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Megújult a Madách utcai gyermekfogászat

HULLADÉKTÖMÖRÍTŐ A SZOMSZÉDBAN
A Logisztikai és Szolgáltató Központ éves szinten
110 000 tonna kommunális hulladék átrakását te-
szi lehetővé teljesen zárt, bűz- és pormentes techno-
lógiával, alacsony zajkibocsátás mellett. Működése 
hozzájárul a dél-pesti kerületek hulladékgyűjtésből 
adódó forgalomterhelésének és a hulladékbegyűjtő 
járművek károsanyag-kibocsátásának mérséklésé-
hez.

6. oldal

KÖRNYEZET  

Az idei Wekerlei Napok is 
rengeteg önkéntessel való-
sult meg, közel kétszázan 
dolgoztak. Tavaly megerősö-
dött az együttműködésünk 
diákokkal is, sokan voltak, 
és idén is sokan segítettek a 
programokban. 

6. oldalEGÉSZSÉGÜGY

2019 óta az egészségügyi 
fejlesztések éveiről lehet 
beszélni Kispesten, hiszen 
voltak kisebb és nagyobb 
beruházások ezen a terüle-
ten. Az önkormányzat szeret-
né a jövőben is folytatni 
ezeket a programokat. 

3-4. oldal

GAJDA PÉTER
GONDOSKODÁS

Most újabb kihívások előtt 
állunk, amelyek várhatóan 
még nehezebb feladat elé 
állítanak bennünket. Erre 
kell most felkészülnünk, és 
a kispestieket is felkészí-
tenünk. A várható helyzet 
kiszámíthatatlan. 

7. oldal

VINCZEK GYÖRGY

4. OLDAL

KÖZÖSSÉG 
SOMLÓI JUDIT



Johanne Hempel és Mette Specht 
Kristiansen látogatott el a bölcsődébe, 
hogy a gyakorlatban is szemléltessék, 
miként tervezik, szervezik a bölcsődei 
foglalkozásokat és csinálnak kedvet a 
gyerekeknek, motiválják őket a rész-
vételre Dániában. Az elméleti foglalko-
zásokat követően, az elkészített tervek 
alapján az előadók a csoportokban is 

megmutatták, a kisgyermekgondozók 
pedig a gyakorlatban is kipróbálhatták 
a dán módszer lényegét: a kicsi mozgá-
sokat, nyújtózásokat, apró ugrálásokat, 
dobogásokat, tapsolásokat egyszerű 
dallamokkal kísérték, és próbálták akti-
vizálni, bevonni a gyerekeket a foglal-
kozásokba. A végzett gyakorlatokat a 
gyerekek is kedvükre alakíthatják, ami 
a kisebb korosztálynál még nem álta-

lános, de az idősebb gyerekeknél már 
működhet. Johanne Hempel elismerő-
sen szólt a Kodály-módszer gyakorlati 
alkalmazásáról már a legkisebbeknél 
is. Látszik, hogy a gyerekeknek örömet 
okoz az éneklés, a tapsolás, napi rutin-
juk a zenére való mozgás. Az is jól lát-
szik, hogy bár a programban részt vevő 
magyar kisgyermeknevelők nem most 
kezdték munkájukat, mégis fogékonyak 
a tanulásra, a megújulásra, az újdonsá-
gokra – emelte ki. Elmondta: ismeri és 
alkalmazza a napi munkájában a Ko-
dály-módszert, ezért itt sem újat akarnak 
tanítani, sokkal inkább a meglévő mód-
szereket bővíteni, saját tapasztalataikat 
átadni. A dán és a magyar pedagógia 
módszerek hasonló elveken alapulnak. 
Kodály Zoltán és Forrai Katalin orszá-
gában természetes, hogy a gyerekek 
napi programjainak szerves része a 
zene, a ritmus és az erre végzett moz-
gás, amelynek kiemelt szerep jut a dán 
bölcsődei nevelésben is – hangsúlyozta 
Aszódi-Sikter Éva, a Kispesti Egyesített 
Bölcsődék intézményvezetője.

Az elmúlt évek, a gazdasági megszorítások 
és nehézségek ellenére, 2019-től az egész-
ségügyi ellátás folyamatos fejlesztésével 
zajlottak – mondta lapunknak Gajda Péter 
polgármester, aki Dr. Kumin Marianna fő-
igazgató-főorvossal közösen nézett körül a 
megszépült rendelőben. 
A szeptemberi bejáráson a főigazgató-fő-
orvostól megtudtuk, hogy a szemészeti 
szakrendelő felújítására kapott összeget 
anyagvásárlásra és a nagy volumenű túl-
óra kifizetésére fordították, a munkálatokra 
szánt keretköltséget azért tudták jól elkölte-
ni, mert a KEI Műszaki és anyaggazdálko-

dási osztályának munkatársai is „beleadták” 
szakértelmüket (vízvezeték- és fűtésszere-
lő, szobafestő-mázoló, villanyszerelő, asz-

talos szakmákban), ami lehetővé tette a leg-
gazdaságosabb kivitelezést, az itt dolgozók 
igényeinek figyelembevételét. 
Dr. Kumin Marianna fontosnak tartotta el-
mondani, hogy különösen nagy vállalkozás 

volt ez valamennyi itt dolgozó részéről, hi-
szen nem állt le a szakrendelés, munka mel-
lett zajlott a felújítás. 
Elvégezték a teljes villamos-, informatikai- 
és telefonhálózat korszerűsítését, a rende-
lőkön belüli vizesblokkok, és vízvezeté-
kek felújítását, új fal- és padlóburkolatokat 
raktak le, és teljes bútorzatcsere történt. A 
szemészeti szakrendelő öt vizsgálóhelyisé-
ge, raktárai, szociális helysége, valamint az 
optika került a felújítás nyomán méltó kö-
rülmények közé. A betegfogadó tér felújí-
tása – szintén a betegellátás zavartalansága 
érdekében – év végéig fejeződik be.
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Alig négy hónap alatt, május 2-től 
szeptember 7-ig, mintegy 120 négy-
zetméteren újították fel a szemészeti 
rendelőket a Kispesti Egészségügyi 
Intézetben (KEI). A 2021-ben üzembe 
helyezett OCT-készülék működtetése, 
valamint a szakrendelő szobáinak mű-
szaki állapota is indokolta a korszerű-
sítést, amelyet a folyamatos gyógyító 
munka mellett végeztek. A felújításra 
közel 12 millió forintot adott az önkor-
mányzat. 

Gajda Péter és Dr. Kumin Marianna
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Játék, mozgás, kommunikáció 
KISGYERMEKNEVELÉS

Az intézet dolgozói is 
segítettek

A kisgyermeknevelők 
fogékonyak

az újdonságokra

Szebb és modernebb lettSzebb és modernebb lett
a szemészeta szemészet

A gyerekeknek örömet okoz az éneklés, a mozgás

Folytatódott szeptember elején az a több éves dán–magyar 
bölcsődei program, amelyben a dán VIA University College 
(VIA) mintaprojektet indított Magyarországon a Csillagfény 
bölcsődében azért, hogy az általuk más európai országokban 
(Lengyelország, Románia) bevezetett programot itt is bemu-
tassák, és „honosítva” itthon is megvalósítsák. 
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A gyermekfogászaton 2013 
óta működött az a fogászati 
egység, amelyet most lecse-
réltünk. Emellett a rendelő, a 

fogadótér és a kerti bejárat is 
megújulhatott. Több mint 10 
millió forintot tudtunk erre a 
célra szánni a KEI, illetve az 
önkormányzat költségveté-
séből – mondta el lapunknak 
Kispest polgármestere a bejá-
ráson. Gajda Péter hozzátette, 
hogy 2019 óta az egészségügyi 
fejlesztések éveiről lehet be-
szélni Kispesten, hiszen voltak 
kisebb és nagyobb beruházá-
sok ezen a területen, elég csak 
a szakrendelő modern aulájára, 
az informatikai fejlesztések-
re, a CT- és MR-állomásra, a 
korszerű laboratóriumra, az 

