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MÁRCIUS VÉGÉN NYIT AZ USZODA
A kényszerleállás ideje alatt jelentős változások tör-
téntek a Kispesti Uszodában. Az aula és az öltözők 
sokéves páraproblémáját sikerült megoldani a klíma-
rendszer fejlesztésével. A beléptetőkapuk cseréjével 
és áthelyezésével a lépcsők aljára ugyancsak régi 
problémát orvosoltak. Az értékmegőrzést a kabinos 
helyiségből a pénztárba helyezték át. 

7. oldal

FEJLESZTÉS

A korábban, az önkormány-
zati fenntartás idején, sike-
res Gábor iskolában nem a 
körzethatárok megváltoz-
tatásában, hanem inkább 
pedagógiai módszerekben 
kéne keresni a felzárkózta-
tás, fejlesztés lehetőségeit. 

5. oldalÖNKORMÁNYZAT

Az önkormányzat idén külö-
nösen nagy figyelmet fordít 
a szociális szféra, főképp 
az idősek és a rászorulók 
támogatására, a folyamatos 
közterületi fejlesztésekre, a 
járdák és az utak karbantar-
tására. 

4. oldal

GAJDA PÉTER
GYERMEKNEVELÉS 

Kispesten öt bölcsődét tart 
fenn az önkormányzat, ha a 
szülők szeretnének tájéko-
zódni és hiteles információ-
kat kapni, azt a dolgozóktól 
kérjék, mert sok esetben a 
játszótéri párbeszéd félreve-
zető lehet. 

7. oldal

VINCZEK GYÖRGY
ÖNKORMÁNYZAT

ASZÓDI-SIKTER ÉVA

Ötvenöt új parkoló épül 
2. OLDAL



A Közpark nagy figyelmet fordít a fák fenn-
tartási munkái során a fészek-, valamint az 
odúlakó városi madarakra, élőhelyük meg-
óvására. Így született meg az ötlet, amely 
tetszett az kerületi iskoláknak, így sokan 
jelentkeztek az elkészült csaknem ötven 
odúért. Ezeket a kerület különböző parkjai-
ba, zöldterületeire helyezték ki, és erről egy 
térkép is készült, hogyha valakinek kedve 
támad, megfigyelhesse majd az odúkban 
fészkelő madarakat, és később, egy újabb 
szervezett esemény keretében, akár fészken 
belül is meg lehet majd nézni a tojásból ki-
kelő fiókákat – tudtuk meg a közpark kom-

munikációs munkatárstól. Szabó-Kelemen 
Ágnes elmondta: a csatlakozó intézmények 
az odúkat és a festéshez szükséges anyago-
kat a kft.-től kapták. Az odúk kihelyezésekor 

Molnár Tamás, a Közpark parkfenntartási 
részlegének vezetője arról is beszélgetett a 
gyerekekkel, hogy mely kismadarak hasz-
nálják majd leginkább az előre elkészített 

fészekrakó helyeket: az odúk mérete és a 
fészkelési szokások miatt inkább a szén- 
és a kékcinkék lesznek a lakók. A madarak 
nemsokára felfedezik, majd márciusban be-
lakják a fészkeket, és várhatóan áprilisban 
már ki is kelhetnek az első fiókák – mondta 
a szakember. 
Lázár Erzsébet, a Kós iskola tanítónője, aki 
harmadikos és negyedikes gyerekekkel ér-
kezett az eseményre, érdekesnek találta a 
kezdeményezést, amely azontúl, hogy kör-
nyezet- és állatvédelemre nevel, kreativitást 
is igényelt a gyerekektől, akik örömmel vet-
tek részt a festésben. 
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Szinte minden kispesti általános iskola 
csatlakozott ahhoz a természetvédelmi 
akcióhoz, amelyet a Közpark Kft. szak-
emberei találtak ki, és a Zöldprogram 
Irodával közösen hirdettek meg: az 
énekesmadarak költését segítő védett 
faodúkat a kft. elkészíti, az iskolások 
pedig saját terveik szerint befesthetik. 
Az első, gyerekek által díszített odúk 
február közepén kerültek fel a Kós Ká-
roly tér fáira.

Gyerekek díszítették, festették az odúkat
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Ötvenöt új parkoló épül
FEJLESZTÉS

Színes odúkba költözhetnekSzínes odúkba költözhetnek
az énekesmadarakaz énekesmadarak

A Nyugdíjasház előtt és a József Attila–Rákóczi utca ke-
reszteződésénél már használhatják az autósok a nemrégiben 
megépült parkolókat. A maradék 38 parkolóhely a tervek 
szerint december 31-ig készül majd el.

Varga Attila és Gajda Péter

A korábbi években is kiemelt szempont 
volt, hogy próbáljunk meg ingyenes 
parkolási lehetőségeket biztosítani a 
kispestieknek, amire egyre nagyobb az 
igény a kerületben. Ezért idén is több, 
ingyenes parkolót adunk át, most a 
Batthyány utcában nyolc parkolóhelyet 
vehettek birtokba az autósok – mondta 
el lapunknak Gajda Péter polgármes-
ter. Az is lényeges, hogy közpénzbe 
nem került, hiszen a Kossuth téri nagy 

beruházás fejlesztője finanszírozta, úgy-
nevezett „parkolóhely-megváltásként”. 
A körzetes képviselők és az itt élők ja-
vaslata alapján választottuk ki azokat a 
helyszíneket, ahol ezek a parkolók meg-
épülnek. Itt Somogyi Lászlóné képvise-
lő javasolta, hogy a lakótelep közepén 
alakítsuk ki ezeket a parkolókat – tette 
hozzá a polgármester. A zöldítésben is 
gondolkoztunk, amikor terveztük a par-

kolóhelyeket – mondta el Varga Attila 
alpolgármester. Itt, a Batthyány utcában 
két szigetet sikerült kialakítani, így ide 
fákat, esetleg cserjéket is tudunk ültetni. 
A József Attila utca és a Rákóczi utca 
kereszteződésénél – ahol kilenc parko-
ló épült – nem vettünk el zöldterületet, 
mert eleve aszfaltozott területre tervez-
tük a parkolóhelyek kialakítását. Ide a 
Közpark Kft. munkatársai évelő növé-
nyeket fognak telepíteni – emelte ki az 
alpolgármester.
Legutóbb októberben a Mészáros 
Lőrinc utca 26. alatti Fővárosi Önkor-
mányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek 
Otthona előtti parkolót adták át. Az otta-
ni, 10 gépkocsi beállására alkalmas, 170 
négyzetméternyi területű beruházásra 4 
millió forintot költött az önkormányzat 
(az intézmény kérte, segítsen az önkor-
mányzat abban, hogy ezeket a parkoló-
helyeket napközben ők használhassák, 
hogy az ide járó idős embereknek, akik 
autóval érkeznek, vagy akiket messziről 
hoznak, ne kelljen sokat gyalogolniuk 
az épületig).

Év végéig elkészül
a többi parkoló is

Mindegyik iskola csatla-
kozott az akcióhoz



először tárgyalt a képviselő-
testület a vasútvonal fejlesz-
téséről, amelyre kormányzati 
forrásból 4,6 milliárd forintot 
szántak, és eddig 470 millió 
forintot el is költöttek különfé-
le tanulmányok készítésére. A 
beruházás azontúl, hogy érinti 
a vasútvonal fejlesztését, ala-
posan befolyásolja a két vasúti 

