kávé-
specialitás 50x17 g 

1528 Ft/kg