egynapos sebészet kialakításá-
ra, valamint a Csokonai utcai 
háziorvosi rendelőkomple-
xum kialakítására vagy most 
a gyermekfogászat megújítá-
sára gondolni. Hangsúlyozta: 
az önkormányzat szeretné a 
jövőben is folytatni ezeket a 
programokat, és talán elmond-
hatjuk, hogy minden nehézség 
ellenére a következő időszak is 
az egészségügyi fejlesztések-
ről fog szólni Kispesten.
A rendelőintézet főigazgató-fő-
orvosától megtudtuk, tavasszal 
született meg az elhatározás a 
gyermekfogászat felújítására, 
mert a külső bejárati és a fo-
gadótéri burkolat elhasználó-
dott, balesetveszélyessé vált. A 
korszerűsítés nagyon komoly 
munkát igényelt, és a teljes ki-
vitelezést úgy tervezték, hogy 
augusztusban valósuljon meg, 
amikor nincs nagyon betegfor-
galom, és szabadságra mentek 
a munkatársak is, tehát zavar-
talanul folyhatott a felújítás. 
Dr. Kumin Marianna elmond-

ta, leburkolták a fogadóteret, 
korszerű, kopás-ütésálló, az 
egészségügyben használatos 
kőpadlót raktak le, és elkészült 
a belső, orvosi vizsgálóban is 
a burkolatcsere. A festést, a 

bútorzat korszerűsítését, a gé-
pészeti munkákat, valamint az 
informatikai fejlesztést az inté-
zet saját szakemberei végezték 
el. 
Büszke vagyok rá és nagyon 
örülök annak, hogy egy, a 
XXI. század követelményei-
nek megfelelő, modern keze-
lőegységre tudtuk lecserélni a 
régit, amely napi váltásban két 
orvos és két asszisztens mun-
káját teszi lehetővé – hangsú-
lyozta.
Már régóta vártuk ezt a széket, 
az új fogászati kezelőegység 
lehetővé teszi, hogy magasabb 
színvonalon kezeljük majd a 
gyermekeket, sokkal gyorsab-
ban, mint eddig – mondta el 
Dr. Vágvölgyi Rita. Fölsőkaros 
a szék, ez azt jelenti, hogy nem 
akadnak bele a gyerekek a lá-
bukkal, és kényelmesebb mind 
az orvosnak, mind a páciens-
nek, sokkal könnyebben moz-
gatható, kezelhető, nagyobb 
fényereje van, és sokkal erő-
sebb szívórendszerrel felsze-
relt, mint a régi. Van hozzá egy 
olyan elektrosebészeti készü-
lék, amivel kisebb sebészeti 
beavatkozásokat is el tudunk 
majd végezni itt, a rendelőben 
– mutatta be a kezelőegységet 
a fogszakorvos. 

Kispesti Olimpia 
DIÁKSPORT

Negyedik alkalommal ren-
dezte meg az általános is-
kolák közötti sportversenyt 
a Kispesti Sportközpont 
Káptalanfüreden, az önkor-
mányzat üdülőtáborában.
A megnyitón Gajda Péter pol-
gármester arról beszélt, hogy 
Kispest sportos kerület, az 
önkormányzat több ingyenes 
lehetőséget próbál biztosítani 
a kispestieknek a különböző 
helyszíneken kialakított sport-
pályákkal, eszközökkel. Ez a 
verseny is azt a célt szolgál-
ja, hogy már általános iskolás 
korban megszeressék a moz-
gást a gyerekek – tette hozzá. 
Az eseményen hat iskola – az 
Eötvös, a Puskás, a Pannónia, 
a Kós, a Gábor és a Karácsony 
– 10-10 diákja mérkőzött meg 
egymással. A gyerekek több 
számban mérték össze tudá-
sukat: futsal, strandröplabda, 
asztalitenisz, célba dobás, me-
dicinlabda-hajítás, súlypont-
emelkedés, 50 méteres úszás, 
vízben futás, vízibicikli-ver-
seny, SUP, szellemi vetélke-
dő, számháború, tájékozódási 
futás. 
A rendezvény lebonyolításá-
ban a Kispesti Sportközpont 
munkatársainak a Kispest 
Sportegyesület tagjai segí-
tettek. A Kispesti Olimpiát a 
Kós iskola nyerte, másodikok 
lettek az Eötvös, harmadikok 
a Karácsony Sándor iskola di-
ákjai.

EGÉSZSÉGÜGY

Új fogászati kezelőegység működik a Madách utcai gyermekfogászaton, va-
lamint az egyik rendelő, a fogadótér és a kerti bejárat is megújult. Több mint 
10 millió forintot költött a felújításra az önkormányzat és a Kispesti Egész-
ségügyi Intézet (KEI).

Megújult a Madách utcai gyermekfogászat

Megfelel a XXI. század követelményeinek

Jelentős egészség-
ügyi fejlesztések 

Kispesten

Magasabb
színvonalú lesz

az ellátás

FEJLESZTÉS

Nyárbúcsúztató
a Vásár téren

KÖZÖSSÉG

Hagyományteremtő céllal 
rendezték meg a KisPesti dal-
lamok elnevezésű zenés ese-
ményt a Vásár téren, augusztus 
végén.
A Kerítéskiállítást megnyitó 
Varga Attila alpolgármester 
kiemelte: az elmúlt években 
folyamatosan bevonták a kör-
nyéken élő kispestieket a Vá-
sár tér tervezésébe, mára pedig 
igazi közösségi térré formáló-
dott az a terület, ahol az 1900-
as években még élő állatokat 
árultak.
A kiállítást az Irodalombarátok 
Kispesti Társasága szervez-
te. Veréczi Zsuzsa, a társaság 
egyik alapító tagja elmondta, 
a cél az volt, ha már van egy 
ilyen, közösség által tervezett 
tér, akkor próbálják meg a 
környéken élő kispestieket ide 
vonzani. 
Kora este, a zenés-táncos pro-
dukciók előtt köszöntötte az 
érdeklődőket Gajda Péter pol-
gármester és az alpolgármes-
ter. A polgármester elmondta, 
2016-ban közösségi tervezés-
sel újult meg a Vásár tér, a töb-
bi parkhoz hasonlóan itt is az 
volt a cél, hogy ne csak meg-
szépüljön, hanem új közösségi 
térként is funkcionáljon a köz-
terület.
A rendezvényen fellépett a 
Kud Taban Szerb Néptánc-
csoport, a Romano Glaszo, a 
János Quartet, majd tűzzsong-
lőrök látványos előadása zárta 
az estet. 