átjáró (Ady Endre és Üllői úti), 
valamint a Kertváros átmenő 
forgalmát. 
Meglehetősen furcsa eljárási 
mód, hogy a sajtóból tudta meg 
az önkormányzat a beruházás 
leállítását – fogalmazta meg 
véleményét Vinczek György 
alpolgármester, a fejlesztéssel 
leginkább érintett Kertváros 
önkormányzati képviselője.
A testületi ülésen részt vevő 
Arató Gergely országgyűlési 
képviselő (DK) hozzászólá-
sában arról beszélt, nem nor-
mális útja a kormány és az 
önkormányzat közötti párbe-
szédnek, hogy csupán kiszi-
várogtatott dokumentumok-
ból derül ki egy ilyen jelentős 
és több kerület lakosságát is 
érintő beruházás leállítása. Ti-
zenkét éve folyamatosan tár-

gyaljuk a vasútvonal esetleges 
felújításával együtt járó 42-es 
villamosvonal meghosszab-
bítását, de majd talán, ha lesz 
egy jobb gazdasági környe-
zet, akkor ez is megvalósulhat 
majd – toldotta meg az elhang-
zottakat Lazányi Ferenc képvi-
selő (Fidesz–KDNP).  
A testület tavaly már vélemé-
nyezte a vasútvonal elővárosi 
célú fejlesztési és villamo-
sítási döntés-előkészítő és 
megvalósíthatósági, módo-
sított tanulmányát. Akkor is 
megállapították: a vasútvo-
nalon az elmúlt évtizedekben 
semmilyen jelentős korszerű-
sítés nem történt, jellemzői az 
alacsony pályasebesség, ritka 
közlekedés, elavult, zajos és 
környezetszennyező vasúti jár-
műpark, kényelmetlen, korsze-
rűtlen kialakítású állomások, 
elhanyagolt állapot. A testület 
hosszú vita után határozott vé-
leményt fogalmazott meg ar-
ról, hogy csak olyan tervet tud 
támogatni, amely maximálisan 
figyelembe veszi a kispestiek, 
a kertvárosiak érdekeit, de szá-
mol a Méta-centrum fejleszté-
sével, a megépülő 800 lakással 
keletkező újabb közlekedési 
változásokkal, nehézségekkel 
is. A terveket csak akkor tud-
ja elfogadni és támogatni, ha a 
lajosmizsei vasútvonal fejlesz-
tése kapcsán a Budapesti Fej-
lesztési Központ által bemu-
tatott tanulmányterv alapján 
biztosítható a projekt keretén 
belül a Temesvár utcai vasúti 
kereszteződés külön szintű ki-
alakítása. Elvi döntést fogadott 
el a képviselő-testület a köz-

nevelési intézmények átszer-
vezéséről. Ennek alapján az 
önkormányzat fenntartásában 
önállóan működő 11 közneve-
lési intézményből egy lesz Bu-
dapest Főváros XIX. Kerület 
Kispest Önkormányzata Kis-
pesti Egyesített Óvodák néven. 
A végleges döntést legkésőbb 
2023. május 31-ig hozza meg 
a képviselő-testület. Vinczek 
György alpolgármester szóbeli 
indoklása szerint a változásnak 
nem financiális indokai van-
nak, hanem a remények szerint 
így magasabb szakmai színvo-
nalat nyújtani tudó szervezeti 
struktúra jön létre, amelyben 
hatékonyabban működhetnek 
majd például gyógypedagógiai 
asszisztensek. A tervezett in-
tézményi struktúra átalakítása 
elsősorban a szervezeti folya-
matok optimalizálásának lehe-
tőségét jelenti, és nem érinti az 
óvodák pedagógiai programja-
inak sajátos jellegét. 
Tárgyalta a képviselő-testület 
a Külső-Pesti Tankerületi Köz-
pont által fenntartott Gábor 
iskola felvételi körzethatár-
módosítását. Vinczek György 
alpolgármester arról tájékoz-
tatta a képviselőket, hogy a 
tankerületi igazgató levélben 
indokolta az iskola körzeté-
nek csökkentését és arányos 
szétosztását. E szerint a Kül-
ső-Pesti Tankerületi Központ 
Esélyegyenlőségi Intézkedési 
Terve szegregációs veszélyt, 
a „roma tanulók létszámának 
növekedését” állapította meg, 
amelyre az Országos Kom-
petenciamérés országos átlag 
alatti eredményei is rámutat-

tak. Az alpolgármester aggo-
dalmát fejezte ki a kialakult 
helyzet miatt, hiszen a Gábor 
iskola az önkormányzati fenn-
tartás idején a kerület egyik 
legsikeresebb intézménye volt 
például a matematikatanítás-
ban. Véleménye szerint nem 
a körzethatárok változtatásá-
ban, hanem inkább pedagógiai 
módszerekben kéne keresni a 
felzárkóztatás, fejlesztés lehe-
tőségeit. Az előterjesztésben 
olvasható az is, hogy az elmúlt 
3 év beiskolázási adatai alap-
ján látható, hogy bár a körzetes 
tanulók létszáma duplája a töb-
bi iskola átlagának, ennek elle-
nére a felvett tanulók létszáma 
harmada a körzetes tanulók 
létszámának, ezért is indokolt 
az iskola körzetének csökken-
tése és arányos szétosztása.
Elfogadták a képviselők a 
Kispesti Szociális Szolgáltató 
Centrum aktualizált Integrált 
Szakmai Programját, amely-
ben új ellátási formaként jele-
nik meg a Család és Gyermek-
jóléti Központ szolgáltatásai 
között a gyermekszállítás. Fel-
tétele a gyermek olyan akut, 
vagy krónikus állapota, mely 
nem teszi lehetővé a közösségi 
közlekedés igénybevételét, vi-
szont még lehetővé teszi a nem 
szakirányú végzettségű kísérő 
melletti szállítást. A szolgál-
tatás 3–18 éves korú, kerületi 
illetékességgel rendelkező és 
ténylegesen a kerületben tar-
tózkodó gyermekek részére 
biztosítható. 
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ÖNKORMÁNYZAT

Az ülés elején egyperces néma 
főhajtással emlékeztek a 102 
éves korában elhunyt díszpol-
gárra, Dr. Kováts Miklósra. 
Módosult az önkormányzat 
2022. évi költségvetési rende-
lete. A testület a 2022. évi költ-
ségvetést 17 milliárd 395 mil-

lió 162 ezer forint bevétellel és 
ugyanennyi kiadással állapí-
totta meg. A működési bevé-
tel 15 milliárd 860 millió 362 
ezer forint, a működési kiadás 
is ugyanennyi. A felhalmozá-
si bevétel összege 1 milliárd 
534 millió 800 ezer forint, és 
ugyanennyi a felhalmozási ki-
adás összege is.
Bár a tavalyi év költségve-
tésének tervezésénél jóval 
nehezebb évre számítottunk, 
a kormányzati kompenzáció-
nak, a kerület takarékos gaz-
dálkodásának és az iparűzési 
adóból való nagyobb kerületi 

részesedésnek köszönhetően 
pozitív mérleget zárt a kerü-
let 2022-ben – válaszolt a na-
pirend vitájában Song Simon 
(Fidesz–KDNP) képviselőnek 
a „kerületek kivéreztetésének” 
elmaradására utaló kérdésé-
re Gajda Péter polgármester 
(MSZP), aki ez alkalommal 
is megköszönte mindazok 
együttműködését, munkáját, 
akik ezt lehetővé tették.  
Elfogadta a képviselő-testület 
a 2023. évi költségvetési ren-
deletet is. A testület a 2023. évi 
költségvetést 20 milliárd 259 
millió 241 ezer forint bevé-
tellel és ugyanennyi kiadással 
állapította meg. A működési 
bevétel 18 milliárd 253 millió 
341 ezer forint, a működési 
kiadás is ugyanennyi. A felhal-
mozási bevétel összege 2 mil-
liárd 5 millió 900 ezer forint, 
és ugyanennyi a felhalmozási 
kiadás összege is. A napirend 
kapcsán Gajda Péter polgár-
mester tájékoztatása szerint 
az önkormányzat ebben az 
évben a zavartalan működést 
és az eltervezett fejlesztések 
forrásait biztosító költségve-
tésből különösen nagy figyel-
met fordít majd a szociális 
szféra, különösen az idősek 
és a rászorulók támogatására, 
a folyamatos közterületi fej-
lesztésekre, a járdák és az utak 

karbantartására, a közösségért 
végzett munka elismerésére 
létrehozott rendszerre, a kerü-
leti lakásállomány bővítésére. 
Fontos elemként említette a 
polgármester a kispesti pót-
lék bevezetését elsősorban az 
óvodapedagógusok kerületben 
maradásának támogatásáért. 
Vinczek György alpolgármes-
ter (MSZP) a vitában elmond-
ta: a stabilizálódó költségvetés-
nek köszönhetően jelentősen 
megnövekedett idén a civil 
szervezetek és a nemzetiségi 
önkormányzatok támogatása. 
Az önkormányzat visszatér ah-
hoz a 2019 előtti gyakorlathoz, 
hogy márciusban, áprilisban 
újra pályáztatja azokat a szer-
vezeteket, amelyek működé-
sükhöz, szabadidős és sport 
tevékenységükhöz, nyári tá-
boraikhoz, valamint az egész-
séges életmód népszerűsítését 
támogató programjaikhoz kér-
nek segítséget. Az erre a célra 
tervezett 40 millió forint sorsá-
ról májusban már dönthet is a 
képviselő-testület. 
Az előterjesztésből az is ki-
derült, hogy az önkormányzat 
mintegy 400 millió forintot 
tervezett lakásállományának 
bővítésére, új önkormányzati 
lakások vásárlására, valamint 
150 milliót a meglévők felújí-
tására. 

