OKTATÁS
ÖNKORMÁNYZATI FÜZETCSOMAG IDÉN IS!
A gazdasági nehézségek, valamint a kormányzati elvonások ellenére az önkormányzat idén is ingyenes
füzetcsomaggal támogatja a kispesti családok zökkenőmentes tanévkezdését. A füzeteket a kispesti általános iskolák alsó tagozatos diákjai, valamint az 5.
osztályos tanulók kapják. Az akcióra bruttó 4,7 millió
forintot költött az önkormányzat.

XXVIII. évfolyam 6. szám

11. oldal

2022. július–augusztus

Folytatni a Szent István-i örökséget
4. OLDAL

ÖNKORMÁNYZAT
GAJDA PÉTER

3. oldal

Az egyik legégetőbb probléma a kerületben a lakhatás,
éppen ezért próbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy a hasznosítható
önkormányzati lakásokat
felújítsuk és visszaadjuk a
kispestieknek.

KÖRNYEZET
VARGA ATTILA

2. oldal
Nagyon fontos, hogy
egyénileg is tegyünk azért,
hogy minél kisebb ökológiai
lábnyomot hagyjunk magunk után. Az önkormányzat
ezért komposztálási és
esővízgyűjtési programmal
is segíti a kispestieket.

VAKÁCIÓ
VINCZEK GYÖRGY

5. oldal

Az önkormányzat 14
millió forintot költött a
táboroztatásra, a gyerekek ingyenesen vehették
igénybe a programokat,
napköziellátást kaptak. A
tábor kezdete előtt felújítottuk a Vass iskola udvarát.
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Gajda Péter és Varga Attila

Környezettudatosan: komposztálás és esővízgyűjtés
Komposztládákat és lombkomposztálókat, valamint esővízgyűjtő-tartályokat vehettek át azok a kispestiek, akik sikerrel
jelentkeztek az idei önkormányzati programokra.
A polgármesteri Zöldprogram elemeként már több mint 10 éve működő
komposztálási és az idén indított esővízgyűjtési program is kapcsolódik a két
éve elfogadott kerületi Klímastratégiához. Fontos, hogy egyénileg is tegyünk
azért, hogy minél kisebb ökológiai
lábnyomot hagyjunk magunk után. Az
önkormányzat ezekkel a programokkal
is segíti a kispestieket – mondta el la-

Népszerű a komposztálási és az esővízgyűjtési
program
punknak Varga Attila alpolgármester.
Megtudtuk, a népszerű komposztálási
program ettől az évtől változáson ment
át: már nem teljesen ingyenes, az önkormányzat a komposztálók árának
70 százalékát biztosítja, a fennmaradó
30 százalékot kell állniuk a jelentkező
kispestieknek. Hasonló konstrukcióban
működik az esővízgyűjtő program is,
amely annyira sikeresen indult, hogy
már a meghirdetés napján néhány óra

alatt beteltek a helyek. Azt is elmondta
az alpolgármester, hogy elindult a közösségi komposztálás: lakótelepi környezetben már működik egy közösségi
komposztáló, és továbbiak kihelyezését
is tervezi az önkormányzat, ehhez várja
a programba bekapcsolódni kívánó lakóközösségek jelentkezését.
A komposztálás mikéntjéről szóló tájékoztató előadásokat – mint évek óta
mindig – Stiglicz Norbert környezetvédelmi technikus tartotta a Forrásházban. Arról beszélt, mit érdemes és lehet
komposztálni, milyen értéket képvisel a
komposzt a kertben. Hangsúlyozta: újrahasznosítunk a komposzttal, így jelentősen csökken a hulladék mennyisége,
és nagyon hasznos tápanyaghoz jutnak
a növények.
Az idei programban 80 komposztláda
és 30 lombkomposztáló talált gazdára.
Esővízgyűjtőből az első ütemben 44-et
osztottak ki, a második körben – várhatóan szeptemberben – 164-et vehetnek
át a kispestiek. A jövő évi programokkal kapcsolatban a Zöldprogram Iroda
(zoldprogram@kispest.hu) nyújt tájékoztatást.

Önkormányzati segítség a kispestieknek

Több önkormányzati
lakás újul meg
Újabb önkormányzati lakást újíttatott
fel Kispest Önkormányzata, és még
továbbiakra is korszerűsítés vár. A
Fő utca 23. szám alatti ingatlan több
mint hétmillió forintból újult meg. Az
önkormányzat idén 77 millió forintot
különített el a költségvetésben lakásfelújításra. A Gazdasági Ellátó Szervezet
(GESZ) költségvetésében ingatlanok
korszerűsítésére 30 millió forint áll
rendelkezésre.

Az egyik legégetőbb probléma a kerületben
a lakhatás, éppen ezért próbálunk mindent
megtenni azért, hogy azokat az önkormányzati lakásokat, amelyeket hasznosítani tudunk, felújítsuk és visszaadjuk a kispestieknek. Most 7 ilyen lakást újul vagy újult meg,
ezek közül az egyik ez a Fő utcai, 53 négyzetméteres, egy plusz két félszobás önkormányzati ingatlan – mondta el lapunknak
Gajda Péter polgármester, aki Varga Attila
alpolgármesterrel tekintette meg a lakást.
További 6 lakást tervezünk még felújítani
idén, valószínűleg rendkívüli bérbeadással
fogjuk majd kiadni ezeket, hiszen nagyon

sokan igényeltek úgynevezett krízislakást.
30-35 nehéz helyzetben lévő család vár
arra Kispesten, hogy megoldjuk a lakhatási

Égető probléma
a lakhatás
problémájukat – tette hozzá a polgármester.
A tervek szerint a Fő utcai lakásba egy nehéz anyagi körülmények között élő és rossz
egészségügyi állapotban lévő négytagú csa-

lád költözik majd be, ők már nagyon várják,
hogy birtokba vegyék a megújult ingatlant
– mondta el Varga Attila alpolgármester.
A kispesti lakásállomány egyelőre nem tud
gyarapodni, felújítás után a megüresedett
lakásokat lehet újra kiadni. Bérlakás-építési program indításához jelentős állami
segítségre lenne szükségük az önkormányzatoknak. Összességében mintegy 700 önkormányzati lakás van Kispesten (2020-as
adat), ezek közül sok terhelt, a bérlők milliós tartozásokat halmoztak fel, így nem lehet
kiadni azokat, előbb rendezni kell a tartozásokat.
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Folytatni a Szent István-i örökséget

Az esőben a Kispesti Kaszinó adott otthont az államalapítás tiszteletére rendezett kerületi ünnepségnek.
A rendezvényen Udvarhelyi Boglárka énekművész és Kautzky Armand színművész lépett fel.
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VAKÁCIÓ

Bezárta kapuit a Kóficok tábora

Véget ért az önkormányzat idei napközis tábora a Vass iskolában. A Kispesti Kóficok Kerületi Napközis
Táborban naponta 100–130 gyerek színvonalas nyári elfoglaltságáról gondoskodtak a szervezők.
ták a homokozóként használt
homokmedencét. Turnusonként egy-egy táborvezető és
szabadidő-szervező, 13 pedagógus, egy tábori titkár, két-

Színvonalas programokat kaptak
a gyerekek

Jövőre is jövünk!