A jövőbe vezető út a minőségi 
közösségi közlekedésen ke-
resztül vezet. Nemcsak a bel-
ső, hanem a külső kerületek 
is szenvednek az átmenő for-
galomtól, attól, hogy naponta 
több százezer autó érkezik a 
városba, és ennek az egyedüli 
alternatívája, ha a közösségi 
közlekedés színvonalát ver-
senyképessé teszik a gépjár-
mű-közlekedésével – mondta 
Budapest főpolgármestere a 
Határ úton tartott sajtótájékoz-
tatón.
Karácsony Gergely beszélt ar-
ról is, hogy a dél-pesti régióban 
számos közlekedés-fejlesztési 
beruházás van folyamatban, a 
3-as metró felújítása, a Határ 
úti metrómegálló aluljárójának 
akadálymentesítése, ami szin-
tén a régió és a Belváros ösz-
szekötését szolgálja.  
A főpolgármester bejelentette 
azt is, hogy a Fővárosi Köz-
gyűlés továbbra is biztosította 
a 14 évnél fiatalabbak ingye-
nes közösségi közlekedését, 
valamint arról is beszélt, hogy 

a fővárosi önkormányzatnak 
51 CAF-villamos megvásárlá-
sára van szerződése, és „min-
den követ megmozgat”, hogy 
forrást találjanak a beszerzé-
sükre. 
Kispest polgármestere felidéz-
te a régióban élők emlékezeté-
ben élő „Mukit”, az 1880-ban 
indult gőzvasutat, amely a lő-
rinci téglagyárat kötötte ösz-
sze Kispesttel és Budapesttel. 
A kispestiek akkor néhány év 
alatt elérték, hogy az eredetileg 
teherszállításra épített vonalon 
személykocsik is közlekedje-
nek. Ez a vonal azóta is ösz-
szeköti a fővárost és a két ke-
rületet, a CAF- villamosok is a 
Muki nyomán haladnak. A kis-
pestiek nagyon várták már az 
alacsonypadlós villamosok ér-
kezését, türelemmel vészelték 
át a felújítással, átalakítással 
járó nehézségeket, köszönet 
nekik érte – tette hozzá Gajda 
Péter. A főváros, a XVIII. és a 
XIX. kerület közösen, idő előtt 
teljesítette a vonal korszerű-
sítésére tett ígéretét, és a pol-

gármester reményét fejezte ki, 
hogy az Üllői út, majd az Ady 
Endre út felújítása is hasonló 
módon, a válságos időszak kö-
zepén is megvalósulhat.

Kunhalmi Ágnes, Pestszentlő-
rinc–Pestszentimre országgyű-
lési képviselője arról beszélt, 
az ilyen fejlesztések óriási ha-
tással vannak az olyan perem-
kerületekre, mint a XVIII. 
Szaniszló Sándor, Pestszentlő-
rinc–Pestszentimre polgármes-
tere kiemelte: nagyon fontos, 
hogy a nehéz gazdasági hely-
zetben is meg tudták újítani a 
villamos vonalát. Hozzátette: 
remélik, nemcsak az 50-es vil-
lamos vonalán, hanem később, 
a 42-es villamos meghosszab-
bításával, amely így elérné a 
XVIII. kerület központját is, 
további alacsonypadlós villa-
mosok járnak majd. 
Az új szerelvényekhez 
szükséges infrastrukturá-
lis változtatásokat több lép-
csőben augusztusra már el-
végezték a szakemberek. A 
vonalon az elmúlt időszakban 
több megálló is átépült, de a 
CAF-villamosok, többek kö-
zött a jobb menetdinamikai 
tulajdonságok, valamint a 
légkondicionáló berendezés 
miatt a jelenleginél magasabb 
áramfelvételt igényelnek, 
ezért meg kellett erősíteni a 
tápkábelhálózatot, valamint 
több helyen cserélni kellett a 
felsővezeték tartóoszlopait. 

Szeptembertől már alacsonypadlós, klimatizált CAF-villamosok is közle-
kednek az 50-es villamos vonalán. Az elmúlt években a főváros által beszer-
zett, modern járművek a hét minden napján járnak a Határ úti metróállomás 
és a pestszentlőrinci Béke tér között. 

Kispesten is járnak már CAF-villamosok 

Karácsony Gergely, Kunhalmi Ágnes, Gajda Péter, 
Szaniszló Sándor

A vonal összeköti
a fővárost,
Kispestet és

a XVIII. kerületet
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KÖZÖSSÉG

Az időjárás ugyan pocsék volt, 
a fogadtatás mégsem volt hűvös 
Wekeletelepen péntektől vasár-
napig: a főszervező Wekerlei 
Társaskör Egyesület (WTE) 
a támogatók segítségével és 
együttműködő partnereivel 
igyekezett jó hangulatot terem-
teni, és hagyományosan szín-

vonalas programokkal várta a 
közönséget. Volt két konferen-
cia (Az épített környezet és a 
társadalom kölcsönhatása – A 
Wekerletelep példája és Műem-
lék az otthonom), több kultúr-
történeti séta, lovaskocsizás, a 
Kispesti Helytörténeti Gyűjte-
mény kiállítása Az Ady Endre 
út arcai – Utazás a 42-es vil-
lamossal címmel, szombaton 
színpadi zenés- táncos előadá-
sok szóltak kicsiknek és na-
gyoknak, az önkormányzati 

sátorban a közösségi költség-
vetés volt a téma. Vasárnap a 
Zenepavilon műsorai-előadásai 
és térszerte családi szabadidős 
programok fogadták a látoga-
tókat, este orgonahangverseny 
zárta a háromnapos fesztivált a 
Munkás Szent József templom-
ban. A gazdag programpalet-
tával a Kispest 100 (a várossá 
válás centenáriuma) ünnepség-
sorozathoz is kapcsolódott az 
idei Wekerlei Napok. 
Az egész eseménysorozat 
wekerlei önkéntesekkel való-
sult meg, közel kézszázan dol-
goztak. Tavaly megerősödött a 
diákokkal való együttműködé-
sünk is, mert a covid alatt be-
szűkült a lehetőségük a közös-
ségi szolgálatra. Akkor is sokan 
voltak, idén is nagyon sokan 
segítettek a programokban – 
tudtuk meg Somlói Judittól, a 
WTE elnökétől.
Az önkormányzat hárommillió 
forinttal támogatta a rendez-
vényt, amelyet a főtámogató 
nevében Kispest polgármes-
tere köszöntött szombat este. 
Gajda Péter arról beszélt, hogy 

ugyan a nevelési, egészségügyi, 
szociális és kulturális intéz-
ményhálózat működtetése az 
önkormányzat legfontosabb fe-
ladatai közé tartozik, az is fon-
tos, hogy legyen minden évben 
itt, Wekerletelepen is egy olyan 
rendezvény, ahol a kispestiek, 
wekerleiek összejöhetnek, jól 
érezhetik magukat, és jó prog-
ramokon vehetnek részt. Ezért 
külön is megköszönte az ön-
kénteseknek, a WTE tagjainak, 
hogy megszervezték a hétvégét.
A polgármesteri köszöntő előtt 
adták át az idei Wekerléért-dí-
jakat három önkéntesnek: So-
mogyváriné Seregi Zsuzsan-
nának, Apagyi Krisztinának és 
Toldy Miklósnak.
A két konferencia a 150 éves 
magyar műemlékvédelemhez 
kapcsolódott. Számomra na-
gyon izgalmas volt az, hogy 
bár mindegyik előadó különbö-
ző hivatással próbált az épített 
környezet és az itt élő közösség 
kölcsönhatásának témájához 
kapcsolódni, mennyire körbe-
értek a gondolataink – mondta 
el Somlói Judit. Hozzátette: egy 

generáció felnőtt már, és belé-
jük tudták táplálni a közössé-
gi szemléletet és azt, hogy ezt 
továbbvigyék, ám a világ már 
másfele tart, és ez folyamatos 
megújulást kíván a kommu-
nikációban és a szervezésben 
is. Ezek a gondolatok is visz-
szacsengtek az előadásokban. 
A vasárnapi konferencia (Mű-
emlék az otthonom) attól volt 
érdekes, hogy 2010-ben már 
volt egy ilyen jellegű kiadvá-
nyunk Műemlék az otthonom? 
címmel, és ez aktuálissá vált, 
mert 2011 óta műemléki jelen-
tőségű terület a Wekerletelep, 
és számos szabályozás mentén 
tudjuk ezt az épített örökséget 
védeni, óvni. A mi szempont-
rendszerünkben fontos, hogy 
tudatosítsuk az emberekben, ki-
csit kiváltságos helyzet, hogy itt 
élhetnek, de ezzel kötelességük 
is van – hívta fel a figyelmet. 
Aktualitást adott a témának az 
egyre nagyobb szerepet kapó 
fenntarthatóság, illetve a min-
denkit érintő rezsiváltozás is. 

