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Célegyenesben az egynapos sebészet 

MARATONI ÉVZÁRÓ TESTÜLETI ÜLÉS VOLT
Egyszerűsödött a lakhatási támogatási kérelmek 
benyújtása, és nőtt a támogatás összege. Mostan-
tól az önkormányzat által támogatott védőoltásokat 
(gyerekeknek agyhártyagyulladás elleni, időseknek 
tüdőgyulladás elleni) igény alapján természetbeni jut-
tatásként biztosítják. Új szociális ellátásként jelenik 
meg a gyermekétkeztetési támogatás. 

6-7. oldal

ÖNKORMÁNYZAT

A látványos munkák, festés, 
burkolás, ajtók szerelése 
és a műszerek, berendezési 
tárgyak elhelyezése van 
még hátra, tavasszal már 
egy korszerű, tágas gyógyító 
részleg, „kis kórház” várja a 
betegeket. 

4. oldalÖNKORMÁNYZAT

Talán ez az egyik leghasz-
nosabb és legfontosabb kis 
programja az önkormányzat-
nak, hiszen az elmúlt évek 
alatt már bebizonyosodott, 
hogy ezek a szén-monoxid-
vészjelző készülékek való-
ban életet menthetnek. 

3. oldal

GAJDA PÉTER
GONDOSKODÁS 

Már ismét fogadnak ado-
mányokat, elsősorban hideg 
és tartós élelmiszereket, 
ruhaneműt. Sem az éjszakai 
szálló, sem pedig a nappali 
melegedő nem zár be az 
ünnepek alatt, krízisidő-
szakban 24 órán át várják a 
hajléktalanokat. 

5. oldal

CSÓKA ÉVA

4. OLDAL

EGÉSZSÉGÜGY 
DR. KUMIN MARIANNA
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Tizedik éve támogatja a fűtési szezon 
elején a rászoruló, gázzal fűtő csalá-
dokat, egyedül élő kispestieket az ön-
kormányzat. A jelzőket használva na-
gyobb biztonsággal lehet megelőzni a 
sokszor halálos kimenetelű szén-mon-
oxid-mérgezéseket. Az idei első riasz-
tókészüléket Gajda Péter polgármester 
és Vinczek György alpolgármester 
vitte el a Jókai utcában élő Hagymási 
Steszkó Ildikónak. 

A tragédiák megelőzésére gondolva éppen 
tíz évvel ezelőtt adtuk át az első szén-mon-
oxid-vészjelzőket főképp a nehezebb kö-
rülmények között élőknek, akik nem en-
gedhették meg maguknak, hogy egy ilyen 
korszerű készüléket beszerezzenek. Az ön-
kormányzat a költségvetésben évente bizto-
sítja, hogy a rászoruló kispestiek megkap-
hassák az eszközt. Minden évben 100 ilyet 
szerzünk be, és mint mindig, most is a kép-
viselőkkel közösen visszük ki azokra a cí-
mekre, ahol olyan emberek élnek, akik nem 
tudják megvásárolni ezt a készüléket, vi-
szont szükségük van rá – tudtuk meg a pol-

gármestertől. Gajda Péter elmondta, talán 
ez az egyik leghasznosabb és legfontosabb 
kis programja az önkormányzatnak, hiszen 
az elmúlt évek alatt bebizonyosodott, hogy 

ezek a készülékek valóban életet menthet-
nek, hiszen több alkalommal is riasztottak 
olyan családoknál, amelyek az önkormány-
zattól kapták az eszközt. Ha nincsenek, ak-

kor sajnos több tragédia is történhetett vol-
na az elmúlt időszakban, de szerencsére ez 
nem következett be – hangsúlyozta.
Azt is hozzátette a polgármester, hogy ter-
vezik a folytatást is. Az elmúlt tíz évben 
tulajdonképpen minden olyan nehéz hely-
zetben élő kispestinek, aki nem távfűtéses 
lakásban él, vittek ilyen készüléket. Terve-
zik a program átalakítását, hogy minél több 
ilyen eszköz jusson el a megfelelő helyekre. 
Egy-egy ilyen készülék élettartama pont tíz 
év, tehát valószínű, hogy azoknál, akik elő-
ször kaptak, már cserélni is kell. 