Arató Gergely
Ünnepi beszédében Arató Gergely országgyűlési képviselő
arról beszélt, hogy mit mutatott
meg, mit erősített föl számára
a Szent István-i örökségből az
előző év. „Ha valamikor, akkor
ma minden korábbinál jobban
értjük, hogy az államférfit az
ország sorsáról hozott dönté-

„Magyarország
helye a nyugati
parton van”
sek, választások erősítik meg
a nemzet emlékezetében. Géza
és Szent István legfontosabb
választása a nyugat választása
volt. Amikor István a pápától
kért koronát, akkor nemcsak
vallást választott, hanem a zsidó-keresztény kultúra nyugati
ágát. A szomszédunkban dúló
háború, az Ukrajna elleni orosz

Szent István legfontosabb választása a nyugat volt
agresszió újra világossá tette
és megmutatta, hogy a nyugat
és a kelet közötti választás az a
béke és a háború, a szabadság
és a rabság, a nemzet élete és a
halála közötti választás. Ebben
a régióban, ebben a térségben
a kompokat lebombázzák. Magyarország helye a nyugati parton van, s az a dolgunk, hogy
folytatva a Szent István-i örökséget ott tartsuk az országot, ott
tartsuk a nemzetet, ahová igazán tartozik.”
Úgy fogalmazott, hogy az akkor hozott döntések megértéséhez István király fiához, Imre
herceghez írott intelmei nyújtanak segítséget: „Kell, hogy a
királyt kegyesség s irgalmasság
díszítse, de a többi erény is hassa át és ékesítse. Mert ha a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi, hiába tart igényt
a király névre, zsarnoknak kell
nevezni. Ennek okából hát,
szerelmetes fiam, szívem édes-

sége, sarjam jövő reménysége,
kérlek, megparancsolom, hogy
mindenütt és mindenekben a
szeretetre támaszkodva ne csak
atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez,
avagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz és az itt lakóhoz légy
kegyes, hanem még a külföldiekhez is, sőt mindenkihez, aki
hozzád járul.”
Az országgyűlési képviselő szerint az évtized legfelemelőbb
pillanata volt a nemzet életében,
amikor a háború elől Magyarországra menekülő emberek
megsegítésére és támogatására
összefogott az ország. „Megmozdult Kispest is. Az önkormányzat, az állami szervezetek,
a Kispesti Ukrán Nemzetiségi
Önkormányzat, az egyházak,
a civil szervezetek, a polgárok
mindannyian segíteni akartak
és segítettek. Olyan pillanata
volt ez a magyar történelemnek, amelyre azt hiszem, hogy

mindannyian büszkék lehetünk.
És attól tartok, hogy az irgalomra, a szeretetre, az egymásra
való odafigyelésre a következő évben is szükség lesz, mert
kegyetlen lesz az előttünk álló
tél. Oda kell, hát figyelünk minden embertársunkra, minden
polgárra! Oda kell fordulnunk
különösen a szegényekhez, a
gyámolításra szorulókhoz, a kiszolgáltatott embertársainkhoz!
Mindannyiunk dolga, hogy az
előttünk álló nehézségeken közösen segítsük át egymást, a
kispesti közösséget és az ország
közösségét” – hangsúlyozta.
Az ünnepség zárásaként az önkormányzat, a pártok, az egyházak, valamint az intézmények
és a civil szervezetek képviselői
hajtottak fejet Szent István tavaly felállított szobra előtt. Az
önkormányzat képviseletében
Vinczek György alpolgármester
és Arató Gergely emlékezett az
államalapító királyra.
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Mindvégig figyelemmel kísértem a tábor életét, az itt
dolgozók remek munkát végeztek most is, tartalmas, színvonalas programokat szerveztek – mondta el a gyerekeknek
Vinczek Gyögy alpolgármester a táborzárón. Megtudtuk,

az önkormányzat 14 millió
forintot költött a táboroztatásra, a gyerekek ingyenesen vehették igénybe a programokat,
napköziellátást kaptak. A tábor kezdete előtt felújították a
Vass iskola udvarát: a padsort
teljesen kicserélték, áttisztítot-

két takarító és gondnok, három
védőnő és a konyhai alkalmazottak teljesítettek szolgálatot a táborban – mondta el az
eseményen Kiss-Szitár Orsolya, a tábort minden évben koordináló Wekerlei Kultúrház
tagintézmény-vezetője,
aki
megköszönte minden közreműködőnek a munkát.
Számtalan játékötlettel és
programmal várták a pedagógusok a gyerekeket a nyolc hét

alatt. Ismét népszerű volt az
uszoda, a játszóterek szervezett látogatása, a pedagógusok
által szervezett kézműves-foglalkozások és sportversenyek,
a múzeumlátogatások és a buszos kirándulások. A gyerekek
kétszer Dorogra, a Palatinus
tófürdőbe mentek, majd Tatára sárkányhajózni. Új élmény
volt a gyerekek számára az
UNICEF Magyar Bizottság
Alapítványának Lelki egészségórája, és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
által szervezett pályaorientációs érzékenyítő foglalkozás.
A táborzárón emléklappal köszönték meg a tábor életében
résztvevő felnőttek és önkéntesek munkáját. Az eseményen
a Sivasakti Indiai Táncszínház
bemutatóját nézhettek meg a
gyerekek, és ismerkedhettek
az indiai kultúrával.

GONDOSKODÁS

Népszerű a babacsomag

Először 2013-ban adott babacsomagot a kerületi kismamáknak kisgyermekük születésekor az önkormányzat.

Sajnos az elmúlt években a
pandémia miatt elmaradtak a
babaköszöntések, de a babacsomag mindenkihez megérkezett, megérkezik – mondta
el lapunknak Kispest polgármestere. Hozzátette: a babacsomagoknak vannak állandó
elemei. Ilyen például a kisbabáknak szánt rugdalódzó, sapka, fürdőlepedő. De mindig
aktualizálja az önkormányzat
szociális irodája a kerületi védőnőkkel közösen a szülőknek
szóló tájékoztató dokumentumokat is.
Gajda Péter arról is beszélt,
hogy amikor a babacsomagot
2013-ban bevezették, még 500

fölött volt az évente megszületett kisgyermekek száma,
ám 2020-ban már csupán 474,
míg 2021-ben 486 kisgyerek
született a kerületben. Az önkormányzat sokat tesz azért,
hogy a fiatalok, akik itt nevelkedtek Kispesten, otthonuknak tekintsék a kerületet, ne
akarjanak elköltözni, itt alapítsanak családot. Ennek egyik
elemeként jelentősen megemelte a képviselő-testület a
szociális rászorultság határát
a gyermekszületési támogatás
eléréséhez, azért, hogy egyre
többen kaphassák meg.
Folyamatosan fejlesztjük az
intézményhálózatot, jól mű-

Cél: itt alapítsanak családot a fiatalok
ködik a családokat segítő védőnői hálózat is. Rengeteg
a zöldterület, sok a park és a

játszótér, új lakások is épülnek
szép számmal – tudtuk meg a
polgármestertől.
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EGÉSZSÉGÜGY – ÜNNEP

Köszöntötték az egészségügyi dolgozókat

Az idei Semmelweis-napon (július 1. Semmelweis Ignác születésnapja) a Kispesti Egészségügyi Intézet (KEI) szemészetén asszisztensként dolgozó Márkus Tünde Ágnes, valamint az onkológiai osztály
rendelésvezető főorvosa, dr. Fazekas Ferenc vehette át a kispestiek egészségéért végzett kimagasló
munkáért járó, az önkormányzat által alapított elismerő oklevelet. A KEI kollektívájának elismerését az
utóbbi időben végzett kiemelkedő munkáért pedig a Műszaki és Anyaggazdálkodási Osztály és vezetője
Bodrogi Marcell kapta. Az egészségügyi dolgozókat és a díjazottakat Kovács Anikó hegedűművész és
Kovács Kálmán zongoraművész műsorával köszöntötték a Városháza dísztermében tartott ünnepségen.