Szeles, hűvös, szombaton esős időben tartották meg a XXXI. Wekerlei Napokat együtt a Kulturális 
Örökség Napjaival a szeptember 13-i hétvégén.

Jó programok rossz időben

Közösségi progra-
mok már több
mint 30 éve 

Wekerléért-díjasok: Apagyi Krisztina, Toldy Miklós, 
Somogyváriné Seregi Zsuzsanna Esőben is a színpadon: The Sharonz

GONDOSKODÁS SPORT

A VII. Ádám György és az 
V. Ősz Gábor ifjúsági sakk 
emlékversenyeket szeptem-
ber 3-án rendezte meg a kis-
pesti Barcza Gedeon SC a 
Székelyország Tündérkertjé-
ben. 8 egyesület 10 csapatának 
versenyzői (a budapestieken 
kívül Tapolcát, Esztergomot 
és Dunaharasztit képviselő 
ifjú tehetségek) mérték össze 
sakktudásukat. A 2x10 perces 
időbeosztású, körmérkőzéses 
lebonyolítás izgalmas és szín-
vonalas csatákat eredménye-
zett. Hatalmas, kiélezett küz-
delem végén a győztes a TFSE 
csapata (Molnár Dalma Réka, 
Tagai Márton, Láng Kristóf 
Márk, Hajdu Vince) lett, meg-
előzve a rendező Barcza GSC 
I. (Bod Márton, Kása Barna-
bás, Fan Xiaotong, Szentesi 
Júlia Sára) és a Barcza GSC 
II. (Murphy Simon, Gráczol 
Tamás, Molnár Áron, Berkes 
Zoltán, Mészáros Júlia) csa-
patát. Az egyéni, úgynevezett 
snell versenyt 21 induló közül 
Palczert Mátyás, a „hazaiak” 
ifjú titánja nyerte, Dombai Ist-
ván és Farkas Richárd előtt – 
tájékoztatta lapunkat Grimm 
György, a szervező Barcza 
Gedeon Sport Club elnöke és a 
társszervező BEAC sakkszak-
osztály vezetője.

Most újabb kihívások előtt ál-
lunk, amelyek várhatóan még 
nehezebb feladatok elé állí-
tanak majd bennünket. Erre 
kell most felkészülnünk, és a 
kispestieket is felkészítenünk. 
Úgy kell megtennünk, hogy 
ne keltsünk felesleges pánikot 
a kerületben élőkben, de ké-
szüljünk a nehéz, gondokkal 
teli napokra. A várható hely-
zet kiszámíthatatlan – mondta 
Vinczek György alpolgármes-
ter a kispesti Szociális Kerek-
asztal augusztus végi ülésén.
Blázy Krisztina, a Humán-
szolgáltatási és Szociális Iroda 
vezetője arról tájékoztatta a 
jelenlévőket, hogy az önkor-
mányzat az elmúlt időszakban 
úgy is segítette a kispestieket, 
hogy helyi rendeleteiben újra-
írta, módosította a települési 
támogatások elérhetőségének 
szabályait, így lényegesen nőtt 
a méltányossági kör, többen 
felelhetnek meg a jogosultsági 
feltételeknek például a lakha-
tási, illetve a születési támoga-
tásoknál.  
Vighné Vincze Erzsébet, a 
Kispesti Szociális Szolgáltató 

Centrum vezetője szerint nem 
szabadna lemondania a ke-
rületnek a „családi hotelről”, 
amely 5 éves szociális prog-
ramot kínál azoknak a rászo-
ruló családoknak, akik most 
éppen a gazdasági nehézségek 
miatt sodródnak a hajlékta-
lanság felé. Ugyancsak nem 
javasolja kidobni a támogatói 
programok közül azt a „kar-
bantartóbrigád-ötletet”, amely 
az időseknek segítene a ház 
körül felmerülő apró javítások, 
szerelések, szállítások szerve-
zésében. Az első lépések után 
jó úton halad az a program is, 
amelynek végén egy Pályaori-
entációs Tanácsadó Központ 
jöhet majd létre speciális ta-
nulási és nevelési igényű gye-
rekeknek. A gazdasági helyzet 
romlását mutatja, hogy roha-
mosan csökken a Magyar Élel-
miszer Banktól naponta kapott 
élelmiszerek mennyisége – tet-
te hozzá. 
Varga Attila alpolgármester 
az önkormányzat szociális la-
kásállományáról megjegyezte: 
rengetegen élnek krízishely-
zetben, akik azonnal megol-

dást szeretnének gondjaik eny-
hítésére az önkormányzattól, 
de ez sajnos lehetetlen. Évente 
maximum tíz lakás felújítá-
sára, kiutalására van lehetőség, 

de most is hetven kérelmező 
vár pozitív döntésre. Jelenleg 
három család várja a kilakolta-
tást, akik az évek alatt oly mér-
tékű közüzemi tartozást hal-
moztak fel, ami nem tartható, 
és nem reagálnak semmilyen 
külső segítségre. 
A tanácskozás végén Nagy 
Zita, a polgármesteri hivatal 
referense ismertette a kispesti 
Helyi Esélyegyenlőségi Prog-
ramot, amely tartalmazza a ke-
rületről készült szociális hely-
zetjelentést és egy intézkedési 
tervet a mélyszegénységben 
élők, a gyerekek, a nők, az idő-
sek, a fogyatékkal élők esély-
egyenlőségének javítására. 
Dr. Béja Julianna jegyző el-
mondta, hogy az esély biztosí-
tása mindenki számára kulcs-
kérdés a szociális problémák 
megelőzésében. A helyi esély-
egyenlőségi program készítése 
ennek megfelelően nem pusz-
tán jogszabályi kötelezettség, 
és nem független a szociális 
koncepciótól. A gazdasági 
helyzet nem tűnik biztatónak, 
vélhetően egyre többen fogják 
kérni az önkormányzat segít-
ségét, ám ezek a források is vé-
gesek, így a tervezésnél is arra 
kell törekedni, hogy a szociális 
ellátásokra fordított összegek 
minél hatékonyabban legye-
nek elköltve.  

Kihívások előtt állnak a szociális szakemberek, a civil és önkormányzati 
szervezetek. 

A szorongató valóság

Fel kell készülni
a nehéz, gondok-
kal teli napokra

Kertész Csaba, Varga Attila, Dr. Béja Julianna, 
Vinczek György

Sakkversenynek 
adott otthont
Kispest
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KÖZÉRDEKŰ 

OKTATÁS

Az Erkel iskola évnyitóján 
Gajda Péter polgármester adta 
át az intézmény vezetőjének, 
Maserné Drexler Katalinnak 
a Kispesti Iskolatámogatási 
Alap egymillió forintos támo-
gatásáról szóló dokumentu-
mát. A tervek szerint tanter-
mek felújítására és bútorok 
beszerzésére költik a szabad 
felhasználású támogatást, 
melyet minden kispesti isko-
la megkapott idén is. Nyáron 
értesültünk, hogy az elmúlt 
tanév kiemelkedő eredménye-
inek köszönhetően elnyertük a 
Platina Minősítésű Tehetség-
központ címet, ez a gyerekek 
és a felkészítő pedagógusok 
érdeme – mondta el a tanév-
nyitón az igazgató. Kiemelte: 
a legtöbb munkakört be tud-
ták tölteni, biztos a tanévkez-
dés szaktanárok tekintetében. 
A hiányzó munkaköröket a 
kollégák többletfeladat-válla-
lásának köszönhetően oldják 
meg. Az Erkel iskolában két 
osztályban, összesen 47 elsős 
kezdte meg tanulmányait.
Kispesten 3506 általános isko-
lás és 1011 középiskolás tanu-
ló kezdte meg a 2022/2023.
tanévet az állami fenntartású 
intézményekben. Az első osz-
tályt – a három, egyházi fenn-
tartású iskola elsőseivel együtt 
– összesen 494 diák kezdte 
meg a kerületben.