Rendelet született a helyi 
képviselők, a nem képvise-
lő bizottsági tagok és a ta-
nácsnok tiszteletdíjáról szóló 
önkormányzati rendelet mó-
dosításáról is. E szerint a he-
lyi önkormányzati képviselő 
tiszteletdíja havi bruttó 300 
ezer forint. A képviselő-tes-
tület bizottságainak nem kép-
viselő tagja havi bruttó 108 
ezer forint tiszteletdíjat kap. 
A képviselő-testület bizottsági 
elnökének, valamint a képvise-
lő-testület tanácsnokának tisz-
teletdíja havi bruttó 450 ezer 
forint. A helyi önkormányzati 
képviselő tiszteletdíja nem le-
het magasabb bruttó 450 ezer 
forintnál.
Bár január végén Lázár János 
építési és közlekedési minisz-
ter átmenetileg lezárta a Lajos-
mizsei vasútvonal tervezett fej-
lesztését – amely döntésről az 
önkormányzat hivatalos értesí-
tést eddig nem kapott, csupán 
a sajtóból értesült a leállításról 
–, a képviselő-testület napi-
rendre tűzte a Településrende-
zési szerződés tervezetének el-
fogadását a Lajosmizsei vasút 
elővárosi célú fejlesztéséhez, 
valamint a Kerületi Építési 
Szabályzata (KÉSZ) területén 
a szabályozási terv módosítá-
sának megindítását a fejleszté-
si területek biztosítására. Nem 

A 2023. évi költségvetés mellett a képviselői tiszteletdíjakról, valamint a Gábor iskola felvételi körzet-
határának módosításáról is tárgyalt a képviselő-testület februárban.

Stabil gazdálkodást biztosító költségvetés készült

Paróczai Anikó, Bogó Józsefné, Fekete László

Ferenczi István, Ékes Gábor, Song Simon

Kiemelt figyelmet 
kap a szociális 

szféra, különösen 
az idősek

és a rászorulók
támogatása

Az intézményi 
átszervezés nem 
érinti az óvodák 

pedagógiai
programjainak 
sajátos jellegét

Gajda Péter

Teknős Ferenc, Domokos Gábor
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Vinczek György, humán ága-
zatot felügyelő alpolgármes-
ter kiemelte, büszke a kispesti 
bölcsődei ellátórendszerre, a 
bölcsődék korszerűek, szak-
mailag felkészült nevelők vár-
ják a gyerekeket, akik így biz-
tonságos körülmények között 
tölthetik az idejüket.
Aszódi-Sikter Éva, a Kispesti 
Egyesített Bölcsődék vezetője 
a bölcsődei rendszerről, szol-

gáltatásokról, lehetőségekről 
és a felvételi rendről adott tájé-
koztatást. Elmondta, ha a szü-
lők szeretnének tájékozódni és 
hiteles információkat kapni, 
azt tőlük, dolgozóktól kérjék, 
mert sok esetben egy-egy ját-
szótéri párbeszéd félrevezető 
lehet.
Kispesten öt bölcsődét tart 
fenn az önkormányzat, 430 fé-
rőhellyel: négy lakótelepi és a 

wekerlei intézményben látják 
el a gyermekek felügyeletét 6 
hónapos kortól 3 éves korig. 
Hogy a jövedelem ne legyen 
gátja annak, hogy egy kisgyer-

mek ellátásba kerülhessen, 
nem kell gondozási díjat fizet-
ni az önkormányzat által fenn-
tartott bölcsődékben – emelte 
ki Aszódi-Sikter Éva. Az étke-
zési térítés 795 Ft/nap.
A Kispesti Egyesített Böl-
csődék Csillagfény Bölcsőde 
központi, Eötvös utcai épüle-
tében (minden hónap máso-
dik szerdáján (kivéve július 
és augusztus, a nyári zárások 
idején) 9 és 15 óra között kez-
deményezhetik a szülők sze-
mélyesen, gyermekük bölcső-
dei elhelyezését. A felvételi 
kérelmek leadásához, a szemé-

lyes ügyintézés mellett, továb-
bi két alternatívát biztosítanak. 
Egyrészt lehetőség van az 
egyesitettbolcsode.kispest.hu 
honlapról letöltött és kitöltött 
okmányokat a gyermek anya-
könyvi kivonatának másolatá-
val együtt eljuttatni e-mailen, 
a dokumentumok szkennelése 
vagy fényképezése után az 
egyesitettbolcsodek@kispest.
hu e-mail címre. Másrészt a 
Kispesti Egyesített Bölcsőde 
címén lévő postaládában (1191 
Budapest, Eötvös utca 11.) 
lezárt borítékban lehet elhe-
lyezni azokat. A beiratkozás 
egész évben folyamatos, azon-
ban a beszoktatást az adott 
nevelési évre legkésőbb ápri-
lis 30-ig meg kell kezdeni. A 
felvételi kérelmek elbírálása 
márciusban történik, a szülők 
április végéig kapják kézhez 
a határozatokat. A bölcsődék-
kel kapcsolatos tudnivalók a 
kispest.hu oldalon olvashatók 
részletesen.

Szakmailag felké-
szült nevelők vár-
ják a gyerekeket

GYERMEKNEVELÉS

Várják a bölcsődék a kicsiket
A nyolcadik bölcsődenyitogatót tartották a Wekerlei Kultúrházban február elején azoknak a szülőknek, 
akiknek kisgyermeke idén kezdi a bölcsődét.

Népszerű a bölcsődenyitogató

FEJLESZTÉS

A tervezettnél korábban, már 
március 27-én reggel 6 órakor 
megnyitja kapuit a vendégek 
előtt a Kispesti Uszoda.
A kényszerleállás ideje alatt 
jelentős változások történtek 
az uszodában – tájékoztatta la-
punkat Tóth András igazgató. 
Az aula és az öltözők sokéves 
páraproblémáját sikerült meg-
oldani a klímarendszer fej-
lesztésével. A beléptetőkapuk 
cseréjével és áthelyezésével a 
lépcsők aljára ugyancsak régi 
problémát orvosoltak. Az ér-
tékmegőrzést a kabinos helyi-
ségből a pénztárba helyezték 
át.

Megtudtuk, a megemelkedett 
rezsiárak és az elszabaduló 
infláció miatt szükségessé vált 
a jegy- és bérletárak korrekci-
ója is, a bérletek meghosszab-
bítását pedig 2023. május 31-
ig lehet kérni. 
A délutáni úszótanfolyamok 
2023. április 3-án kezdődnek. 
Aki részt vett a decemberi 
tanfolyamon automatikusan 
díjbekérőt kap áprilisra. Az 
új jelentkezők a tanfolyam@
uszoda.kispest.hu e-mail-cí-
men jelezhetik szándékukat.  
Részletek a kispestiuszoda.hu 
oldalon