Márkus Tünde Ágnes
Dr. Kumin Marianna főigazgató-főorvos ünnepségnyitó beszédében röviden szólt azokról
a programokról, elvégzett fel-

„Csapatépítés”:
napi ellátás mellett
oltási feladatok
adatokról, amelyek az elmúlt
esztendőben várták az intézet
dolgozóit. Köszönettel említette a már befejeződött és a még
folyó felújításokat, és reményét
fejezte ki, hogy az egynapos
sebészet is mihamarabb meg-

Dr. Fazekas Ferenc
kezdheti működését az intézmény harmadik emeletén. Nem
rajtuk múlik, hogy még nem fogadhatnak betegeket a fővárosban is egyedülálló „kis kórházban”, de mint mondta, a tavaszi
választások utáni változásokkal
járó átszervezések miatt meghosszabbodott az engedélyeztetési procedúrák időtartama.
A főigazgató-főorvos külön
kiemelte, bár sok és nehéz feladatot rótt a KEI valamennyi
dolgozójára, hogy a járvány
idején oltópontként is működtek, de mindezt „csapatépítésként” fogták fel, hiszen a napi
ellátás zavartalan működtetése
mellett egy állandó tagokból

álló csapattal az oltási feladatokat is maradéktalanul elvégezték. Ez jó alkalom volt arra
is, hogy összeszokjanak, ös�szefogjanak, közösséget alkossanak, megismerjék egymást a
munkatársak – hangsúlyozta.
Dr. Kumin Marianna örömmel
jelentette be, hogy az intézet
a Kispesti Egészségügyi Gépműszer Alapítvány segítségével
megvásárolta a Világjáték Teszt
elnevezésű, az eddig ismert és
alkalmazott legátfogóbb játékdiagnosztikai eszközt és terápiás módszert a gyermek mentálhigiénés osztály részére.
Vinczek György alpolgármester arról beszélt, milyen hatással van Semmelweis Ignác
munkássága a világra, miként
tisztelegnek előtte más nemzetek. Elsőként egy norvég szerző
1968-ban íródott Semmelweiskönyvét említette, és azt, hogy
a magyar orvos – aki orvostársai körében nem volt népszerű,
de elhatározta, hogy megmenti
az anyákat, és ehhez makacsul
ragaszkodott még annak árán is,
hogy ezzel szembement minden
társadalmi és orvosi gyakorlattal, akinek orvosi tevékenységét elég egyszerűen össze lehet
foglalni abban az egy mondatban: „mindenki mosson kezet!”
– nagysága előtt az UNESCO
Világemlékezete
programja
sem megy el szó nélkül, hiszen
Semmelweis Ignác gyermekágyi lázzal kapcsolatos felfedezése és annak 1847 és 1861
között keletkezett primer dokumentumai 2013 óta szerepelnek
a program listáján. A hagyo-

mányoknak megfelelően idén
is a KEI legutóbb kinevezett
osztályvezető főorvosa, dr. Gregor Beáta gyermekfogász, rendelésvezető tartotta a megemlékező beszédet. Felidézte ugyan
Semmelweis alakját, de sokkal
inkább arról beszélt, hogy tevékenységének milyen jelentősége van a jelenre, a hétköznapokra. Nem lehetett könnyű
ember, hiszen maradéktalanul
és makacsul ragaszkodott elméletéhez, és kár, hogy életében
nem tapasztalhatta meg életművének eredményét – mondta.
2020 óta pedig biztosan tudjuk,
hogy milyen jelentősége is van
a kézmosásnak, és hogy egy oly
egyszerű módszer milyen fontos lehet. És még egy nagyon
fontos tapasztalat: az egészségügy csapatmunka. Mi itt Kispesten szerencsések vagyunk,
mert csapatban dolgozhatunk,
és munkák eredményességét
a kispestiek igazolják vissza –
emelte ki a doktornő.
A program folytatásában Hatvany Zsolt, az önkormányzat
egészségügyi
referensének
méltató szavai után a főigazgató-főorvos, Kertész Csaba és
Vinczek György alpolgármesterek átadták a kispestiek egészségéért végzett kimagasló munkáért járó, az önkormányzat által
alapított elismerő okleveleket a
Kispesti Egészségügyi Intézet
szemészetén
asszisztensként
dolgozó Márkus Tünde Ágnesnek, valamint az onkológiai
osztály rendelésvezető főorvosának, dr. Fazekas Ferencnek.
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GYÁSZ

Búcsú a kinetikustól

Családtagjai, szerettei, barátai, művészkollégái és tisztelői búcsúztak Harasztÿ Istvántól a Fiumei Úti Nemzeti Sírkertben augusztus 12-én. Kispest Díszpolgára, a Kossuth-díjas szobrászművész, július 13-án hunyt
el, 87 éves korában.
tökéletes, minden működik.
Ahogy Weöres a költészet,
Édeske a kinetika zsenije.”
A szobrászművésztől Donáth
László evangélikus lelkész bú-

Középpontban
a szabadságeszme

Édeske a kinetika zsenije volt
Váradi András biokémikus,
barát, rajongó úgy fogalmazott
beszédében: „Sugárzott belőle az a meggyőződés, hogy
az emberek alapvetően jók,
hogy ugyanazokban az egyszerű elvekben hisznek, amikben ő. Abban, hogy kell lennie
egy igazságos társadalomnak,
hogy aki rászorul, annak segíteni kell, hogy nem a pénz
a legfőbb úr a világon.” Úgy

fogalmazott, Harasztÿ mobilszobrai tökéletesen működtek egy olyan országban, ahol
semmi nem működött tökéletesen. Ez maga a lázadás volt.
Végül Parti-Nagy Lajostól idézett: „Édeske a gépművészet
Weöres Sándora. Ugyanaz a
sugárzó természetes tehetség,
ugyanaz a gyermeki játékosság, és az, amihez hozzányúl,
abból remekmű lesz. Minden

csúzott. Azt mondta: „Harasztÿ
kongeniális volt teremtőjével.
Az is játékból teremtett minket, az is örömére teremtett
minket.”
A kinetikus szobrászat magyarországi megalapítója csaknem egész életében Kispesten
élt és dolgozott. Géplakatos
volt, s mint a gép szerelmese
kezdett el mobilokat építeni.
1960-től, tíz évig a Dési Huber
Képzőművészeti Körben tanult, oktatója Laborcz Ferenc
szobrászművész volt. A hallatlan kézügyességű ezermester

FEJLESZTÉS

Jöhetnek a CAF-villamosok!