Elrajtolt az új tanév Kedves Kispesti Barátaim!

Hazánkban az oktatás régóta 
nehéz helyzetben van, az utób-
bi időben azonban a pedagó-
gusok helyzete drámaivá vált. 
A tanárok megbecsülése sem 
erkölcsi, sem anyagi értelem-
ben nem megfelelő. A hatal-
mas adminisztrációs terhek, a 
túlszabályozott tananyag, az 
oktatói szabadság teljes hiánya 
és a megalázóan alacsony bé-
rek nem teszik vonzóvá a pe-
dagógusi pályát a most életutat 
választó fiataloknak, és gúzsba 

kötik a már évtizedek óta pá-
lyán lévőket. 
Az oktatásba pénzt helyezni 
igenis a jövőt építő befektetés, 
nem felesleges költség. Ame-
lyik ország erre nem költ, az 
a nemzet jövőjét teszi kockára 
kulturális és gazdasági érte-
lemben egyaránt.
Nagyon tisztelem azokat a 
pedagógusokat, akik a fenye-
getések, a kilátásba helyezett 
létbizonytalanság ellenére is 
vállalják a kiállást önmagu-
kért, a teljes pedagógus tár-
sadalomért, a diákokért és a 
magyar oktatásért is. Hálás 
vagyok azoknak, akik szoli-
daritásukat fejezik ki a peda-
gógusok felé – ők szintén koc-
kázatot vállalnak, mégis merik 
hallatni a hangjukat. Megható 

és reményt keltő ez a kiállás.
Az egész ország hősei ők, most 
mégis külön köszönet illeti 
kerületünk iskoláinak hőseit. 
A Kispesti Károlyi Gimnázi-
um, a Kós Károly Általános 
Iskola és a Kispesti Pannónia 
Általános Iskola tanárai mind 
kiálltak azon kollégáik mellett, 
akiket az ország bármelyik is-
kolájában retorzió ért.
Nem szabad elfelejtenünk, 
csak ott van erős ország, ahol 
az oktatás valóban nemzeti 
ügy. Nem hangzatos szóla-
mokban, hanem a pedagó-
gusok megbecsülésében, a 
diákok óvásában és értő neve-
lésében. 

Barátsággal:
Arató Gergely

Arató Gergely
(DK)

KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

KISPEST KISPEST

Első helyezést ért el az Első Kis-Pesti Kert az 50. 
évfordulóját ünneplő Honvéd Kertbarát Tagozat 
és az Országos Kertbarát Szövetséghez tartozó 
szervezetek Termény- és termékbemutatóján a 
Budapesti Kertbarátok legszebb kertjei verseny 
közösségi kert kategóriájában, Köbölkúti Ágnes 
pedig harmadik helyezést ért el a Stefánia Pa-
lotában szeptember 2-án tartott rendezvényen. A 
60 éves Kispesti Kertbarát Klub az „Év Kertba-
rát Klubja” elismerésben részesült, a tagok kö-
zül Tóth Tibor, Mester Jolán, Köbölkuti Ágnes, 
Péntek Gáborné, Körmendy Gábor, Schnierer 
Tamásné, Újhelyi István vehetett át okleveleket 
az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős 
államtitkárától, Dr. Feldman Zsolttól.

KÖZÖSSÉG

Kispesti kertsikerek az országos versenyen

Kiemelt Figyelmet Igénylő Gyermekeket 
Támogató referens kezdte meg működését 
az önkormányzatnál az idei nevelési évtől. 
A feladatkör kialakítása azt a célt szolgálja, 
hogy a kispesti bölcsődékbe és óvodákba járó 
sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek az 
adott lehetőségeken belül a lehető leghatéko-

nyabb ellátást és készségfejlesztést kapják, 
ami felkészíti őket a számukra megfelelő 
általános iskolára. Matolcsi Zsuzsa minden 
csütörtökön 9.00–12.00-ig telefonos (+36 30 
297 3054) vagy e-mailes (matolcsi.zsuzsa@
kispest.hu) egyeztetés alapján tart tanácsadást 
SNI-s gyermeket nevelő szülők számára. 

KÖRNYEZET

A Bicskei Kupáért 
fociztak a lányok

SPORT

Második alkalommal rendez-
ték meg a Bicskei Bertalan 
Kupa kispályás lány labdarúgó 
tornát a Tichy Lajos Sportcent-
rumban augusztus végén. A 
program megszervezésében az 
intézmény munkatársain kívül 
Erős János, a Játszi Foci Moz-
galom kerületi koordinátora 
vett részt. Jelen volt a tornán 
ifj. Bicskei Bertalan és a volt 
kispesti labdarúgó, Szurgent 
Lajos.
Lehocki Zoltán, a Kispesti 
Sportközpont intézményve-
zetője lapunknak elmondta: a 
versenyt 9–10 éves leányok-
nak rendezték, a tornán 6 csa-
pat indult (FTC, UTE, MTK, 
Astra HFC, Győrladamér, 
Tatabánya). A győzelmet a 
ferencvárosi lányok szerezték 
meg, akik a kupán kívül a je-
lenlegi Honvéd-játékosok által 
aláírt focilabdát is megkapták. 
Második az Újpest lett, har-
madik helyen a dél-Pest több 
kerületében is működő Astra 
HFC csapata végzett. A torna 
legjobb mezőnyjátékosának 
az újpesti Cserkuti Ajnát, leg-
jobb kapusának Erdődi Dórát 
(Astra HFC) választották, a 
Játszi Foci Mozgalom külön-
díját a győrladaméri Bencze 
Viktória kapta.
A díjakat Vinczek Györgytől, 
Kertész Csabától, Szurgent 
Lajostól és Erős Jánostól ve-
hették át a csapatok és a játé-
kosok.

Ezzel az újabb, a szelektíven 
gyűjthető hulladékok teljes 
palettáját fogadó, a hét min-
den napján nyitva tartó hulla-
dékudvarral a kispestiek is jól 
jártak, hiszen itt olyan kisebb 
mennyiségű hulladékot, példá-
ul sittet is leadhatnak, amelyet 
eddig máshol nem lehetett – 
mondta el lapunknak Vinczek 
György alpolgármester.
Tüttő Kata városüzemelteté-
sért felelős főpolgármester-
helyettes a szeptember elején 
tartott sajtótájékoztatón és 
telepbejáráson arról beszélt, 
hogy az átrakótelep kialakítá-
sa még az előző városvezetés 
döntése alapján indult el, és a 
megvalósult beruházás jelen-
tősen hozzájárul a dél-pesti 
kerületek hulladékgyűjtésből 
adódó forgalomterhelésének 
és a hulladékbegyűjtő jármű-
vek károsanyag-kibocsátásá-
nak mérsékléséhez.  
A Logisztikai Szolgáltató Köz-
pont (LSZK) és az új hulladék-
udvar a XVIII. kerületi Ipacsfa 
utca 14. szám alatt „A fővárosi 

hulladékgazdálkodási rendszer 
környezetbarát technológiái-
nak bővítése, a hulladékfeldol-
gozás és újrahasznosítás ará-
nyának növelése” elnevezésű 
projekt keretében, összesen 10 
milliárd 984 millió 22 ezer 360 
forint európai uniós támoga-
tással és hazai társfinanszíro-
zással valósult meg.
Az elmúlt tíz év elvesztege-
tett idő a hulladékhasznosítás 
szempontjából, mivel a helyi 
önkormányzatok elveszítették 
a jogukat a saját hulladékukkal 
való gazdálkodásban, amely-
ben az egyszerű hulladéklera-
kás helyett az újrahasznosítá-
sé a főszerep – hangsúlyozta 
Tüttő Kata. 
A Logisztikai és Szolgálta-
tó Központ éves szinten 110 
ezer tonna kommunális hul-
ladék átrakását teszi lehetővé 
teljesen zárt, bűz- és pormen-
tes technológiával, alacsony 
zajkibocsátás mellett. Ennek 
eredményeként egy tömörített 
hulladékot szállító gépjármű 
pótkocsival együtt akár két 