Életet menthet a készülék
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Fókuszban a Yamamoto Intézet 
megszűnő kezelése 

ÖNKORMÁNYZAT

Megelőzhetők
a tragédiák

Szén-monoxid-riasztót kapottSzén-monoxid-riasztót kapott
100 rászoruló család 100 rászoruló család 

Heten regisztráltak

Tavaly a járvány miatt elmaradt a közmeghallgatás, idén elő-
zetes regisztrációval lehetett részt venni, kötelező maszkvi-
selés mellett, kézfertőtlenítéssel, távolságtartással. Összesen 
heten regisztráltak.
A legfontosabb téma írásban és a 
helyszínen szóban is a Yamamoto In-
tézet fizikoterápiás, akupunktúrás és 
neurálterápiás kezelésének megszűnése 
volt. Gajda Péter polgármester elmond-
ta, az önkormányzat keresi az együttmű-
ködés lehetőségét az ellátás folytatására. 
Felolvasta a szakrendelő főigazgató-fő-

orvosának levelét, amely lényegében 
megegyezik Dr. Kumin Mariannának 
az önkormányzati sajtóban és az inté-
zet honlapján is olvasható november 
18-i tájékoztatójával: „Sajnálattal tájé-
koztatom Önöket, hogy jogszabályi és 
financiális okok miatt egyelőre – 2021. 
december 12-től – nem tudják igénybe 
venni a Yamamoto Intézetben a fiziko-
terápiás, akupunktúrás és neurálterápiás 
kezeléseket a Nemzeti Egészségbiztosí-
tási Alapkezelő (NEAK) által támoga-
tott módon. Elismerve a komplementer 

medicina professzorának, dr. Hegyi 
Gabriellának kiemelkedő szakmai tudá-
sát, azon vagyok, hogy a Covid-járvány 
lecsengése után találjunk megoldást a 
további együttműködésre.”
Szó esett a bölcsődések és óvodások 
országosan is csökkenő számáról, ami 
várhatóan intézmények átszervezését 
eredményezi a jövőben. Szerepelt a 
témák között a Corvin krt. csapadékvíz-
elvezetése, a Nádasdy és a Zoltán utca 
kereszteződésében lévő gyalogátkelő 
ügye is, ezekre írásban kapnak választ 
a kérdezők. A kispesti piac átalakítására 
vonatkozó kérdés kapcsán a polgármes-
ter elmondta, az erről való szélesebb 
körű kommunikáció a járvány miatt 
megakadt, de folytatódik, az átalakítási 
makett megtekinthető a Városháza au-
lájában, a tervet külső forrással tudná 
megvalósítani az önkormányzat. Az 
esővízgyűjtő-edényekkel kapcsolatos 
kérdésre válaszolva Varga Attila alpol-
gármester elmondta, az önkormányzat 
a jövő évi költségvetés függvényében 
szeretné valóra váltani a lakossági csa-
padékvíz-gyűjtési programot. 

Előzetes regisztráció 
kellett
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A Vöröskereszt pályázatot 
nyújtott be a Hajléktalanokért 
Közalapítvány pályázatára, 
amelyen 20 millió forint visz-
sza nem térítendő támogatást 
kapott, ezt egészítette ki az 
önkormányzat újabb 23 millió 
forinttal. Ennek köszönhetően 
az önkormányzat tulajdonában 
lévő 157 négyzetméter alap-
területű épület teljes egésze 
megújult, többek között a tető-
szerkezete is. 
Gajda Péter polgármestertől 
megtudtuk, hogy a tetőcsere 
volt az alapja a felújításnak, 
hiszen évek óta nem volt ilyen 
nagyságrendű korszerűsítés az 
épületen. Megerősítették a fö-
démet is, a jelenlegi PVC-bur-
kolat helyett a teljes épület pa-
dozatára könnyen takarítható, 
kopásálló greslap-burkolatot 
tettek, és felújították az intéz-
mény konyháját is. Ezen kívül 