Augusztus 31-ig befejeződnek a munkálatok az 50-es
villamos vonalán. Az áramellátási rendszer átalakítása is
szükséges ahhoz, hogy a budapesti tömegközlekedést segítő 51 alacsonypadlós CAFvillamosból az 50-es járat
vonalára is kerülhessen – tájékoztatta lapunkat Gajda Péter
polgármester. Hozzátette: a
Budapesti Közlekedési Központ tavaly szeptemberben
kezdődött jelentős fejlesztésének köszönhetően a XIX. kerületi Kossuth tér és a XVIII.
kerületi Szarvas csárda tér kö-

zött négy megálló – kispesti
Kossuth tér, Árpád utca, Baross utca (Béke tér irányú peron), Szarvas csárda tér – újult
meg. Így a CAF-villamosok
üzembe állítása után az utasok kerekesszékkel, valamint
babakocsival is akadálymentesen szállhatnak fel- és le a
korszerűsített peronokon. Új
utasvárók kerültek a két-két
kispesti megállóba, amelyek
üzemeltetését a képviselő-testület korábbi határozatának
megfelelően idén Kispest Önkormányzata vállalta magára.

Akadálymentes peronok

mobiljainak tárgya az ember,
középpontban a szabadságeszmével. Példa erre a szolgalelkűséget kifigurázó „Központi
irányítás” című kompozíciója,
vagy a hazug társadalmat kikezdő „Fügemagozó”.
Harasztÿ István „Édeske” művei megtalálhatóak a Magyar
Nemzeti Galériában, a pécsi
Janus Pannonius Múzeumban,
a szöuli Modern és Kortárs
Művészeti Múzeumban, Duisburgban és számos köz-, és
magángyűjteményben. 1964
óta több mint 300 kiállításon
vett részt, s közben újabb és
újabb képzőművészeti formákat hódított meg. Elismertségét díjak és kitüntetések sora
jelzi: Kassák-díj, Munkácsy
Mihály-díj, érdemes művész,
Koszorús Szobrász, a pécsi
kisplasztikai biennále első
díja, Pro urbe Budapest díj. A
művész 2000. március 15-én
Kossuth-díjat kapott. 2002ben lett Kispest Díszpolgára.
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KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

Díjazták az amatőr
fotósokat

Arató Gergely
(DK)

Kihirdették a Kispest 100
rendezvénysorozat keretében
meghirdetett „Kispest arcai”
című fotópályázat nyerteseit
a KMO Művelődési Központban.
A zsűrinek nem volt egyszerű
dolga, hiszen a csaknem 40 jelentkező több száz fotója közül
kellett kiválasztani a legjobbakat – emelte ki az eseményt
megnyitó Gábor Ilona, a KMO
igazgatója.
A díjazottakat Vinczek György
köszöntötte. Az alpolgármester
elmondta, a pályázatot Kispest
várossá válásának 100. évfordulója alkalmából hirdették
meg, úgy gondolták, ez egy jó
lehetőség arra, hogy az amatőr
alkotók lenyomatot hagyjanak
a város történetében.
Horváth Péter Balázs Béla-díjas fotóművész, a zsűri elnöke
arról beszélt, hogy a fotográfia
legnagyobb lehetősége, hogy
pontos képet adjunk a világról, úgy, hogy a szerzőnek az
egyénisége, saját elgondolása
benne lehessen.
A zsűri nyolc pályázót díjazott
(Felnőttek: I.: Vargha Erzsébet, II.: Dr. Koskovics Zoltán,
III.: Káposztás Nikolett, Középiskolások: I.: Ceitler Mirtil,
II.: Matkovics Kornélia, Különdíj: Kibédi Károly – felnőtt,
Dr. Németh Ferenc – felnőtt,
Szőke Anna Sára – általános
iskolás).

Nagyon sok kispesti polgár keresett meg az elmúlt hetekben
olyan problémával, ami alapjaiban rengeti meg az eddigi
életünket.
A rezsinövelés minden munkából, nyugdíjból vagy támogatásból élő embert súlyosan
érint az országban. Az energia
egyre drágább, de nem mindegy, ki fizeti meg az árát. Az
egyre növekvő költségeket a
lakosságra hárítani, az árakat
megfizethetetlen
mértékűre
emelni nem csak ostoba, de
embertelen is. Sokan fognak
nehéz helyzetbe kerülni emiatt, a családi házban és a társasházban élők egyaránt.

A kerületi gyásznapon

lémája. Az ő esetükben azok
után a gépek után, amiket a
helyzetükből adódóan kell
használniuk, jár a rezsicsökkentés, de másra nem. Pedig
náluk gyakran többször kell
mosni, vagy – miután az egész
napot otthon töltik – a fűtésen
sem tudnak spórolni. Ezért azt
javasoltam, hogy a támogatást
terjesszék ki a fogyatékkal élő
felnőtt családtagot gondozókra
és a szellemi fogyatékkal élőket ápolókra is.
A jelenlegi helyzet oka nem
csak a háború, az egész Európát érintő infláció. Más országokban, bár emelkednek
az energiaárakat, a polgárok,
a különösen nehéz helyzetben
lévő családok támogatást kapnak.
Hozzáállás és emberség kérdése az egész. Én továbbra is
ezért dolgozom.

Kispestiek, lőrinciek és monoriak emlékeztek a három településről 1944-ben haláltáborokba hurcolt
zsidó és cigány áldozatokra a Kispesti Újtemető izraelita parcellájában lévő kispesti és pestszentlőrinci emléktábláknál. A megemlékezést a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Országos Szövetségének
(MEASZ) kispesti szervezete és a Romák Felzárkóztatásáért Egyesület (RFE) szervezte.
is olvasta. Hangsúlyozta, hogy
az egyesület számára is nagyon
fontos az emlékük megőrzése.
Takács Géza monori tanár a
Monoron létrehozott tábor
embertelen
körülményeiről,
a deportálásokról, a gyerekek szenvedéseiről beszélt
(az egykori monori téglagyár

Emlékezni kell,
hogy ne történhessen meg újra

Barátsággal:
Arató Gergely

v

KÖZÉRDEKŰ
Népszámlálás– számlálóbiztosok jelentkezése
A 2022. október 1. és november 28. közötti népszámlálás
sikeressége nagyban függ a
számlálóbiztosok munkájától.
Jelentkezni a nepszamlalas@
kispest.hu e-mail-címen lehet
2022. augusztus 31-ig (részletek a kispest.hu oldalon).
Fővárosi Közösségi
Költségvetés 2022
Három kategóriában 49 ötlet versenyez a megvalósításért. 2022. augusztus 31-ig
tart a szavazás: https://otlet.
budapest.hu/
Változások az autóbuszközlekedésben 2022. július
2-tól
Új autóbusz jár 132E jelzéssel
a Havanna-lakótelep és Kőbá-