Március végén nyit az uszoda

Tavasztól várja a vendégeket

2023. FEBRUÁR2023. FEBRUÁR

Vinczek György alpolgármes-
ter bevezetője után Gajda Pé-
ter polgármester beszélt arról, 
hogy a februári ülésen a képvi-
selő-testület elfogadta Kispest 
idei költségvetését. Minden 
nehézségünk ellenére próbál-
tunk arra koncentrálni, hogy 
ebben az évben is figyeljünk 
azokra, akik a legelesetteb-
bek. Többet tudunk fordítani 
települési támogatásokra, ki-
emelten szeretnénk figyelni a 
nyugdíjas korosztályra, lesz-
nek új támogatási formák év-
közben és év végén is. Bízom 
benne, hogy az a több mint 
egymilliárd forint, amelyet tá-
mogatások formájában, illetve 
a szociális intézményhálózat 
fenntartására, működésére köl-
tünk el, segítséget nyújt azok-
nak, akik itt élnek – fogalma-
zott a polgármester, aki azt is 
elmondta, örül, hogy Budapest 
főpolgármestere már sokadik 
alkalommal látogat Kispestre, 
ez üzenet mindazok számára, 
akik a körúton kívül élnek.
Fontos minden budapesti kerü-

let fejlődése, így a dél-pesti ré-
gióé is, nem véletlenül vágtunk 
bele a Határ úti metrómegálló 
teljes korszerűsítésébe saját 
forrásból, illetve az 50-es vil-
lamos fejlesztése is egy nagy 
kiemelt célunk, és úgy tűnik, 
hogy sikerül erre forrást biz-
tosítanunk – mondta el beve-
zetőjében Karácsony Gergely. 
A fővárosi és a kerületi önkor-
mányzatnak is fontos feladata, 
hogy mérsékelje a megélhetési 
válságot, bár jobban szeret-
nénk, ha nem lenne válság – 
tette hozzá a főpolgármester. A 
Fővárosi Önkormányzat 2010 
előtt működtetett egy rezsitá-
mogatási rendszert, aztán az 
elődöm úgy gondolta, hogy 
erre nincs szükség. Nekem 
fontos vállalásom volt, hogy 
ezt a rendszert helyreállítsuk, 
újragondoljuk. Ma már el-
mondhatom, hogy Budapesten 
15 ezer háztartásnak segítünk. 
A mi rendszerünk kiegészítő 
eleme a kerületi támogatási 
rendszereknek, a két támo-
gatás nem zárja ki egymást – 

hangsúlyozta a főpolgármes-
ter, majd ismertette a fővárosi 
lakásrezsi-támogatás legfonto-
sabb elemeit. 

A folytatásban Penczi Ildikó, 
az Életet az Éveknek Országos 
Szövetség képviselője beszélt 
az Idősek Információs Pont-
járól (1052 Budapest, Bárczy 
István utca 1-3.). Az irodát, 
mely tavaly nyár óta működik, 
a Fővárosi Idősügyi Tanács ja-
vaslatára hozta létre a Fővárosi 
Önkormányzat. Az informáci-
ós ponton különböző ügyek in-
tézéséhez kaphatnak segítséget 
az idősek. Az irodát munkana-
pokon 9 és 13 óra között lehet 
felkeresni.
Blázy Krisztina, a Humán-
szolgáltatási és Szociális Iroda 
vezetője a különböző lakha-
tással kapcsolatos támogatá-
sokról (lakhatási támogatás, 
adósságcsökkentési támoga-
tás, rendkívüli települési tá-
mogatás, temetési támogatás) 
adott tájékoztatást, Kanizsainé 
Kohári Krisztina irodavezető-
helyettes az egészségmegőr-
zéssel kapcsolatos támogatá-
sokról (gyógyszertámogatás, 
tüdőgyulladás elleni védőoltás 
támogatása) beszélt az érdek-
lődőknek.
Végül Balázs Piroska, a Segítő 
Kéz Kispesti Gondozó Szol-
gálat vezetője ismertette az 
intézmény szociális alapszol-
gáltatásait. 
A fővárosi lakásrezsi-támoga-
tásról és a kispesti támogatási 
rendszerről a kispest.hu olda-
lon olvashatnak az érdeklődők.

Fontos feladat 
mérsékelni a meg-
élhetési válságot

Rászorulóknak 
főztek a Kertvá-
rosban

GONDOSKODÁS

A Kispesten élő, nehéz hely-
zetben lévő családoknak segí-
tett a Kispest Kertvárosi Kö-
zösség Egyesület (KKKE) és 
a Mohamanó Élményműhely 
Alapítvány (MÉA) jótékony-
sági főzése és ételadományo-
zása február közepén.
Összesen mintegy 150 adag 
ételt, gulyáslevest marhahús-
sal, illetve sertéshússal, pap-
rikás krumplit, csülkös babot 
és babgulyást főztek bográcsa-
ikban az önkéntes csapatok a 
Csíky és a Temesvár utca sar-
kán lévő játszótéren. Az egy-
tálételekhez desszert is járt: a 
Kertvárosi Közösségi Házban 
kókuszgolyók készültek, és 
egy palacsintasütő szekció is 
működött. 
Az ebéd elkészítésében az ön-
kormányzat, a kispesti DK, a 
Tipli minden, ami egy otthon-
hoz kell csapata, a Törekvés 
Sportegyesület, a KKKE, a 
Mohamanó és a Konyhakert 
étterem csapatai, valamint a 
Károlyi és a Karinthy gimná-
zium diákjai, illetve gyerekek 
vettek részt, az ételeket a Gó-
lyahír Alapítvány, a Védőnői 
Szolgálat, a Családsegítő Szol-
gálat és a Vöröskereszt köz-
reműködésével kapták meg 
a nagycsaládos kispestiek és 
a rászorulók – tudtuk meg a 
szervezőktől, Stelczer Veroni-
kától, a MÉA munkatársától és 
Lénárd Krisztinától, a KKKE 
tagjától.  

GONDOSKODÁS

A fővárosi lakásrezsi-támogatást, valamint az önkormányzat támogatási 
rendszerét ismerhették meg a nyugdíjasok a hónap végén rendezett rezsifó-
rumon. 

A lakossági támogatásokról tartottak fórumot

Karácsony Gergely   Gajda Péter  
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Egy 18 tonnás kamiont húzott 
el foggal Magyarország egyik 
legerősebb embere a hetve-
nedik születésnapján. A hat 
Guinness-rekordot felállított 
Nick Árpád így búcsúzott a 
nyilvános szerepléstől február 
elején. 
Nick Árpi eddig sem tétlen-
kedett, a Segítő Kéz tagin-

tézményeiben rendszeresen 
megmozgatja az időseket, de a 
fiatalabb korosztálynak is tar-
tott programot önkormányzati 
rendezvényeken. Személye 
példa arra, hogy nem szabad 
feladni, még akkor sem, ha ne-
hezebb az életünk – mondta a 
programot konferáló Vinczek 
György alpolgármester.

Ha a családom, a fiam, a ked-
vesem, a szeretteim, a kispes-
tiek mellettem vannak, akkor 
nagyon erős és mindenre ké-
pes vagyok. Negyven éve élek 
Kispesten, mindenkitől csak 
szeretet, odafigyelést kaptam, 
az önkormányzat is mindig 
mellettem állt. Ez a mai pro-
dukció, az erőnléten túl fejben 
dőlt el, hiszen a korábbi 138 
kg helyett ma már alig érem 
el a százat, a testem megko-
pott, mindenhol fáj. Mégis 
nagyon meg akartam mutatni 
ezt a produkciót, most talán 
utoljára, és megcsináltam. De 
a lehetetlen legyőzésénél sok-
kal fontosabb, hogy legyen 
nyugodtság ebben az ország-
ban, de a világon mindenhol. 
Mosollyal legyenek tele az 
óvodák, a gyerekek ne lássa-
nak rosszat – hangsúlyozta a 
születésnapos erőember.

A kispesti programokat évek 
óta a Nagyboldogasszony Fő-
plébánia szervezi, idén ösz-
szefogtak a Jézus Szíve Plé-
bániával. Közös, időponthoz 
nem kötött sétaprogramjukat 
Jézus Szívétől a Nagyboldog-
asszonyig címmel, a február 
11. és 19. közötti héten tér-
kép segítségével, állomásokat 
érintve bármikor bejárhatták 
a párok. A heti programban 
szerepelt irodalmi műsor kor-
társ költők-írók műveiből 
Endrődi Ágnes és Endrédy 
Gábor színművészek tolmá-
csolásában a Városházán, és 
volt párkapcsolat-építő tánc a 
Reménység iskolában Erdőfi 
Dániel és Anna előadásában. 
Egységben veled címmel dr. 
Soós Viktor és Soósné Dezső 

Zsuzsanna beszélgetésre várta 
a házasokat a Kisfaludy utcai 
közösségi teremben. Zárás-
ként a házaspárok megáldása 
következett a Nagyboldogasz-
szony Templomban. Az orszá-

gos eseménysorozat témája az 
volt, hogyan lehetünk szere-
tetből, összetartozásból, közös 
bizalomból táplálkozó erőfor-
rás egymás számára a nehéz-
ségek közepette is.