megerősítették a külső lába-
zatot, valamint a teljes utcai 
homlokzat vakolását, színezé-
sét is elvégezték.
A Magyar Vöröskereszt Bu-
dapesti Szervezetének igaz-
gatója, Buncsik Ildikó elisme-
rően szólt a felújítási munkák 
minőségéről, és megköszönte 
az önkormányzatnak, hogy 
felvállalta a beruházást. Ha ez 
nem történik, akkor nagy baj-
ban lettünk volna. Rendkívül 
kulturált körülményeket sike-
rült most a felújítással kialakí-
tani. Fontos volt ez az össze-
fogás, ami minőségi változást 
hozhat a kispesti hajléktalanok 
ellátásában, hiszen az adott 
szolgáltatás színvonalát meg-
határozza az épület is – mond-
ta. Buncsik Ildikó bízik abban, 
hogy ez a tiszta és felújított 
környezet pozitívan hat majd 
az ellátottakra, akik az eddigi-

nél talán majd jobban vigyáz-
nak a környezetükre. A fővá-
rosi hajléktalanellátók épületei 
ugyancsak rossz műszaki álla-

potban vannak a sokszor nem 
rendeltetésszerű használattól, 
óriási az igénybevételük, az 
eszközök hamar elhasználód-
nak a folyamatos karbantartás 
mellett is.  
A napokban már visszapa-
kolhatták a szekrényeket, az 
ágyakat és más eszközöket az 
intézmény dolgozói, a hajlék-
talanok is lassan visszatérhet-
nek, mind a szálló, mind pedig 
a nappali melegedő a korábbi 
rendben működhet hamarosan. 
Mostantól már ismét fogad-
nak adományokat, elsősorban 
hideg és tartós élelmiszereket, 
ruhaneműt. Sem az éjszakai 
szálló, sem pedig a nappali me-
legedő nem zár be az ünnepek 
alatt, krízisidőszakban 24 órán 
át várják a hajléktalanokat. A 
felújítás ideje alatt sem zárták 
be az intézményt, nem szüne-
telt a szolgáltatás, a hajlékta-
lanoknak sem kellett máshol 
ellátást keresniük, de jóval szi-
gorúbb szabályokat vezettek 
be – tudtuk meg Csóka Évától, 
az intézmény vezetőjétől.

GONDOSKODÁS

Az önkormányzat és a Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete mintegy 
43 millió forintból közösen felújította az Ady Endre úti épület tetejét és a 
belső helyiségeket. 2017-ben a vizesblokk teljes felújításával járult hozzá 
a zavartalan üzemeltetéshez az önkormányzat. A kispesti szervezet közfel-
adat-ellátásra, a kerületi hajléktalanok gondozására használja az épületet. A 
telephelyen 60 fős nappali melegedő, 19 férőhelyes éjjeli menedékhely és 9 
fős időszakos éjjeli menedékhely működik, de az intézményben található az 
utcai szociális munkások, valamint a kerületi szervezet irodája is.

Felújított tető és megszépült belső 
terek várják a hajléktalanokat

Összefogással újult meg 

Minőségi változás 
az ellátásban

Kigyúltak
a város fényei

ÜNNEP

Advent első vasárnapján Gaj-
da Péter polgármester és Har-
kai Ferenc Csaba református 
lelkipásztor gyújtotta meg az 
adventi koszorú első gyertyá-
ját a Polgármesteri Hivatal 
dísztermében. Ezzel egy idő-
ben kigyúltak Kispest ünnepi 
fényei is.
Gajda Péter ünnepi köszöntő-
jében arról beszélt, hogy nehéz 
éven vagyunk túl, és várhatóan 
nem lesz könnyebb az előttünk 
álló időszak sem. Mégis talán 
a legfontosabb mindnyájunk 
számára, hogy minél többet 
együtt lehessünk azokkal, aki-
ket szeretünk, akik számunkra 
a legfontosabbak. Legyen a vá-
rakozás időszaka mindenkinek 
szeretetteljes és boldog – zárta 
gondolatait a polgármester.
Harkai Ferenc Csaba a Zsoltá-
rok könyvéből, a 103. zsoltár-
ból idézett.
Bár a lampionos felvonulás el-
maradt, de a hagyományoknak 
megfelelően díszvilágítást és 
ünnepi feliratot kapott a Temp-
lom tér, ahol most is fölállítot-
ták a kerület fenyőfáját, vala-
mint a Betlehemet is. A teret 
és az Ady Endre út menti fákat 
mintegy 5500 méter fényfü-
zérrel díszítették idén is. A Kós 
téren, a Kossuth téren, az Ata-
türk parkban, a Városház téren 
és a városházán csaknem 1700 
méter fényfűzért szereltek fel a 
szakemberek. 
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EGÉSZSÉGÜGY