nya-Kispest között. A járat az
Ady Endre úton közlekedik és
megáll a Kispesti temetőnél,
valamint a Templom téren is,
a Havanna-lakótelepen pedig
mindkét irányban a Barta Lajos utcán át közlekedik.
142E jelzéssel közlekedik tovább a 194M autóbuszjárat
hétköznap késő este és hétvégén is 15-20 percenként,
és mindkét irányban megáll a
Kispesti temetőnél is.
136-os jelzéssel közlekedik
a 136E autóbusz, és megáll
a Lajosmizsei sorompónál,
a Villanytelepnél, a Kossuth
téren, illetve a Simonyi Zsigmond utcánál is.
A 132E, a 136-os és 142E
autóbuszok járataira hétvégenként és ünnepnapokon
csak az első ajtón, érvényes
jegy vagy bérlet bemutatásá-
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Kedves Barátaim!
Ezért képviselőtársaimmal határozati javaslatot nyújtottunk
be a Parlamentnek annak érdekében, hogy vonják vissza
a rezsiemelést, és kezdeményezzenek egyeztetést a szakmai és a civil szervezetekkel,
egy fenntartható és igazságos
rezsicsökkentésről. Szintén javasoltuk az energia és az élelmiszerek adójának csökkentését, valamint a családosok és
nyugdíjasok külön pénzügyi
támogatását is.
Sajnos az általunk kezdeményezett rendkívüli ülésen nem
tudtuk a javaslatainkat megtárgyalni, mert a fideszes többség
nem jött el a Parlamentbe. Pedig, ha valami, a magyar emberek megélhetésének biztosítása, eddigi életminőségének
megtartása nem lehetne pártpolitikai kérdés.
Ehhez kapcsolódik a másik
téma, amiről most beszélni
szeretnék Önöknek, a fogyatékkal élő embertársaink prob-
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val lehet felszállni.
Kapcsolódj le, kapcsolódj
be!
A Kispesti Esély az Integrációért Alapítvány 8 alkalomból
álló programsorozatot indít
2022 szeptemberétől, amelyre a sérült vagy tanulási nehézséggel élő gyermekek, fiatalok szüleit, hozzátartozóit
várják. Jelentkezni szeptember 9-ig lehet a +36 70/362
5781-es mobilszámon Lakatos Gabriellánál.
Gázvezeték felújítása
Kisnyomású gázelosztó vezeték rekonstrukcióját végzik
2022. augusztus 10. és 2022.
október 19. között a Lehel utcában.

Több mint 3000 kispestit hurcoltak haláltáborokba
1944. június 30-án több mint
háromezer zsidó és cigány származású embert deportáltak Kispestről németországi haláltáborokba. Kispest Önkormányzata
gyásznappá nyilvánította június
30-át.
A MEASZ képviseletében
Szonderik Gyula idézte fel a
nap eseményeit, amelyeket 9
évesen élt át. Gyerekként látta,
amint a kispesti vasútállomáson
a csendőrök marhavagonokba lökdösték be az embereket.
„Emlékezzünk rájuk, azért jöttünk!” – hangsúlyozta.
Vinczek György alpolgármester
arról beszélt, hogy már a 151
évvel ezelőtti alapításkor jelen
volt Kispesten a zsidóság, jelentős szerepük volt a település
történetében: kereskedők, mesteremberek, munkások, orvo-

sok és más értelmiségiek szolgálták fejlődését. Azt mondta,
meg kell védeni a társadalmat
attól, hogy hasonló szörnyűség
még egyszer megtörténhessen.
Az RFE nyolc éve csatlakozott
a MEASZ emlékezéséhez, hogy
a cigány áldozatokra is felhívja a figyelmet. Losó Györgyné,
az egyesület elnöke felidézte
Fahidi Éva és Neumann Ernőné Éva találkozását 2014ben (a két Holokauszt-túlélő
barakkja egymás közelében
volt Auschwitz-Birkenauban.
Fahidi Éva egészen közel volt
a cigány lágerhez is, így tanúja volt a cigány tábor augusztus
2-i felszámolásnak). Beszélt
kutatásokról, amelyek eredményeként 54 Kispestről elhurcolt, deportált cigányt tudtak
beazonosítani, sokuk nevét fel

gyűjtőtőborként működött, a
közeli és a környező településektől, így Kispestről és Pestszentlőrincről is ide szállították
a zsidó lakosságot), és elmondta: a téglagyár helyén semmi
nem emlékeztet a történtekre,
a feltöltött agyaggödrök területét Bacchus térnek nevezték el.
Úgy fogalmazott, „mi, a túlélők,
a később születettek rettenetes
leckét kaptunk embervoltunk
hiányosságaiból.”
Végezetül
Fedor Ágnes 1945-ben írt Sárga
nárcisz című versét olvasta fel.
Frank Gabriella, a XVIII. kerületi helytörténeti gyűjtemény
(ma Tomory Lajos Múzeum)
korábbi vezetője monográfiát írt
a lőrinci zsidóság történetéről
(1944-ben 1300 lőrinci zsidót
hurcoltak el náci haláltáborokba). Végtelenül szánalmasnak
nevezte, ahogy az ország reagált a hazatérő emberekre: semmiféle segítséget nem kaptak,
elvett ingatlanjaikat nem kapták
vissza. Elmondta: az emléktáblákat visszatért zsidó emberek
állították, a város vezetése nem
járult hozzá, az avatáson sem
volt jelen 1947-ben. A táblák a

lőrinci zsinagógából kerültek a
kispesti emlékhelyre.
Iványi Miklós, a Magyar Evangéliumi Testvérközösség kispesti Méltóság Napja Templomának lelkésze javasolta, hogy
Dr. Bánde Zoltán bölcsészdoktor kispesti főrabbinak,
akit Auschwitzba deportáltak,
posztumusz Kispest Díszpolgára címet adományozzon az
önkormányzat. Azt mondta,
azért lenne ez lényeges, mert túl
azon, hogy Bánde Zoltán tudós
főrabbi volt, szegény sorsú gyerekeknek építtetett nyaralót Lőrincen, mert fontosnak tartotta,
hogy azok, akik nem juthatnak
üdüléshez, megtapasztalhassák
a kikapcsolódás örömét. Ezért
tudományos munkássága mellett szociális tevékenysége is alkalmassá tenné a címre. Észnél
kell lenni, hogy tudja az ember,
miről szól az az ordító gazság,
ami egyszer már itt volt közöttünk – hangsúlyozta, és megemlékezett három Auschwitzban
megsemmisített kisgyerekről
is Bánde Zoltán gyülekezetéből. Minden olyan megalázás
ellenében, amely valakit vallása, nemi identitása, bőrszíne,
gondolkodása miatt ér, szót kell
emelni – hangsúlyozta.
A kispestiek emléktábláján koszorút helyezett el Szonderik
Gyula,
Losó
Györgyné,
Vinczek György és Arató Gergely országgyűlési képviselő.
A gyásznapi program a Nagyboldogasszony Templomban
folytatódott szentmisével, majd
beszélgetéssel ért véget a Méltóság Napja Templomban, amelyen Hanti Vilmos, a MEASZ
elnöke is részt vett. A megemlékezésen közreműködött Nagy
Tibor hegedűművész.
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Rászoruló gyerekek
nyaraltak

Két turnusban összesen 30
gyereknek kínált nyári kikapcsolódást és feltöltődést a
Kispesti Szociális Szolgáltató
Centrum június végén és július elején. A programok között
szerepelt játszóház, közösségépítő játék, kézműves-foglalkozás, sportvetélkedő, csocsó,
pingpong, lézerfegyverharc.
A Család és Gyermekjóléti
Központban kamaszoknak tartottak művészetterápiás tábort
július elején. Délelőtt szabadtéri programokon vettek részt
a fiatalok (strand, bowling,
bringóhintózás a Margitszigeten, séta és játék a Kós Károly
téren, mozi), ebéd után sajátélményű alkotások jöttek létre
különféle eszközökkel, módszerekkel (terménykép, festés,
rajzolás, gyöngyfűzés, montázskészítés stb.).
Mintegy húsz roma diák kapott
lehetőséget, hogy pár napot eltöltsön a balatoni üdülőben,
a nyaralást az önkormányzat
támogatta jelentős összeggel –
mondta el lapunknak Vinczek
György alpolgármester, aki
Kertész Csaba és Varga Attila
alpolgármesterekkel látogatta meg a táborozó gyerekeket
augusztus elején. Hozzátette:
jó látni, hogy évek óta színvonalas tábort szervez a Kispesti
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Káptalanfüreden.