és fél, három hulladékgyűjtő 
jármű rakományát juttathatja 
el környezetkímélőbb és a fő-
városi közúthálózatot kevésbé 
terhelő módon a hulladékke-

zelés helyszínére. Ez a gya-
korlatban azt jelenti, hogy a 
hulladékkezelés helyétől legtá-
volabb eső dél-pesti kerületek-
ből a kommunális (háztartási) 
hulladékot begyűjtő kukásau-
tók a Logisztikai Központba 
viszik a rakományukat, amit a 
további tömörítést követően, 
zárt konténerben kamionok 
szállítanak el a kezelés he-
lyére, miközben azok vissza-
térhetnek az utcákra további 
tartályokat leüríteni. Mindez-
zel nemcsak értékes munka-
időt és üzemanyagot takarít 
meg a társaság, de jelentősen 
csökken a dél-pesti kerületek 
hulladékgyűjtésből adódó for-
galomterhelése és a megtett 
távolság csökkenése révén a 
hulladékbegyűjtő járművek 
károsanyag-kibocsátása és 
üzemanyag felhasználása. 
A létesítmény nemcsak átra-
kóállomásként funkcionál, 
hanem helyet ad egy új hulla-
dékudvarnak is, ezzel már 18 
lakossági hulladékudvar áll 
a budapestiek szolgálatában 
– mondta el Kiss Tibor, a Bu-
dapesti Közművek FKF Hulla-
dékgazdálkodási Divíziójának 
vezetője. 

A sikeres próbaüzem után augusztus végén megkezdte működését a Buda-
pesti Közművek FKF Hulladékgazdálkodási Divízió új hulladékátrakó állo-
másaként szolgáló Logisztikai Szolgáltató Központ a XVIII. kerületben, a 
régi szeméttelepen, a kármentesített egykori Cséry-telepen.

Hulladéktömörítő a szomszédban

A hulladékudvar-
ral a kispestiek is 

jól járnak

Bűz- és pormentes technológia, alacsony zaj

2022. SZEPTEMBER2022. SZEPTEMBER
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Színrobbanások

Művészterasz 
másodszor

KULTÚRA

KULTÚRA

Tóth Anna True colors című 
kiállítása október 22-ig látha-
tó a KMO Előtér-galériájában. 
„Színrobbanásaiban, szín-
konstrukcióiban maga az élet 
lüktet, annak nehézségeivel és 
pozitív megéléseivel együtt. 
Művészetében a mindent átjá-
ró fény a kiindulópont” – fo-
galmazott a megnyitón Kallós 
Judit művészettörténész.

Sikeres NKA-s pályázat ered-
ményeként tavaly rendezte 
meg először új kulturális fesz-
tiválját a Wekerlei Kultúrház. 
Idén is eredményesen pályá-
zott az intézmény, és szeptem-
ber elején már második alka-
lommal várta az érdeklődőket 
a Művészterasz-Kultúrkert. 

A kispesti asztalosok különö-
sen felhívták magukra a figyel-
met. Az 1920-as évektől a bu-
dapesti országos kiállításokon, 
bemutatókon rendre sikeresen 
szerepeltek, arany-, ezüstdíja-
kat szereztek. Sajnos nagyon 
keveset tudunk ezekről az ipa-
rosokról, életük, munkásságuk 
nyomon követése nehézségek-
be ütközik. Közéjük tartozott 
Klemm Ferenc műbútorasz-
talos is, aki komoly szakmai 
sikereket tudhatott magáénak. 
Szerencsénkre két jelentős, az 
iparművészettel és építészettel 
(így belsőépítészettel) foglal-
kozó folyóirat is megjelente-
tett fotókat munkáiról, jelölve 
őt magát.  A Klemm Ferenc 
által készült munkák, igényes 
kivitelezésről, pontos munká-
ról árulkodnak.
Klemm Ferenc nevével 1923-
tól találkozhatunk a kispesti 
sajtóban. 1924-től tagja volt 
az Általános Ipartestületnek. 
1925-ben Kispest virilistái-
nak jegyzékére került mint a 
legfőbb várományosok egyi-
ke. 1926-tól a Kispesti Asz-

talosok Anyagraktár és Bú-
torcsarnok Szövetkezetének 
(amely része volt az Iparosok 
Országos Központi Szövet-
kezetének) igazgatósági tagja 
lett (Központi Értesítő, 1926).  
A kispesti civil élet aktív tagja 
volt, bálokon, rendezvénye-
ken feleségével együtt aktív 
szerepet vállalt, adományokat 
tett. Pénzt adományozott a 
soroksárpéteri templom épí-
tésére is. A szaklapok (Asz-
talosmesterek Lapja, Magyar 
Fakereskedő, Magyar Ipar) 
rendszeresen említik Klemm 
Ferencet. Nyomon követhető, 
hogy milyen munkákra pályá-
zott, mely szövetkezetekben 
tevékenykedett.
Országos sikeréről a Magyar 
Ipar számolt be. Az 1928. évi 
III. Országos Kézművesipari 
Tárlat és aranykoszorús mes-
terverseny kitüntetéseiről című 
cikkből tudhatjuk meg, hogy 
Klemm Ferenc aranyéremben 
részesült több szaktársával 
együtt. Legközelebb 1940-
ben, az „Új magyar otthon” ki-
állítás kiállítói között találjuk; 

egy teljes lakó-ebédlő helyiség 
bútorzatát készítette el a hazai 
iparművészet és lakberendezés 
egyik legjelentősebb tárlatán. 

Az enteriőr tervezője Zöldy 
Emil, aki egy évvel korábban 
végezte el az Iparművészeti 
Főiskolát, és aki később, mint 
építész vált híressé. Két évvel 
később a Tér és Forma, mely 
a magyar építészet modern vo-
nulatának fóruma volt, mutatta 
be azt az ötszobás, rózsadombi 
családi házat, melynek belső-
építészeti programja a követ-
kező volt: „új, egységes beren-
dezési tervet készíteni, ennek 
alapján a szobákat egymás utá-
ni sorrendben 'kivitelezni, úgy, 
hogy ez által a bentlakó [négy-
fős] család élete ne legyen 
megbolygatva”. A terveket 
Szilas Elemér fiatal iparmű-
vész készítette. A műbútorasz-
talos munkák jó részét Klemm 
Ferenc végezte el. A tervezés 
és kivitelezés legfőbb célja a 
praktikum, az egyszerűség és 
az esztétikum optimalizálása 
volt. „Az ebédlő szekrény-
mennyisége az étkészletek, 
poharak, evőeszközök pontos 
felméréséből adódott.” „A bú-
torok diófából, fényezett kivi-
telben” készültek. 

Mohay Orsolya
Kispesti Helytörténeti

Gyűjtemény

HELYTÖRTÉNET

Az 1924-ben megrendezett Kispesti Árumintavásár mutatta meg először, 
hogy a kispesti iparosság művészi szinten képes előállítani olyan termékeket, 
melyek kielégíthetik  a vásárlói igények innovatívabb, magasabb szintjeit 
is – legyen az lakossági, városi, állami vagy magánberuházás, egyházi meg-
rendelés. 

Egy kispesti műbútorasztalos munkássága

Az „Új magyar otthon" kiállítói,
Magyar Iparművészet, 1940 (ADT Arcanum)

Aranyérmet kapott 
az 1928. évi III. 

Országos Kézmű-
vesipari Tárlaton

A népszámlálás Magyarország egyik legjelentősebb, mindannyiunk életét 
érintő adatgyűjtése, melynek végrehajtására 2022. október 1. és november 
28. között kerül sor.
Az országos összeírás sikeressége nagyban függ a számlálóbiztosok mun-
kájától, felkészültségétől, kommunikációjától, ebben kérem közreműködé-
süket.
Várom azok jelentkezését, akik részt vennének a számlálóbiztosi feladatok 
ellátásában.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2022. OKTÓBER 10.