Minden a tervek szerint halad, így februárra elkészül az egynapos sebészet a Kispesti Egészségügyi 
Intézet harmadik emeletén. Márciusban már műtéteket is folytathatnak „kis kórházban” – hangzott el 
azon az intézménylátogatáson, amelyen a főpolgármesternek mutatták meg a készülő beruházást.

Célegyenesben az egynapos sebészet

Az intézménylátogatás előtt 
Karácsony Gergely rövid meg-
beszélést folytatott Gajda Péter 
polgármesterrel. A találkozón 
részt vett a fővárosi városve-
zetés részéről Kiss Ambrus fő-
polgármester-helyettes, a kerü-
let részéről pedig Varga Attila 
és Vinczek György alpolgár-

mester. A találkozón a főpol-
gármester és a polgármester 
egyeztetett a kerületet is érintő 
fővárosi fejlesztésekről: az 50-
es villamos vonalának korsze-
rűsítésről, az 50-es és a 42-es 
villamosvonal járműparkjának 
esetleges frissítéséről, az Ady 
Endre út további szakaszainak 
felújításáról, valamint jelző-
lámpák telepítésről a fővárosi 

fenntartású tömegközlekedési 
útvonalakon.
Korábban nem volt arra példa, 
hogy a főpolgármester eljött 
volna Kispestre, Karácsony 
Gergely viszont már több al-
kalommal is járt a kerületben 
– mondta Gajda Péter, aki ar-
ról is beszélt, hogy bár a fővá-
rost és a kerületeket is nehéz 
gazdasági helyzetbe hozta a 
kormány a források folyama-
tos megvonásával – Kispest 
esetében ez három milliárd 
forint körüli hiányt jelent –, 
az önkormányzatok igyekez-
nek mindent megtenni az ott 
élőkért, a megszokott szolgál-
tatásokért, a város zavartalan 
működéséért.     
Karácsony Gergely lapunk-
nak elmondta: a KEI egy már 
előkészített alapos szakmai 
projekttel 2020-ban a fővárosi 
kerületek között elsőként ka-
pott 931 millió forintot az egy-
napos sebészet kialakítására az 
Egészséges Budapest Program 
évi 50 milliárd forintos kere-

téből. Ehhez a beruházáshoz 
2021-ben újabb 100 millió fo-
rint kompenzációt kapott Kis-
pest a növekvő építési anyag-
árak miatt. A főpolgármester 
elismeréssel szólt a KEI eddigi 
egészségfejlesztési programja-
iról, köztük a Raditec Kft. által 
működtetett szolgáltatásról, 
ahol lehetőség van CT- és MR-
vizsgálatok elvégzésére is.
Dr. Kumin Marianna főigaz-
gató-főorvos a bejárás során 
arról tájékoztatta a főpolgár-
mestert, hogy már a látványos 
munkálatok, festés, burkolás, 
ajtók szerelése és a műszerek, 
berendezési tárgyak elhelye-
zése van még hátra, így a 2021 
májusában megkezdődött épít-
kezés jól halad, 2022 tavaszán 
már egy korszerű, tágas, két 
műtős gyógyító részleg, „kis 
kórház” várja a betegeket. 
Büszke vagyok a programra 
– hangsúlyozta a főigazgató-
főorvos. A Kispesti Egészség-
ügyi Intézetben az egynapos 
sebészet kapcsán nemcsak a 