SPORT – ÜNNEP 

KÖZÖSSÉG

Kamiont húzott a 70 éves Nick Árpád

Véget ért a Házasság Hete

Mindenkitől csak szeretetet, odafigyelést kaptam

Endrődi Ágnes és Endrédy Gábor

KISPEST KISPEST

KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

Az iskoláinkról – jól van ez így?

Éppen 10 éve, hogy a kormány 
teljesen átalakította a magyar 
közoktatás rendszerét. Az ad-
dig döntő többségében önkor-
mányzati fenntartásban műkö-
dő iskolákat államosította és 
egy központi irányító szerve-
zet, a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ alá rendel-
te. Azt várták ettől a lépéstől, 
hogy csökken az egyes iskolák 
színvonala közötti különbség, 
és hogy emelkedik az oktatás 
minősége az országban. Nem 
így lett!
Az oktatáshoz értő kutatók, 
intézmények azt mondják, a 
bevezetés után két-három tan-
évnek kell eltelni ahhoz, hogy 
a gyakorlatban is látszódjék, 
mennyire volt jó, mennyire 
volt hasznos a meghozott in-
tézkedés. Egy évtized aztán 
bőven elég ahhoz, hogy ne 
csak azok lássák, mire jutott 
a döntéshozó, akik hivatás-
szerűen foglalkoznak az ok-
tatásüggyel, hanem mindenki, 
akiknek gyermekei, unokái 
iskolába járnak, vagy akinek 
tanár ismerőse van, pontosan 
tudja, látja és hallja, hogy mire 
vezetett ez a Magyarországon 
egyébként soha nem látott köz-
pontosítás. 
A rendszerváltás időszakában 
kialakított szisztéma, tudniil-
lik, hogy az iskoláink 90 szá-
zalékát a helyi közösségek, 

önkormányzatok tartják fenn, 
korántsem volt tökéletes, de 
meglátásom szerint, sokkal 
több előnnyel rendelkezett, 
mint a mostani. Nyilván a 
legalapvetőbb az oktatás szín-
vonala, hogy a legfiatalabbak 
hogyan és miként jutnak hozzá 
ahhoz a tudáshoz, amit később 
felnőttként, munkavállalóként 
hasznosítani tudnak, mégis 
van más szempont is, amit ér-
demes figyelembe venni. Az 
önkormányzatok tulajdoná-
ban és fenntartásában műkö-
dő iskolákat két évtized alatt 
a helyiek, szülők, nagyszülők, 
pedagógusok egyáltalán az 
ott élő közösség sajátjának te-
kintette. Kispesten is számos 
példát mondhatunk arra, hogy 
egy-egy iskolánk körül hogyan 
jött létre valós támogató kö-
zösség, újabb és újabb szülő-
ket, családokat fogadva maguk 
közé, akik részben figyelték és 
szemmel tartották az iskolában 
folyó munkát, ugyanakkor ők 
maguk is gazdagították azt. 
Én is számos alkalommal vet-
tem részt olyan rendezvényen, 
komoly megbeszélésen vagy 
éppen vidám összejövetelen, 
ahol szülők százai voltak jelen, 
a diákok pedig izgulva, mégis 
jókedvűen mutatták be egész 
éves teljesítményüket, legyen 
az tanulmányi vagy éppen egy 
bohókás színielőadás. Ezek a 
közösségek maradandóak vol-
tak, akarták, hogy az iskola 
jobb és szebb legyen, összetar-
tottak, és tettek érte, hogy így 
legyen. Ez egy központosított, 
állami szabványok szerint mű-
ködő rendszerben sokkal ne-
hézkesebb. Az iskola sokkal 
kevésbé szabadabb, a kötöttsé-
gek meg erősebbek.
Könnyen elképzelhető, hogy 
vannak olyan települések, el-
sősorban kisvárosok, falvak, 
ahol az iskola fenntartása az 

önkormányzatnak – saját be-
vétel híján – komoly nehézsé-
get okozott, és ahol a jelenlegi 
rendszernek megmutatkoznak 
az előnyei. De a nagyobb vá-
rosokban és főként a főváros-
ban, a kerületeinkben, így ná-
lunk Kispesten biztosan nem 
így van. Az egységesítés, az 
uniformizálás a mi iskoláink-
nak ártott. Nemhogy nem nőtt 
az oktatás színvonala, hanem a 
számos központi előírás gyak-
ran teljesen felesleges és hatás-
talan, az új szabályozás inkább 
nehezítette a helyzetet. A szín-
vonalkülönbség nem úgy csök-
kent, ahogy ezt elképzelték, 
magyarán: nem a gyengébb 
iskolák közelítettek a jobbak-
hoz, hanem fordítva, az addig 
jobb teljesítményű iskolák éle-
te, működése és teljesítménye 
lett nehezebb és gyengébb. Ez 
így nincsen jól!
Fel kell vetni alapvető kérdé-
seket. Az állam jól látja-e el a 
feladatait, amikor a legapróbb 
részletbe is bele akar szólni? 
Van-e értelme ennyire „rövid 
pórázon” tartani az iskolákat, 
és ahol megvannak ennek a 
feltételei, legyen az anyagi, 
infrastrukturális, nem kelle-
ne-e ismét a helyi közössége-
ket, az önkormányzatokat be-
vonni a fenntartók közé? Ma 
Magyarországon az állam, az 
egyházak, egyesületek, alapít-
ványok és magánszemélyek 
is fenntarthatnak iskolákat, 
csak épp az önkormányzato-
kat zárták ki ebből a sorból. 
Szerintem ez helytelen. Rossz 
a diáknak, rossz a tanárnak 
és végeredményként rossz az 
egész közösségnek, Kispest-
nek biztosan.

Dr. Hiller István
Kispest-Pesterzsébet

országgyűlési képviselője

Dr. Hiller István
(MSZP)

Farsangi estet tar-
tottak a horvátok

NEMZETISÉGEK

Huszonhetedik alkalommal 
rendezett farsangi bált a Kis-
pesti Horvát Nemzetiségi Ön-
kormányzat, ezúttal is a XVI. 
kerületi Horvát Önkormány-
zattal közösen a KMO Mű-
velődési Központban február 
első szombatján. 
A pécsi Mission ViT zenekar 
húzta a talpalávalót és gondos-
kodott a jó hangulatról a jel-
mezverseny és a tombola mel-
lett a KMO-ban tartott esten, 
amelyen Zlatár György kispes-
ti elnök a XVI. kerületi horvát 
elnök, Kolesza Kinga nevében 
is köszöntötte a vendégeket. 
Zlatár György lapunknak el-
mondta, minden rendezvé-
nyükkel, így a mostani far-
sanggal is az a céljuk, hogy 
minél több fiatalt bevonzzanak 
és bevonjanak ezekbe, és a 
többi fővárosi kerület horvát 
önkormányzataival közösen 
szervezzenek, rendezzenek 
programokat. Hozzátette: a 
kerületek mellett folyamatos 
kapcsolatban állnak és együtt-
működnek a XIV. kerületi Hor-
vát Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégiummal 
(HOŠIG) is.
A farsangon részt vett Vinczek 
György alpolgármester is, aki-
től megtudtuk: a kispesti nem-
zetiségi önkormányzatok az 
idén 1-1 millió forintot kapnak 
az önkormányzattól, ehhez jön 
még pályázati forrás és az álla-
mi támogatás is.   

A szegények orvo-
sára emlékeztek

EMLÉKEZÉS

Az önkormányzat, a Kispesti 
Egészségügyi Intézet (KEI), 
valamint a Magyar Ellenál-
lók és Antifasiszták Szövetsé-
gének (MEASZ) kispesti cso-
portjának kezdeményezésére 
Dr. Jahn Ferencre, a szegé-
nyek orvosára emlékeztek a 
KEI-ben felállított mellszob-
ra előtt.