KÖRNYEZET

Lezárultak a szemléletformáló programok

Kispest Önkormányzata két pályázat keretében is színes, érdekes, változatos
tematikájú és módszertanú programokat, foglalkozásokat szervezett felnőtteknek és gyerekeknek.

Játékos foglalkozás gyerekeknek
Kispest Önkormányzatának
képviselő-testülete 2016-ban
készíttette el Kispest Fenntartható Energia és Klíma Akciótervét (SECAP) a 2020–2030ig terjedő időszakra, amelyet
az interneten mindenki meg-

talál. Ennek részeként a kerület pályázott a KEHOP-5.4.1
(Környezeti és Energiahatékonyság Operatív Program)
keretében az „Energiatudatos
szemléletformálás a XIX. kerületben” című önkormányzati

programsorozatra, valamint a
KEHOP 1.2.1-18-2018-00009
azonosítószámú „Klímatudatossági programok Kispesten”
című projektre, amelyeknek
a „klímatudatosság” volt a
fő témája, azaz, mit tehetünk
egyéni szinteken is a klímavédelemért – mondta el lapunknak Gajda Péter polgármester.
A programok során felhívták
a résztvevők figyelmét arra,
hogy már nincs mire, kire várni, mindenkinek van dolga,
tennivalója a hétköznapokban
is, a munkahelyen, az óvodában, az iskolában, otthon, és
senki se érezze úgy, hogy túl
kicsi ahhoz, hogy befolyásolni
tudja a természeti folyamatokat. Szerencsére a kispestiek
felelősséget éreznek a témában, érdeklődőek, aktívak,
ha klímavédelemről esik szó,
ezért ezeket a programokat sikeresen zártuk – hangsúlyozta
a polgármester.
kozterkep.hu
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KÖZÉRDEKŰ
Javaslat szociális gondoskodás területén végzett kiemelkedő munkáért Elismerő Oklevél adományozására
2022-ben
Szociális gondoskodás területén végzett kiemelkedő munkáért Elismerő Oklevél azoknak adományozható, akiknek
kiemelkedő munkája példamutató a kispesti szakmai közösség és Kispest polgárai számára egyaránt. Az elismerés
elsősorban a Kispesten működő szociális intézmények és
szociális tevékenységet végző
közösségek alkalmazottainak,
illetve tagjainak adományozható. A javaslatot dr. Béja
Julianna jegyzőnek címezve
a Humánszolgáltatási és Szociális Iroda Szociális Csoport

címére (1195 Budapest, Városház tér 18–20.) személyesen vagy postai úton, illetve a
szocialis@kispest.hu e-mailcímen lehet eljuttatni 2022.
szeptember 20-ig. (Részletek
a kispest.hu oldalon)
Városi ember és a környezet – Fotópályázat 2022
A pályázat célja, hogy a helyi
iskolások fényképezőgéppel
vagy mobiltelefonnal a kezükben, a kerületben sétálva
más szemmel is megfigyeljék
környezetüket, ahol élnek,
megismerjék az állat- és növényvilágot, és ez ösztönözze
őket a természeti és az épített
környezet megóvására, vé-

delmére. Benyújtási határidő:
2022. szeptember 16. (péntek), 12.00 óra. (Részletek a
kispest.hu oldalon)
Szebb Kispesti Környezetünkért 2022
A pályázat célja a kispestiek,
az itt élő fiatalok környezetvédelmi nevelése, a gyerekek
megismertetése
közvetlen
környezetük állat- és növényvilágával, ösztönzésük
a természetes és épített környezet ápolására, védelmére,
fejlesztésére. A pályázatokat
írásban kell benyújtani 2022.
szeptember 16-án 12.00 óráig. (Részletek a kispest.hu
oldalon)
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OKTATÁS

Önkormányzati füzetcsomag idén is!

A gazdasági nehézségek, valamint a kormányzati elvonások ellenére Kispest
Önkormányzata idén is ingyenes füzetcsomaggal támogatja a kispesti családok zökkenőmentes tanévkezdését.

Alsósok és ötödikesek kapják
A füzetcsomagokat már kiszállították a kerület összes általános iskolájába, az egyházi
intézményekbe is – mondta

el lapunknak Kispest polgármestere. Gajda Pétertől megtudtuk: az önkormányzat tíz
éve segíti a szülőket és a gye-

rekeket a füzetcsomagokkal,
amelyeket a kispesti általános
iskolák (12 intézmény) alsó tagozatos diákjai, valamint az 5.
osztályos tanulók kapnak meg.
Azt is hozzátette a polgármester, hogy a csomagok ös�szeállítását mindig egy szakmai stáb készíti elő, tehát
pontosan olyan típusú füzetek kerülnek a csomagokba,
amilyenekre szükségük lesz
a gyerekeknek az iskolában.
A füzetcsomag-akcióra idén
bruttó 4,7 millió forintot költött az önkormányzat. Ebben
az évben ez közel háromezer
csomagot jelent, amelyekbe
több mint 21 ezer darab kispestes borítójú füzet került.

ÖNKORMÁNYZAT

Hogyan tovább katások?
Domokos Márta adószakértővel, bejegyzett könyvvizsgálóval közösen kereshették
a megoldást a Kisadózói Vállalkozások Tételes Adójának,
a katának, váratlan megváltozásával együtt járó problémákra azok a kispesti vállalkozók, akik regisztráltak az
önkormányzat augusztus 10ére szervezett Katás tanácsadói napjára a KMO-ba.
Gajda Péter polgármester rövid köszöntőjében arról beszélt, hogy a politika hozta
össze erre a fórumra a kispesti vállalkozókat és az önkormányzatot. Sorstársak vagyunk, keressük meg együtt a
megoldásokat, a továbblépés
lehetőségeit – mondta, hiszen
mindkettőnket sújtanak a kormány át- és végiggondolatlan
intézkedései, napról napra változtatott törvényei, rendeletei,
jogszabályai, folyamatos meg-

Domokos Márta
szorításai,
forráselvonásai,
amelyek családok megélhetését veszélyeztetik.
Az új kata, szokatlan módon
év közben, szeptember 1-jétől
lép életbe, gyors döntés elé
állítva a vállalkozókat. Domokos Márta óva int mindenkit
attól, hogy szakmai segítség,
könyvelő nélkül lásson hozzá

a cégváltoztatásnak. Az egyik
ilyen buktató az augusztus 31-i
határidő a régi katás vállalkozás megszüntetésére, a szükséges számlák kiállítására, az elszámolásra, hiszen a régi kata
mindenképpen megszűnik, ezt
a záróbevallást mindenkinek
el kell készítenie akár marad
katás vállalkozó, akár nem.
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ÖNKORMÁNYZAT