falak épülnek, hanem tudatos 
szakemberképzés és megfelelő 
orvosok kiválasztása is folyik. 
Az elmúlt két évben folyama-
tosan készültek az új feladat-
ra: három szemésszel bővült 
az intézmény orvos csapata, 
valamint hamarosan végez-
nek azok a nővérek is, akiket 
az utóbbi időben iskoláztak be 
különböző tudásfejlesztő prog-
ramokra. 
A majdani egynapos sebészet 
profiljában – mint általában 
– első helyen szerepel majd 
a szemészet, kiemelt helyen 
a sebészet, elsősorban a hasi 
laparoszkópos eljárások, de 
lehetőség lesz bőrelváltozá-
sokkal kapcsolatos beavatko-
zásokra, kisebb ortopédiai ja-
vításokra, urológiai műtétekre. 
Az ide érkező betegeket 3-6 
óra alatt látják el, ők a meg-
figyelés után 30 percen belül 
megközelíthető tartózkodási 
helyükre térhetnek vissza. 

Tavasszal már műtenek itt  

Tudatos szakem-
berképzés is folyik

Egymilliárddal támogatta a főváros az építkezést



létrehozására alkalmas építési 
terület kialakítására lesz lehető-
ség. Ezzel kapcsolatban a kép-
viselők kérdéseket fogalmaztak 
meg arról, hogy valóban miért 

van szükség az utánpótlás ne-
veléséhez egy ilyen nagy fedett 
gyakorló focipályára. És hogy a 
DPUC tervezésekor miért nem 
gondoltak erre. Emellett a te-
rületen korábban megvalósult 
patakmeder- és zöldfelületi ren-
dezés dokumentálása is feladat. 
A rendeletmódosítás lehetővé 
teszi és szabályozza a fejlesz-
tést a DPUC területén.
Rendeletet alkotott a testület a 
közszolgálati tisztviselők nap-
járól és a 2022. évi igazgatási 
szünetekről. A jövő évben is 
munkaszüneti nap a köztiszt-
viselők számára július 1-je, a 
közszolgálati tisztviselők napja. 
A nyári időszakban az igazgatá-
si szünet 2022. július 18-tól au-
gusztus 21-ig tart a Polgármes-
teri Hivatalban. A téli igazgatási 
szünet 2022. december 19. és 
2023. január 1. között lesz.
Az elmúlt évekhez hasonlóan 
arról döntött a testület, hogy 
800 millió forint összegű fo-
lyószámla-hitelkeretet vesz 
igénybe az OTP Bank Nyrt.-től 
a 2022. január 3-tól december 
31-ig terjedő időszakra. Ez a 
biztonsági tartalék, amelyre 
szükség volt ebben az évben 
is – mondta Gajda Péter pol-
gármester. A testület a hitel és 
járulékai visszafizetésének biz-
tosítékául a futamidő alatti éves 
költségvetésében rendelkezésre 
álló saját bevételeit, helyi adó-
kat ajánlja fedezetként, és kö-
telezettséget vállalt arra, hogy 
a hitel-visszafizetés időtartama 
alatt a kért hitelt és járulékait 
– a felhalmozási és tőke jelle-
gű kiadásokat megelőzően – a 
költségvetésébe betervezi és jó-
váhagyja, illetve költségvetési 

előirányzat módosításai során 
figyelembe veszi.
A testület elfogadta a Városka-
pu Kerületi Építési Szabályzat 
162119/2 hrsz-ú ingatlan terü-
letére (Aerogate telek: Üllői út 
- Vak Bottyán u. - Tompa u. ál-
tal határolt terület), a Shopmark 
bevásárlóközponttal szembeni 
üres területre készített Telepí-
tési Tanulmánytervet a java-
solt szabályozási tervmódosí-
tás megalapozására. Domokos 
Gábor képviselő a vitában el-
mondta: ez az évek óta rende-
zetlen terület sorsa talán most 
megoldódik a sok sikertelen 
beruházáskísérlet után.
Átmeneti kiadásként döntöttek 
a képviselők arról, hogy az 50-
es villamos akadálymentesítési 
projektjéhez kapcsolódóan az 
önkormányzat vállalja, hogy 
a Kossuth téri és Árpád utcai 
megállókban – a Béke tér felé 
– fedett utasvárókat üzemeltet. 
Ennek tervezett költsége 500-
600 ezer forint évente – vála-
szolta kérdésre Varga Attila al-
polgármester.
Utólag hozzájárult a testület a 
tavaly elhunyt díszpolgár, Bá-
lint György, Bálint gazda em-
léktáblájának kihelyezéséhez 
az Első Kis-Pesti Kert előtti 
emlékhelyre. Az emléktábla 
elkészítését az önkormányzat 
finanszírozta, nettó 70 ezer fo-
rintba került. Az emlékhelyet 
november 5-én avatták fel.
Támogatási szerződést köt az 
önkormányzat a „Misszió Ala-
pítvány” – „Micva Ház” – „Jó-
tett” elnevezésű szervezettel. 
Az alapítvány hajléktalanok 
ellátásával, valamint krízishely-
zetben lévők fogadásával fog-
lalkozik. A támogatást kiemel-
ten a karácsonyi, újévi ünnepek 
idején ünnepi étkeztetésre for-
dítaná. Az önkormányzat 200 
ezer forinttal támogatja a szer-
vezetet.
Heti 6 órában a sebészeti szak-
orvosi órák terhére gyermekor-
topédiai szakrendelés indulhat a 
Kispesti Egészségügyi Intézet-
ben (KEI). Ez a szakrendelés, 
mely a kerületi csípőszűrést is 
végezte, szakemberhiány miatt 