Az ünnepségen Vinczek 
György idézte fel a 121 éve 
született kispesti orvos, poli-
tikus életét és munkásságát. 
Elmondta, Jahn Ferenc rövid 
élete során sokat dolgozott 
azon, hogy az orvosi ellátás 
mindenki számára elérhető le-
gyen Kispesten.
Az önkormányzat nevében 
Kertész Csaba, Varga Attila 
és Vinczek György alpolgár-
mesterek, a MEASZ képvi-
seletében Szonderik Gyula, 
valamint a Romák Felzárkóz-
tatásáért Egyesület nevében 
Losó Györgyné helyezték el 
az emlékezés virágait a szo-
bornál. Jahn Ferenc 2000-ben 
posztmusz díszpolgári címet 
kapott. A „szegények orvosa” 
a ’30-as évek derekától ak-
tív szerepet játszott a kispesti 
szociáldemokrata pártszerve-
zet munkájában, és Dachauba 
hurcolása után is – míg tehette 
– orvosként segített fogolytár-
sain. Tüdeje végül nem bírta ki 
a megpróbáltatásokat, és nem 
sokkal a tábor felszabadítását 
követően, 43 évesen hunyt el.

E-mail: info@kispesttv.hu Web: kispesttv.hu

2023. FEBRUÁR2023. FEBRUÁR
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KISPEST

Az Árpád utca sarkán a mun-
káskör bérbe vette a volt 
színház épületét. 1913-ban 
megnyitotta az Otthon film-
színházat. Az épület, ma úgy 
mondanánk, többfunkcióssá 
vált.  A mozi vasárnap, illetve 
ünnepnapokon várta az érdek-
lődőket, a hét többi napján más 
kulturális jellegű előadások-
kal csábították a kispestieket. 
Igényes színházi előadásokat 
akartak létrehozni, ennek érde-
kében színházrendezői állást 
hirdettek. Tánctanfolyamot 
szerveztek a kor népszerű tán-
cainak tanításával és hétvé-
gén össztánccal. A különböző 
szakmai tagozatok szintén az 
épületben tartották összejöve-
teleiket. Nagyratörő tervekkel 
indult a vállalkozás. Voltak 
azonban kétkedők, akik úgy 
gondolták, a ház vezetői saját 
zsebre dolgoznak. A vezető-
ség a kispesti újság hasábja-
in utasította vissza ezeket a 
támadásokat: „…a Munkás 
Otthon mozgója nem egyesek 
magánvállalata, hanem köztu-
lajdon…”.  
Az épület, a mozi fenntartása 
nagy feladatot jelentett a mun-
káskör vezetősége számára. 

Nyereségesen indult a vállal-
kozás, a mozit 1915-ben több 
mint 9475-en látogatták meg. 
1915 augusztusában nagysza-
bású mulatságot rendeztek a 
székházalap javára, ahol je-
lentős mértékű adományokat 
kaptak. Törekvéseiket a köz-
ség több kiemelkedő szemé-
lyisége támogatta, például: 
Hofherr Albert gyártulajdonos, 
Herbacsek Bertalan fakereske-
dő, a Teudloff és Dittrich gyár, 
Kovalszky vendéglős.
1915-ben már javában folyt a 
világháború, így szükség volt 
arra is, hogy a hadbavonult 
tagjaik családjának támoga-
tást nyújtsanak. Az első két év 
pozitív mérlege ellenére 1916-
ban a vállalkozás feladására 
kényszerültek. Ismét bérelt 
helyiségbe költöztek, mely-
nek díját a Vas és Fémmunkás 
Szakszervezet vállalta magá-
ra. A Teleki utcai telken lévő 
adósságot 1919. januárjában 
tudták kiegyenlíteni. Bár a te-
lek tehermentes lett, az épület 
felépítéséhez ekkor még nem 
állt rendelkezésre a teljes ösz-
szeg. A kispesti munkásság 
nem mondott le a munkásott-
hon felépítéséről. Megtervez-

tették az otthon épületét Rich-
ter Pál építőmesterrel, és 1922. 
október 15-én lerakták a mun-
kásotthon alapkövét.
Díszes ünnepélyt rendeztek, 
a szociáldemokrata párt veze-
tőin kívül Budapest, Újpest, 
Erzsébetfalva küldöttei, a 
Kispesti Ipartestület tagjai, a 
Hofherr–Schrantz, a Teudloff 
és Dittrich és a Biehn gyár ki-
küldöttjei, „valamint Kispest 
polgárainak számos reprezen-
tánsai” is megjelentek.  
Megindult az építkezés, félő 
volt azonban, hogy befejez-
ni nem tudják.  A vasas szak-
szervezethez fordultak, akik a 
támogatást csak tulajdonjoguk 
bejegyzésének fejében adták 
meg. Így a munkásotthon tu-
lajdonjoga az övék lett. A kis-
pestieknek szükségük volt arra 
a kétmillió koronára, amely az 
otthon felépítését biztosította.
A Munkásotthont 1923. má-
jus 6-án avatták fel. Az épü-
let földszintjének legnagyobb 
részét a nagy színpaddal fel-
szerelt díszterem foglalta el. 
A manzárdszerű emeletet a 
munkásszervezetek irodáinak 
alakították ki. A fokozatosan 
belakott épület helyet adott 

1902 óta működő Munkásdal-
karnak, az 1924-ben alakult 
Kispesti Munkás Testedző 
Egyesületnek és az 1925-ben 
megszerveződő Kispesti Szer-
vezett Munkások Harmónia 
Zenekarának is. Használhatták 
a házat a sakkozók, az eszpe-
rantisták és az 1927-ben létre-
jövő Természetbarátok Turista 
Egyesülete is.  A korszak bal-
oldali művészei, tudósai rend-
szeresen megfordultak az épü-
letben. A hatóságok fokozottan 
ellenőrizték az otthon tevé-
kenységét. 1938-ban a szél-
sőjobboldali Nemzeti Front 
tagjai összehangolt támadást 
indítottak az országban mű-
ködő munkásotthonok ellen, 
ekkor érte támadás a kispesti 
otthont is, a berendezést össze-
törték.  A támadás résztvevőit 
elfogták és bíróság elé állítot-
ták. 1944-től ellehetetlenedett 
a ház működése. Az otthonban 
katonákat szállásoltak el. 

Siklós Zsuzsanna
Kispesti Helytörténeti

Gyűjtemény

HELYTÖRTÉNET

100 éves a Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház 2. rész
Megépül a Munkásotthon

Munkásotthon, homlokzat - Népszava Naptár 1925

2023. FEBRUÁR

KÖRZETI MEGBÍZOTTI TERÜLETEK

A körzeti megbízottak fogadóórája:

• Az I. számú és a VIII. számú körzeti megbízottnak minden hónap harmadik hétfőjén 
13.00 óra és 14.00 óra között.

• A II. számú és az V. számú körzeti megbízottnak minden hónap első hétfőjén 
12.00 óra és 13.00 óra között.

• A III. számú és a IV. számú körzeti megbízottnak minden hónap első hétfőjén 
13.00 óra és 14.00 óra között.

• A VI. számú és a IX. számú körzeti megbízottnak minden hónap harmadik csütörtökén 
12.00 óra és 13.00 óra között.

• A VII. számú és a X. számú körzeti megbízottnak minden hónap második keddjén 
15.00 óra és 16.00 óra között.

Akadályoztatásuk esetén a fogadóóra megtartására a következő munkanapjukon kerül sor a BRFK 
XIX. kerületi Rendőrkapitányság épületében a Budapest XIX. kerület Ady Endre út 29. szám alatt.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a körzeti megbízottak szolgálati mobiltelefonjaira érkező 
hívások szolgálati idöjükön kívüli időben átirányításra kerülnek a mindenkori szolgálat irányító pa-
rancsnok szolgálati mobiltelefonjára az azonnali intézkedést igénylő bejelentések esetén a szük-
séges intézkedések foganatosítására. 

BRFK XIX. kerületi Rendőrkapitányság szolgálatirányítójának telefonszáma: 06-20/582-1883

Alapkőletétel, résztvevők 1922. október 15.