A népszámlálás menete, szakaszai:

2022. október 1. – 2022. október 16.
internetes kitöltés, online módon, számlálóbiztos közreműködése
nélkül

2022. október 17. – 2022. november 20.
számlálóbiztosok közreműködésével történő kitöltés azon lakosok részére, 
akik nem töltötték ki online a kérdőívet

2022. november 21. – 2022. november 28.
pótösszeírás a kimaradt lakosok részére, akik a jegyzőt felkeresve tehetnek 
eleget az adatszolgáltatási kötelezettségüknek

A számlálóbiztos feladatai:

• otthoni felkészülés keretében a szükséges alapismeretek elsajátítása, se-
gédanyag elsajátítása, elektronikus vizsga elvégzése

• az adatfelvétel kezdete előtt az összeíráshoz szükséges eszköz, a 
számolóbiztosi igazolvány, az összeíráshoz kapcsolódó nyomtatványok 
és segédanyagok átvétele

• a hozzá tartozó körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése 
2022. október 17. és 2022. november 20-a között, szükség esetén cím-
pontosítás, új címek felvétele, kapcsolatfelvétel az adatszolgáltatóval, 
tájékoztatás, a kérdőív előírt módon történő kitöltése

• folyamatos, ütemes előrehaladás, a címjegyzék vezetése, meghiúsulás 
dokumentálása, megtagadások, rendkívüli esetek jelentése a felülvizs-
gálónak, folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval

• elektronikai eszközök, igazolvány, segédletek leadása az adatfelvétel 
befejezését követően.

• A számlálóbiztosnak a terepmunka során kb. 130-150 címen kell kérdő-
ívet elektronikus formában kitöltenie táblagépe segítségével.

Számlálóbiztos csak nagykorú, cselekvőképes személy lehet.

A számlálóbiztosi munkára jelentkezőknek rendelkezniük kell:

• saját eszközzel és interneteléréssel a felkészüléshez (PC, laptop, 
tablet,stb.)

• elektronikus és telefonos elérhetőséggel (a folyamatos és hatékony kap-
csolattartás érdekében rendelkezik mobiltelefonnal és e-mail címmel)

• A számlálóbiztosok kiválasztása a helyi népszámlálási felelős feladata.

A jelentkezők kiválasztásának ajánlott szempontjai:

• legalább középfokú végzettség
• kizárólagosság (a jelentkező vállalja, hogy az adatfelvétel ideje alatt a 

KSH-n kívül más szervezet vagy személy részére az érintett címek és 
személyek esetében adatgyűjtést, valamint kereskedelmi ügynöki tevé-
kenységet nem végez, illetve a sajtónak csak a KSH előzetes engedé-
lyével nyilatkozhat)

• magabiztos számítógépes ismeret
• fizikai erőnlét, terhelhetőség (vállalja a számlálóbiztosi munkával járó 

napi folyamatos munkavégzést és a jelentős fizikai, szellemi igénybe-
vételt)

• tanulási készség (vállalja a felkészülés során a új ismeretek önálló elsa-
játítását, és a vizsgázást

• motiváltság
• jó fellépés, beszédkészség (érthető, helyes beszéd, jó fogalmazókészség)
• kapcsolatteremtő és kommunikációs készség, nyelvtudás (udvariasság, 

megfelelő meggyőző erő, idegen nyelv ismerete előnyt jelent)
• empátia (tudjon azonosulni az adatszolgáltató problémájával, együtt 

tudjon vele érezni, ugyanakkor tartsa szem előtt a népszámlálás érde-
keit)

• lelkiismeretesség, precizitás (vállalja az útmutatások, határidők betartá-
sát, a pontos, gondos feladatvégzést, vigyáz a rábízott tabletre és egyéb 
kellékekre)

• konfliktuskezelő készség (a kérdező munkájával járó, valamint az adat-
szolgáltatókkal kapcsolatos problémákat igyekszik elviselni, kezelni)

• titoktartás(vállalja, hogy a kapott válaszokat bizalmasan kezeli, nem él 
vissza velük, nem adja át, nem mutatja meg harmadik személynek)

• rugalmas időbeosztással és állandó elérhetőséggel rendelkezik
• tudomásul veszi, hogy személyes adatait a KSH az általa működtetett 

informatikai rendszerben rögzíti és a Call Centerbe ékező megkeresés 
esetén az érintett adatszoláltatónak megadja,

• nemzetiségi területen az adott nemzetiség nyelvének ismerete.

A számlálóbiztos díjazása a 362/2020. (VII.23.) Korm. Rendelet szerint:

Kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás: 350 Ft/cím
Lakás, lakott üdülő, lakott egyéb lakóegység, intézet: 380 Ft/összeírás köré-
be tartozó cím
Összeírt személy: 730 Ft/ összeírt személy
Egyéb szervezés: 920 Ft/cím

A szerződéskötés feltétele:

• a jelentkező kiválasztása,
• az e-learning formában megvalósuló képzés sikeres teljesítése.

A feladat elvégzéséhez szükséges elektronikus eszközt (tablet) a felkészülés 
részeként elvégzendő e-learning képzés elvégzését és a vizsga sikeres letéte-
lét követően a KSH biztosítja.

Jelentkezni a nepszamlalas@kispest.hu e-mail címen lehet 2022. októ-
ber 10-ig.

A jelentkezési lapok leadhatók személyesen a Polgármesteri Hivatal bejára-
tánál az erre a célra kihelyezett gyűjtőládába is.

A jelentkezési lap letölthető a kispest.hu oldalon, valamint átvehető a Polgár-
mesteri Hivatal recepcióján is.

dr. Béja Julianna s.k.
jegyző

helyi népszámlálási felelős 
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Október 1-jén indul a népszámlálás, hazánk legnagyobb, 
mindenkire kiterjedő statisztikai adatgyűjtése!

Keresse a kitöltéssel kapcsolatos információkat tartalmazó 
postai levelet 2022. szeptember 26-tól a postaládájában!

A kérdőív kitöltése közös érdekünk, és minden 
Magyarországon élő ember számára kötelező!

Töltse ki egyszerűen, interneten a kérdőívet  
október 1. és 16. között a nepszamlalas2022.hu oldalon, 
és nyerjen 100.000 Ft-os ajándékutalványt!

További információt a 

nepszamlalas2022.hu 

oldalon talál.

06 80 080 143 kapcsolat@nepszamlalas2022.hu

Tisztelt Kispesti Lakosok!

A Népszámlálás első szakaszá-
ban, október 1. és 16. között 
lehetőség van a népszámlálási 
kérdőívek számítógépen történő 
kitöltésére.
 
Azoknak a kerületi lakosoknak, 
akik szeretnének élni az online 
kitöltés lehetőségével, azonban 
nem áll rendelkezésükre szá-
mítógép, a helyi népszámlálási 
felelős online kérdőív kitöltési 
pontokat alakított ki, ahol kitölt-
hetik a kérdőívet. 

Az online kérdőív kitöltési pon-
toknál előzetesen regisztrálni 
kell telefonon az alább megadott 
elérhetőségeken. Regisztrálni 
2022. október 1. és 13. között 
lehet hétköznap 8.00-16.00 óra 
között.
Az online kitöltés során szüksé-
ges a KSH-tól levélben kapott 
kód!

Online kérdőív kitöltési 
pontok:

1. Polgármesteri Hivatal
Cím: 1195 Budapest Városház 
tér 18-20.
Telefon: (06-1) 3474-4500
Hétfőtől-csütörtökig 7.00-16.00 
óra között, pénteken 7.00-12.00 
óra között.
Hétvégén csak előzetes regiszt-
rációt követően vehető igénybe 
ez a szolgáltatás.
Regisztrálni az ingyenesen hív-
ható +36-20/239-0665 zöldszá-
mon lehet.