Táborozott az ifjúsági önkormányzat

A Kispesti Ifjúsági Önkormányzat (KIFÖ) megalakulása, 1997 óta, nyaranta szervez
tagjainak továbbképző tábort.
Egy év kihagyás után ismét a
Balaton felé vette az irányt a
csapat.
Soós Máté diákpolgármestertől megtudtuk, a szervezet
az egyik legsikeresebb évét
tudhatja maga mögött. Sok
kispesti rendezvény lebonyolításában segíthettek a KIFÖ
önkéntesei, valamint a saját szervezésű pályázatuk, a
„Mély Tengervilág” is hatalmas sikernek örvendett. Eredményes, munkás év áll mögöttük – hangsúlyozta.
A továbbképző tábor résztvevői mindennap foglalkoztak
az ifjúsági önkormányzat és a
kerület ügyeivel. Ennek részeként a csapatot meglátogatta
Varga Attila alpolgármester, a
Humánszolgáltatási és Szociális Irodából Czinder-Gali Zsuzsanna és Udrea Krisztina. Mivel a KIFÖ tagjai egész évben
önkéntes munkát végeznek, a
tábor négy napja alatt kulturális és szórakoztató programok
mellett különböző csapatépítő
játékokkal, sportok kipróbálásával színesítették napjaikat,
erősítették a különböző iskolák diákjai között kialakult
köteléket. A táborozást Kispest
Önkormányzata támogatta.
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TESTVÉRVÁROSOK

Folytatódik a diákcsereprogram

Fotó: Teknős Ferenc

Zarándokúton
Törökországban

Rusz Boriszláv, a Kispesti
Szerb Önkormányzat elnökének vezetésével zarándokcsoport – a résztvevők közt
számos kispesti – látogatott el
Kappadókiába és Isztambulba
július elején a Kispesti Szerb
Önkormányzat és a Budaguide
Utazási iroda szervezésében, a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
támogatásával.

NEMZETISÉGEK

Ismerkedés
a szerb kultúrával

Öt szerb tájegység jellegzetes
viseletét ismerhettek meg az
érdeklődők a KMO-ban tartott bemutatón július közepén.
Az esten autentikus táncokat
és népdalokat is láthatott és
hallhatott a közönség a Tabán Szerb Néptáncegyüttes és
Krunoszláv Agatity „Kityó”
harmonikaművész közreműködésével.

Megbeszélték a részleteket
Káptalanfüreden találkoztak
a testvérvárosi küldöttségek,
hogy egyeztessenek a diákcsereprogram jövő évi újraindításáról. Hosszú évekig
sikeresen működött a diákok
csereüdültetése, a programban

15 év alatt mintegy két és félezer külföldi és kispesti gyerek vett már részt. A járvány
miatt ez is szünetelt 3 évig. A
Városünnepen már találkoztak
a testvérvárosi küldöttségek,
akkor egyetértettek abban,

hogy nincs akadálya a folytatásnak, ezúttal a részletek
megbeszélése miatt érkeztek
Káptalanfüredre – tudtuk meg
Vinczek György alpolgármestertől.
Vinczek György lapunknak elmondta, a Pendikből,
Smolyanból,
Vrbovecből,
Zomborból és Tasnádról érkezett vendégeket azokkal a
programokkal várták, amelyeken eddig a gyerekek is
részt vettek. Hozzátette: a
cseretábotoztatás mellett azokat a turisztikai, gazdasági
együttműködéseket is szeretné
újraindítani Kispest, melyek
korábban már működtek, de a
járvány azokat is megállította. Reméljük, a szomszédban
dúló háború nem nehezíti majd
a programok megvalósítását és
a járvány sem állít újabb akadályokat a kapcsolatok további
mélyítése elé – hangsúlyozta.

Kispesti Közösségi Költségvetés 2.0
Szavazásra bocsátott javaslatok 2023
Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak a kispestieknek, akik a nyár elején önkénteseinken vagy
egyéb csatornákon keresztül eljuttatták hozzánk a Kispesti Közösségi Költségvetés 2.0 programmal kapcsolatos javaslataikat. A beérkezett javaslatokat szakmai és pénzügyi szempontból megvizsgáltuk. Az egyes
javaslatok elbírálásának eredményéről, amennyiben ezt kérte és elérhetőségeit is megadta, idén szakmai
választ is küldünk a benyújtónak.
A korábbi évekhez hasonlóan idén is számos olyan javaslat is érkezett, melyek nem tartoznak helyi önkormányzati hatáskörbe, ezeket eljuttatjuk az illetékes szerveknek további ügyintézésre.
A Kispesti Közösségi Költségvetés 2.0 program részeként most a szavazólap kitöltésével és visszaküldésével arról dönthetnek a kispestiek, hogy az egyes városrészekben mely projekt megvalósítását szeretnék támogatni. Ennek érdekében kérem, hogy városrészenként csak egy fejlesztési tételre szavazzanak. A legtöbb
szavazatot kapott javaslatot az önkormányzat 2023-ban megvalósítja. A szavazás eredményéről a Kispest
újság novemberi számában részletesen beszámolunk majd.
Gajda Péter
Kispest polgármestere

NEVELÉS

Lezárult az Ovi-Zsaru program

Több éve csatlakozott a Zöld
Ágacska Óvoda a Fejér megyei
Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztálya által
kidolgozott Ovi-Zsaru programhoz. A rendőrség a gyerekek életkori sajátosságait
figyelembe véve olyan prevenciós anyagokkal bővítette a
programot, amelyek segítik,
erősítik a gyerekek biztonságérzetét. Az Ovi-Zsaru azokat
az életszerű helyzeteket dolgozza fel, melyek veszélyforrást hordozhatnak, ezért,
hat nagy témakört ölel fel:
ismerkedési szabályok, utasítások, szabályok betartásának
fontossága, találkozás idegen
személlyel - ajándékelfogadás
szabályai, otthontartózkodás
egyedül, veszélyes eszközök,
közlekedés. A témaköröket
végigkísérte az a fő gondolat,

SZAVAZÓLAP
FELSŐ-KISPEST 1. (Kérjük, csak egy elemet jelöljön be!):
1. Kispesti Uszoda parkolójának rendbetétele, kátyúzása
2. Parkolási probléma javítása sorompóáthelyezéssel (Lehel u. és Eötvös u.)
3. Kossuth téren ingyenes, önkiszolgáló biciklis szervizközpont létesítése

FELSŐ-KISPEST 2. (Kérjük, csak egy elemet jelöljön be!):
1. Komjáti Gy. utca javítása, kátyúzása
2. Vécsey u. és Deák F. u. közötti park és játszótér rendbetétele
3. Móricz Zs. utcai kutyafuttató fejlesztése, felújítása

Fő a biztonság!
hogy a gyermekek ismerjék
fel a veszélyhelyzetekben rejlő
kockázatot, ennek ismeretében hozzák meg döntéseiket.
A program megvalósításában
a kispesti rendőrkapitányság
munkatársai segítettek. Nagycsoportos korú gyerekek vet-

tek részt a programban, mert
ők iskolába mennek, rövidebb
időt egyedül, illetve felnőtt felügyelete nélkül is eltölthetnek,
adott esetben önálló döntésekre kényszerülhetnek – tudtuk
meg Váginé Végh Andrea óvodavezető-helyettestől.