Körzeti megbízottak
I. SZÁMÚ KÖRZETI MEGBÍZOTTI KÖRZET
Körzeti megbízott: Berecz Roland r. főtörzsőrmester (Tel.: +36-70/489-3739)
Körzet: Ady Endre út – Határ út – Üllői út – Ferihegyi Gyorsforgalmi út – Lehel utca – Üllő út – Rákóczi 
utca által határolt terület

II. SZÁMÚ KÖRZETI MEGBÍZOTTI KÖRZET
Körzeti megbízott: Farkas Béla r. törzszászlós (Tel.: +36-70/489-3741)
Körzet: Lehel utca – Ferihegyi Gyorsforgalmi út – Vak Bottyán utca – Derkovits Gyula utca – Wesselényi 
utca – Móricz Zsigmond utca – Irányi Dániel utca – Bem utca – Szigligeti utca – Üllői út által határolt terület

III. SZÁMÚ KÖRZETI MEGBÍZOTTI KÖRZET
Körzeti megbízott: Tropa Dávid r. zászlós (Tel.: +36-70/489-3742)
Körzet: Nagysándor József utca – Szigligeti utca – Bem utca – Irányi Dániel utca – Móricz Zsigmond utca 
– Wesselényi utca – Derkovits Gyula utca – Vak Bottyán utca – Alsó Erdősor – Csillag utca – Derkovits 
Gyula utca – Vasút utca – Üllői út – Jókai utca – Tartsay utca – Kossuth Lajos utca – József Attila utca 
által határolt terület 

IV. SZÁMÚ KÖRZETI MEGBÍZOTTI KÖRZET
Körzeti megbízott: Sörös Gábor r. őrmester (Tel.: +36-70/489-3744)
Körzet határai: Ady Endre út – Rákóczi utca – Üllői út – Nagysándor József utca – József Attila utca – 
Kossuth Lajos utca – Tartsay utca – Jókai utca – Üllői út – Vas Gereben utca által határolt terület 

V. SZÁMÚ KÖRZETI MEGBÍZOTTI KÖRZET
Körzeti megbízott: Lakatos János r. zászlós (Tel.: +36-70/489-3747)
Körzet: Üllői út – Hofherr Albert utca – Nagykőrösi út – Vas Gereben utca által határolt terület 

VI. SZÁMÚ KÖRZETI MEGBÍZOTTI KÖRZET
Körzeti megbízott: Szemerédi Beatrix r. törzsőrmester (Tel.: +36-70/489-3749)
Körzet: Mészáros Lőrinc utca – Kós Károly tér – Gutenberg körút – Hungária út – Ady Endre út – Határ 
út által határolt terület

VII. SZÁMÚ KÖRZETI MEGBÍZOTTI KÖRZET
Körzeti megbízott: Pócs Attila r. zászlós (Tel.: +36-70/489-3751)
Körzet: Nagykőrösi út – Határ út – Mészáros Lőrinc utca – Kós Károly tér – Gutenberg körút – Hungária 
út – Bercsényi utca által határolt terület 

VIII. SZÁMÚ KÖRZETI MEGBÍZOTTI KÖRZET
Körzeti megbízott: Szikszai Ádám r. főtörzsőrmester (Tel.: +36-30/575-7489)
Körzet: Bercsényi utca – Ady Endre út – Vas Gereben utca – Mészáros Lőrinc utca által határolt terület

IX. SZÁMÚ KÖRZETI MEGBÍZOTTI KÖRZET
Körzeti megbízott: Balogh László r. törzsőrmester (Tel.: +36-70/489-3754)
Körzet: Bercsényi utca – Mészáros Lőrinc utca – Vas Gereben utca – Nagykőrösi út által határolt terület

X. SZÁMÚ KÖRZETI MEGBÍZOTTI KÖRZET
Körzeti megbízott: Farkas Zoltán r. főtörzsőrmester (Tel.: +36-70/489-3756)
Körzet: Nagykőrösi út – Hofherr Albert utca – Új Temető utca – Kassa utca – Kolozsvár utca – Méta utca 
által határolt terület 

EGÉSZSÉGÜGY

Az egynapos sebészet
kialakulása és jellemzői 
Az egészségügyi technoló-
giák folyamatos fejlődésével 
szükségszerűen együtt jár az 
ellátórendszer struktúrájának 
módosulása, az ellátás jelle-
gének megfelelő, az előnyöket 
érvényesítő új ellátási formák 
alkalmazása. Az egyik kiemelt 
fejlődési irány a hagyományos, 
jelentős feltárással végzett 
nagy műtétek helyett az azonos 
eredményt biztosító, de kevés-
bé invazív technikával meg-
valósítható műtétek fejlődése 
(laparoszkópos, endoszkópos, 
arthroszkópos, percután – bő-
rön keresztüli – eljárás). Ez a 
fejlődési forma hozta magával 
a korszerű egynapos sebészeti 
eljárás bevezetését. 
A korszerű műtéti eljárások 
és eszközök alkalmazásával a 
betegek a hagyományos eljá-
ráshoz képest sokkal enyhébb 
megterhelésnek vannak kitéve 
a beavatkozás során. Kisebb 
a seb, kevesebb a vérveszte-
ség, sokkal enyhébb a műtét 

utáni fájdalom. A beavatkozás 
időtartama rövidebb, a beavat-
kozást követő néhány órás 
szakfelügyeletet az erre a célra 
kialakított pihenőhelyen töltik 
el. 2-4 óra múlva, de minden-
képpen 24 órán belül általában 
saját lábukon, kísérővel hagy-
hatják el az intézményt. Ezért 
viseli ez az eljárás az egyna-
pos sebészet elnevezést. A 
gyógyulás további szakasza a 
betegek otthoni környezetében 
történik. 

Intézetünk részlegének
bemutatása
Intézményünk, a Budapest 
Főváros XIX. kerületi Önkor-
mányzat Kispesti Egészség-
ügyi Intézete, megvalósította 
a magyar egészségügyi ellá-
tásban elérhető legkorszerűbb 
műtéti infrastruktúrával, esz-
köz- és műszerparkkal rendel-
kező egynapos sebészeti ellátás 
feltételeit. Két állandó anesz-
teziológus és intenzív terápi-
ás szakorvosunk mellett két, 
szintén állandó, nagy szakmai 

gyakorlattal rendelkező anesz-
teziológus szakasszisztens áll 
készen, hogy a legkorszerűbb 
készülékeken kövesse a be-

tegek műtét közbeni élettani 
funkcióit, a megfelelő altatást, 
lélegeztetést, fájdalomcsilla-
pítást, műtét utáni ébredést. A 
páciensek maximális bizton-
sága érdekében a műszerek 
és eszközök fertőtlenítését a 
legmagasabb szakmai követel-
ményeknek megfelelő sterili-
záló készülékek biztosítják. A 
műtőkben az előírt hőmérsék-
letet, páratartalmat, légnyo-
mást és a mikroorganizmusok 
kiszűrését korszerűen vezérelt 
légtechnikai rendszer szolgál-
tatja. A kifogástalan takarítá-
si és fertőtlenítési feltételek 
biztosítása céljából a műsze-
rek és berendezések többsége 
mozgatható, illetve konzolo-
kon vannak felfüggesztve. A 
falak könnyen fertőtleníthe-
tő burkolatot kaptak. Műté-
ti szakterületeink: általános 
sebészet, gasztroenterológia, 
nőgyógyászat, urológia, orto-
pédia, kisebb traumatológiai 
műtétek, szemészet. 