2. Forrásház
Cím: 1191 Budapest, Dobó Ka-
tica utca 18.
Telefon: (06-1) 347-0558
Hétköznap 9.00-16.00 óra kö-
zött, előzetes időpont egyezte-
tést követően.

3. KMO Művelődési
Központ
Cím: 1191 Budapest, Teleki 
utca 50.
Telefon: (06-1) 282-9752
Hétköznap 9.00-16.30 óra kö-
zött, előzetes időpont egyezte-
tést követően.

4. Wekerlei Kultúrház
Cím: 1192 Budapest, Petur utca 
7.
Telefon: (06-1) 282-9895
Hétköznap 9.00-16.30 óra kö-
zött, előzetes időpont egyezte-
tést követően.

5. Zöld Diófa Gondozóház
és Idősek Klubja
Cím: 1195 Budapest, József At-
tila utca 77.
Telefon: (06-1) 282-2290
Hétköznap 9.00-16.00 óra kö-
zött előzetes időpont egyeztetést 
követően.

6. Gazdasági Ellátó
Szervezet 
Cím: 1192 Budapest, Ady Endre 
út 7.
Telefon: ingyenesen hívható 
+36-20/239-0665 zöldszám
Hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.00 
óra között, pénteken 8-13 óra 
között, előzetes időpont egyez-
tetést követően.

7. Tichy Lajos Sportcentrum 
(Büfé)
Cím: 1194 Budapest, Katona 
József u. 3.
Telefon: ingyenesen hívható 
+36-20/239-0665 zöldszám
ŰHétköznap 8.00-12.00 óra kö-
zött, előzetes időpont egyezte-
tést követően. 

        dr. Béja Julianna s.k.
helyi népszámlálási felelős

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 kap-
csolatos 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 önkor-
mányzati hatáskörbe, ezeket eljuttatjuk az illetékes szerveknek további ügyintézésre.
A Kispesti Közösségi Költségvetés 2.0 program részeként most a szavazólap kitöltésével és visszaküldésé-
vel arról dönthetnek a kispestiek, hogy az egyes városrészekben mely projekt megvalósítását szeretnék tá-
mogatni. 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

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

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

2022. SZEPTEMBER
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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.)

2022. SZEPTEMBER



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

Telefonos egyeztetés alapján
(06-30-635-5055),
e-mail: teknos.ferenc@kispest.hu

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

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

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

VIDRA ZOLTÁN
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

Telefonos egyeztetés alapján (06-
20-490-1072) minden hónap első 
keddjén

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.

Október 13., csütörtök 17 óra  
(XX. ker. Pesterzsébet, Ady E. u. 
84/a.)

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)

ARATÓ GERGELY
országgyűlési képviselő
(DK)

Október 6., csütörtök 17 és 18 
óra között (XIX. ker., Ady Endre 
út 106.)

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-iro-
dában (Kossuth Lajos u. 50.)

GAJDA PÉTER
polgármester
(MSZP)

FERENCZI ISTVÁN
Listás képviselő
(Független)

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



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. október 21. ISSN 2062-7645

KEDVES KISPESTIEK!
Szeretettel várjuk Önöket a Párbeszéd Tere Közösségi tér szeptemberi 

és októberi programjaira.

Minigalériánkban a Julianna világa című kiállítás újabb képei láthatók.

Szeptember 30. 17.30: Balajti Zsolt energetikai auditor, épületgépész
mérnök előadása a fenntartható (és megfizethető) energiahasználatról,

az ehhez szükséges energiapolitikáról
Szeptember 30. 19.15: Társasjáték klub – előzetes jelentkezés a Kispesti 

Társasjáték Pont Facebook-oldalán lehetséges
Október 3. 16.30–17.30: Zöld kert, zöld háztartás klub

Október 18. 17.30: „Játsszunk fenntarthatóságot” – Egy kispesti óvoda 
díjnyertes pályázata és jó gyakorlatai. Nemcsak szakembereknek, hanem a 
fenntarthatóságot fontosnak tartó, kisgyermeket nevelő szülőknek is ajánljuk

Október 26. 17.30: újraindul a Világutazók klubja, Németh Rezsőné,
Juli Barcelonába repít  minket

Az október 23-i Rendhagyó történelemóra időpontjának egyeztetése
folyamatban van.

A programváltozás jogát fenntartjuk.
Minden programunk ingyenes.
A Párbeszéd Tere az Ady Endre út 89-ben található.
Facebook-oldalunk: Párbeszéd Tere | Facebook
Blogunk: https://parbeszedtere.blog.hu/

PÁRBESZÉD TERE
KÖZÖSSÉGI TÉR

TISZTELT KISPESTI LAKOSOK!
FOLYTATATJUK

AZ INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
SZOLGÁLTATÁSUNKAT.

LEGKÖZELEBB OKTÓBER 03-ÁN HÉTFŐN
16 ÓRÁTÓL VEHETŐ IGÉNYBE.

AMELYHEZ - A FELESLEGES VÁRAKOZÁS
ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN – MINDÖSSZE IDŐPONT 

EGYEZTETÉSRE VAN SZÜKSÉG
A TANÁCSADÁS ELŐTTI PÉNTEKIG

A jog.kispestidk@gmail.com EMAIL CÍMEN! 

A jogi segítséget kérők ügyfélfogadása:
          az ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐI IRODÁNKBAN,

          XIX. ker. Ady Endre út 106. ( Hunyadi u. sarok ).
          Az iroda akadálymentesen megközelíthető.

Domokos Gábor
önkormányzati képviselő

Teknős Ferenc
önkormányzati képviselő

Rátkay Andrea
önkormányzati képviselő

 Reméljük, hogy ezzel segíteni tudunk Önöknek!

www.trf.hu

MEGÚJULT A BUDAPEST MIKROHITEL PROGRAM
- KEDVEZŐBB HITELEK A VÁLLALKOZÁSOKNAK

Megújult a mikrohitel, és egy új, szabad felhasználású termék, a likviditási 
hitel is elérhetővé vált. A beruházási hitel és a tartós forgóeszközhitel pedig 
továbbra is igénybe vehető. Mindkét esetben 15 millió forintra nőtt a maxi-

mális hitelösszeg, és 15 évre a maximális futamidő.
A rendkívül kedvező kamatozású mikrohiteleket változatos célokra, többek 
között vállalkozásindításra, beruházásra, felújításra, forgóeszköz beszerzés-
re lehet felvenni. Sőt az új likviditási termék lényegében szabadon felhasz-
nálható, a vállalkozás mindennapi működésére is fordítható kölcsönt nyújt 

induló és működő mikrovállalkozásoknak.
Ezen felül a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány egyedülálló

módon mentorációt vállal a hitel teljes futamideje alatt, illetve a hitelkére-
lem összeállításában is segítséget nyújt.

Előzetesen érdeklődni Banai Teréz programkoordinátornál lehet
a +36 1 3474-931-es +36 20 332 5922 telefonszámon,

vagy a mikrohitel@kispest.hu e-mail címen,  valamint hitel konzultációra 
időpontot egyeztetni Nagy Mária ügyfélkapcsolati vezetővel, finanszírozási 

managerrel a +36 1 268 1800, +36 30 954 0882 telefonszámon, illetve
a mikrohitel@bvk.hu, a nagy.maria@bvk.hu e-mail címeken lehet.

Bővebb információ a Közalapítvány honlapján,
a www.bvk.hu weboldalon.

A Kispesti Önkormányzat
és a Budapesti Vállalkozásfejlesztési

Közalapítvány együttműködése

Kedvezményes non profit hitelek
kispesti mikrovállalkozásoknak.
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 További részletek a honlapon.
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