FELSŐ-KISPEST 3. (Kérjük, csak egy elemet jelöljön be!):
1. Rákóczi és Toldy utcánál lévő beton focipályák felújítása (háló kihelyezése, burkolat újrafestése)
2. Arany J. u. és Rákóczi u. tízemeletes házai közötti betonos rész helyén zöldterület kialakítása fák telepítésével
3. Toldy u. és Kazinczy u. közötti részen futókör kialakítása
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FELSŐ-KISPEST 4. (Kérjük, csak egy elemet jelöljön be!):
1. Nagysándor József utcai játszótéren „mezítlábas” park kialakítása
2. József A. utcai elöregedett akácfa sor lecserélése (Jahn F. u. és Batthyány u. közötti szakaszon, a parkoló felőli oldalon)
3. Zrínyi u. és Jókai utca közötti kutyafuttató fejlesztése

WEKERLETELEP (Kérjük, csak egy elemet jelöljön be!):
1. Csapadékvíz-elvezetés egy rövid szakaszon, ott, ahol a legsúlyosabb a probléma, szikkasztóárok kialakítása
2. Kereshető adatbázis létrehozása, idősek segítése zöldfelület gondozásában
3. Bárczy téri játszótér fejlesztése

ÓVÁROS (Kérjük, csak egy elemet jelöljön be!):
1. Vas Gereben utcában zöldterület-fejlesztés
2. Garázs utcai parkoló bővítése
3. Kiss János altábornagy u. – Kócsag u. – Tulipán u. kereszteződésében található terület parkosítása

KERTVÁROS (Kérjük, csak egy elemet jelöljön be!):
1. Térfigyelő kamerarendszer bővítése
2. Csíky utcai játszótérre mini műfüves pálya kialakítása
3. Tichy Lajos Sportcentrumhoz fedett kerékpártároló kialakítása

KÖSZÖNJÜK SZAVAZATAIKAT!
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2022. OKTÓBER 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.)

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)

ARATÓ GERGELY

országgyűlési képviselő
(DK)

Szeptember 13., kedd 17 és 18
óra között (X. ker., Kőbánya,
Állomás u. 17.)

DR. HILLER ISTVÁN

országgyűlési képviselő
(MSZP)

Szeptember 22., csütörtök 17 óra
(XX. ker. Pesterzsébet, Ady E. u.
84/a.)

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
A személyes ügyfélfogadás előzetes időpontfoglalással történik a Polgármesteri Hivatalban. Az ügyintézők telefonszáma és e-mail-címe elérhető a kispest.hu oldalon
(ÜGYINTÉZÉS - ÜGYFÉLFOGADÁSI REND). Időpont egyeztetése a megadott elérhetőségeken 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.

BOGÓ JÓZSEFNÉ

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

TEKNŐS FERENC

4. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-30-635-5055),
e-mail: teknos.ferenc@kispest.hu

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 MSZP-irodában (Kossuth Lajos u. 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)

a

-ban

+36 70 328-3228
#gyerekangol
#beiratkozás

PÁRBESZÉD TERE
KÖZÖSSÉGI TÉR
Kedves Kispestiek!
2022 szeptemberétől ismét várjuk Önöket!
INDULÓ ÉS ÚJRAINDULÓ KLUBJAINK
2022. szeptember 2-től minden páratlan pénteken (szeptemberben 2., 16. és
30.) 17.00-tól Társasjáték klub. Klubvezető: Király-Ertl József. A Facebookon
minden alkalmat külön hirdetünk meg. A Klub társasjátékkedvelő felnőttek
számára jött létre. Ha gyerekek, kiskamaszok szeretnének jönni, előtte mindenképpen keressék meg a klubvezetőt. Jelentkezni lehet a Facebookon a
Kispesti Társasjáték Pont oldalán.
2022. szeptember 19-től minden hétfőn 16.30–17.30-ig Zöld kert, zöld háztartás klub. Tapasztalatcsere az élhetőbb és megfizethetőbb kertek, otthonok
érdekében.
Beszélgetések, előadások szeptemberben
2022. szeptember 13. 17.30: „Játék a változásért.” – A Kárpátok Alapítvány
LEGO támogatta programját bemutatja Szomor Éva.
Energiakérdések
2022. szeptember 20. 17.30: „Mi fán terem az energiaközösség? És tessék
mondani, jó ez nekünk?” – Szabó M. István a napi.hu szakújságírója válaszol
a fenti kérdésekre.
2022. szeptember 30. 17.30: „Az energiapiac működése, magyar sajátosságok.” – Balajti Zsolt energetikai szakértő májusban kezdődött sorozatának
harmadik előadása.
Minden programunk ingyenes.
A Párbeszéd Tere az Ady Endre út 89-ben található.
Facebook oldalunk: Párbeszéd Tere | Facebook
Blogunk: https://parbeszedtere.blog.hu/
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WWW.FIX.HU

*Az akció időtartama: 2022.09.01. - 2022.10.31.
További részletek a honlapon.

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

KISPEST ÚJSÁG A kispestiek hivatalos lapja – Kiadó: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Főszerkesztő: Várnai Zoltán Munkatársak: Megyeri Nikoletta, Varga Ibolya
Fotó: Getto Márton, Ruzsa István Szerkesztőség: 1195 Budapest, Városház tér 18-20.
Telefon: (061) 347-4503, (0620) 426-1918 Email: kispestujsag@kispest.hu Hirdetésfelvétel: (0670) 676-3730, kispesti.ujsag@gmail.com
Nyomdai kivitelezés: Caliente Kft. Terjeszti: Barrio Szolgáltató Kft.
Megjelenik havonta 27 500 példányban Következő lapzárta: 2022. szeptember 16. ISSN 2062-7645

Új SsangYong Korando Style +
már 6,99% THM-től, fix kamatozással!
Magas felszereltség, alacsony THM!
Használja ki kedvező finanszírozási ajánlatunkat
és legyen Öné egy új SsangYong
Korando Style + felszereltségű crossover.
A konstrukció legfőbb részletei:
• Érintett típusok:
Új Ssangyong Korando
• THM: FIX 6,99%
(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

Legyen

Korando

TULAJDOnOS!

Induló ár:

6 599 000 Ft
Használtautó-beszámítás

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.

Finanszírozási feltételek: FIX 6,99% THM: Az akciós finanszírozás 2022. jan. 17-től visszavonásig érvényes új SsangYong Korando gépjármű esetén. Finanszírozási feltételek: kamat mértéke: 6,68%, kamat típusa: rögzített, devizanem: forint,
önerő: minimum 35%, futamidő: 24-60 hó, finanszírozott összeg: 1 000 000 Ft–6 000 000 Ft, konstrukció: zárt- és nyíltvégű pénzügyi lízing. Reprezentatív példa: finanszírozás összege: 3 000 000 Ft, önerő: 3 599 000 Ft, futamidő: 60 hónap,
THM: 6,99%, kamat összege: 549 598 Ft, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 3 549 598 Ft, havidíj: 59 160 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.

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

MÁRKASZERVIZ
MÁRKAFÜGGETLEN
SZOLGÁLTATÁSAI
• Helyszíni műszaki vizsgáztatás
• Időszakos szerviz
• Karosszéria javítás teljes körű
helyszíni kárfelvétellel
• Gumiszerelés
• Diagnosztika
• Klímatöltés, klímajavítás
• Olajcsere

1194 Budapest Hofherr Albert u. 38/d.

Tel.: 06-1/377-42-82 • Mobil: 06-20/441-4944, 06-20/330-2507
E-mail: szerviz@ssangyongdelpest.hu
Waze: Ssangyong délpest

A képen látható autó
illusztráció.

Kérje ajánlatunkat!

Márkaszervizi környezet
Ingyenes fogyasztás mini büfénkből
Ingyenes wifi
VALÓS ALKATRÉSZKEDVEZMÉNYEK
AKCIÓS MUNKADÍJAK