Az ellátás folyamata
Az egynapos sebészeti ellá-
tás beutalóval vehető igény-
be, amit az adott szakterület 
szakorvosa állít ki azt követő-
en, hogy megállapítja a műtét 
szükségességét és az egyén 
alkalmasságát arra nézve, 
hogy nem szükséges kórházi 
környezet a beavatkozáshoz. 
Labor-, mellkas RTG-, EKG- 
és aneszteziológushoz szóló 
beutalóval látja el a pácienst. 
Ezzel egy időben leadja a mű-

téti igényt az esetmenedzser 
részére, aki innentől koordinál 
minden szükséges lépést. A 
végső döntést a beteg egyna-
pos műtéti alkalmasságáról az 
aneszteziológus hozza meg. 
A beteg a rögzített időpont-
ban történő műtét előtt egy-két 
órával érkezik Intézményünk-
be. Ruháit, használati tárgya-
it az erre a célra biztosított 
szekrényben helyezheti el. 
Műtéti asszisztens kollegáink 
előkészítik a beavatkozásra. 
A beavatkozás altatásban, bó-
dításban, illetve helyi érzéste-
lenítésben egyaránt történhet, 
az eljárás típusától és az egyén 
állapotától, diagnosztikus ada-
taitól függően.
A műtét utáni monitorozás az 
ébredőben (3 ágy) történik, a 
további megfigyelés, pihenés a 
kényelmes, igényesen kialakí-
tott hotelszárnyban (2x3 ágy). 
Komplikációmentesség esetén 
a beteg a beavatkozást köve-
tően, annak jellegétől függően 
2-4 óra elteltével otthonába 
bocsátható. A szükséges kont-
rollvizsgálat Intézményünk-
ben történik, annak időpontját 
az orvosi dokumentáció tartal-
mazza.
Az ellátást követően, felme-
rülő kérdés esetén, illetve a 
megnyugtató továbbkövetés 
okán továbbra is rendelkezés-
re állunk, aminek a módozatai 
a zárójelentésben olvashatók. 
Sürgősségi ellátási igény (jól 
kiválasztott műtéti indikáció 
esetén erre vélhetően igen rit-
kán kerülhet sor), esetleges 
felmerülésekor azonnal szer-
vezzük a bejutást az előzetesen 
írásban közölt háttérintézmény 
fekvőbeteg osztályára.
Intézetünk ezzel átfogja a be-
tegellátás teljes spektrumát be-
tegeink egészségének megóvá-
sa és remélhető megelégedése 
céljából.

Dr. Kumin Marianna

Az egynapos sebészetről

Dr. Kumin Marianna főigazgató-főorvos

Régi álom vált 
valóra: februártól 

elindultak
a műtétek
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2023. március 7. kedd 16.00

Évnyitó / Dr. Jászberényi József: 
Idősbarát városok – jó gyakorlatok
a világ minden részéről
A WHO 2005-től foglalkozik az idősbarát városokkal, 
s mára több mint ezer település, több mint tízezer jó 
gyakorlata született meg az idősek életének jobbá, ké-
nyelmesebbé, olcsóbbá tétele érdekében. Az előadó 2022 
őszén könyvet írt erről az inspiratív témáról. Az előadáson 
ebből tallózik programunk vezetője.

2023. március 21. kedd 16.00

Dr. Kerülő Judit: Memóriafejlesztési
módszerek idősebb korban
Kerülő Judit professzor szenior előadásai során tapasz-
talta, hogy szükség volna az időskori memóriafejlesztés 
elméleti vonatkozásai mellett gyakorlati, használható 
feladatokra is. Ezekből mutat be az előadás néhányat.

2023. április 11. kedd 16.00

Dr. Tóth Eszter Zsófia: Gyász- és
veszteségfeldolgozás idősebb
korban
A történész és szakképzett gyászterapeuta előadó saját 
gyakorlatából mutat történeteket, megoldásokat, amel-
lett, hogy a gyászfeldolgozás alapvető stációit is ismer-
teti.

2023. április 25. kedd 16.00

Dr. Szabó Imola: Zöldség-, gyü-
mölcs-fogyasztási körkép; háztartá-
sok, generációk különböző szokásai
Az egyetemi oktató doktori dolgozatában elemezte ezt a 
fontos dietetikai kérdést, és jutott megdöbbentő követ-
keztetésekre, ezeket ismerteti előadásában.

2023. május 9. kedd 16.00

Dr. Nyáry Gábor: A jövő konfliktusai
és a kibertér
A jelenlegi orosz-ukrán háború hadszínterein túlra ve-
zet minket térben és időben akadémiánk egyik legnép-
szerűbb előadója. A jövőben a digitális terek háborúja 
ugyanolyan fontos lesz, mint a fizikai tereké. Ezt a téma-
kört járja körül egy órában.

2023. május 23. kedd 16.00

Dr. Semsei Imre: Az öregedés
művészete
A gerontológus, nyugalmazott dékán a személyre szólóan 
helyes idősödési folyamatokat és megoldásokat mutatja 
meg, filozófiai és irodalmi példákkal tarkított előadásá-
ban.

2023. május 30. kedd 16.00

Dr. Jászberényi József: Az időskori 
élet négy szintje – Mi a teendő?
A gerontológiai kutató összefoglaló előadásában az idős-
kori élet, az élet minden pillanatában egyszerre működő 
négy szintjét (fizikai, lelki, szellemi, spirituális) jellemzi, 
és ezek szinten tartásának módozatairól beszél.

2022/2023 II. FÉLÉV
AZ ELŐADÁSOK HELYSZÍNE:
Kispesti Önkormányzat Díszterme 
(Budapest XIX. kerület, Városház tér 18-20.)

További információk:
Telefon: (061) 347-4525
Email: gajda@kispest.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.KEDVES KISPESTIEK!

A kispesti Civil Ház a fűtési szezon idejére befogadta
a Párbeszéd Tere programjait. A márciusiak közül két

programot ajánlunk figyelmükbe.

Közéleti kérdések sorozatunkban
Az egyes kerületek alpolgármesterei és önkormányzati képviselői beszélnek 
munkájukról, elért eredményeikről és nehézségeikről. Az egyes régiókban 

hasonlóak a problémák: parkolás, zöldfelületek, hulladékkezelés stb.
Március 10-én 17 órától a dél-pesti régióból vendégeink: Varga Attila,
Kispest alpolgármestere, Mach Péter, Pestszenterzsébet önkormányzati

képviselője. Jelen lesz még Major Petra, Kőbánya önkormányzati
képviselője, de várjuk Petrovai Lászlót, Pestszentlőrinc–Pestszentimre

alpolgármesterét is.
Március 24-én 17 órától a belső pesti kerületek képviselőivel

folytatjuk a megkezdett eszmecserét. 

További programjaink pontos dátumát most egyeztetjük a meghívottakkal:
Nők a politikában – Mi történt az előző találkozásunk óta?

Rendhagyó történelemóra: az 1848-as forradalom évfordulója
A víz világnapja

Minden programunk ingyenes.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
A Párbeszéd Tere programjait áprilisig a kispesti Civil Ház fogadta be. 

Cím: 1196 Bp., Templom tér 8.
Facebook oldalunk: Párbeszéd Tere | Facebook

Blogunk: https://parbeszedtere.blog.hu/

PÁRBESZÉD TERE
KÖZÖSSÉGI TÉR

VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS
Kispest Önkormányzata nyilvános,
licitálásos versenytárgyalást hirdet

a tulajdonában álló két
telek értékesítésére. 

A versenytárgyalásra jelentkezés határideje:
2023. március 16. 16.00 

A versenytárgyalás helye: Budapest Főváros XIX. Kerület 
Kispest Polgármesteri Hivatal (1195 Budapest, Városház tér 

18-20.) I. emeleti ebédlő

Pályáztatásra kerülő ingatlanok: 
- 1195 Bp., Árpád utca 10. szám alatti

„kivett beépítetlen terület” megjelölésű ingatlan
helyrajzi szám: 164232

alapterület: 633 m2 
Kikiáltási ár: bruttó 126.730.000 Ft

Részvételi ajánlati biztosíték: bruttó 12.673.000 Ft
A versenytárgyalás időpontja: 2023. március 21. 10.00 

- 1191 Bp., Attila utca 3. szám alatti
„kivett beépítetlen terület” megjelölésű ingatlan

helyrajzi szám: 162210
alapterület: 607 m2 

Kikiáltási ár: bruttó 93.299.500 Ft
Részvételi ajánlati biztosíték: bruttó 9.329.950 Ft

A versenyeztárgyalás időpontja: 2023. március 21. 11.00 

(Részletek a kispest.hu oldalon)



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.) 
e-mail: ratkayandrea@gmail.com

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.

2023. március 9., csütörtök 17 
óra (XIX., Városház tér 18–20., 
Városháza)

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)

2023. március 9., csütörtök 
17–18 óra között (X., Állomás 
u. 17., DK-iroda, bejelentkezés 
és időpontkérés a gergely.arato.
kepviselo@gmail.com e-mail-
címen vagy a 0670-5295204-es 
telefonszámon H–P 10–17 óra 
között) 

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)
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