évekkel ezelőtt megszűnt az 
Intézetben, így a kerületi gyer-
mekek csípőszűrését a Heim 
Pál Gyermekkórház végzi. A 

kapacitás-átcsoportosítással új-
ból beindulhatnak a gyermek 
ortopéd szűrések Kispesten. Fe-
renczi István képviselő kérésére 
a legközelebbi testületi ülésen 
részletes tájékoztatást adnak 
majd a KEI szakemberei az ed-
digi kapacitás-átcsoportosítá-
sokról, ezek szükségességéről, 
tevékenységükről.
Ugyancsak elfogadták a kép-
viselők a Gazdasági Ellátó 
Szervezet, valamint a Segítő 
Kéz Kispesti Gondozó Szol-
gálat, illetve az önkormány-
zat és a Polgármesteri Hivatal 
kintlévőségeinek alakulásáról 
és a behajtásra tett intézkedé-
sekről szóló beszámolókat is. 
A GESZ-nek 7 millió 356 ezer 
287 forint, az SKKGSZ-nek 47 
ezer 240 forint, az önkormány-
zatnak 69 millió 622 ezer 624 
forint, a Polgármesteri Hivatal-
nak 2 millió 342 ezer 677 forint 
behajthatatlan követelés leírását 
engedélyezték.

Elfogadta a testület az Étkezé-
si Bizottság koronavírus-jár-
vány alatt végzett munkájáról 
szóló beszámolót is. Vinczek 
György elmondta, hogy a szol-
gáltató az elmúlt időszakban 
mindent elkövetett a járvány-
ügyi szabályok maradéktalan 
betartására, minőségi megol-
dást alkalmaztak az étkeztetés 
biztosítására. Még mindig nem 
teljes adagszámmal működnek. 
A napirend kapcsán Gajda Péter 
polgármester Ferenczi István 
képviselő felvetéseire reagálva 
hozzátette: színtiszta politikai 
döntés született másodfokon, 
amelyben megerősítették a 
Gazdasági Versenyhivatal 100 
millió forintos bírságáról szóló 
döntését a közbeszerzési eljárás 
miatt. Az önkormányzat keresi 
a jogvita lefolytatásának továb-
bi lehetőségét.
A képviselők támogatták Pa-
róczai Anikó önálló képviselői 
indítványát az önkormányzat 
vagyonával gazdálkodó intéz-
mények és gazdasági társaságok 
átvilágításáról. Azt javasolja, 
hogy az önkormányzattól, költ-
ségvetési szerveitől és cégeitől 
független, harmadik fél végez-
zen átvilágításokat a megszűnt 
Vagyonkezelő Műszaki Szerve-
zet (Vaműsz), Gazdasági Ellátó 
Szervezet (GESZ), a Kispest 
Városfejlesztési és Üzemelte-
tési Kft. és a Közpark Kispesti 
Köztisztasági és Közfoglalkoz-
tatási Nonprofit Kft.-nél.
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ÖNKORMÁNYZAT

Többek között a települési támogatás egyszerűsített igényléséről és megállapításáról, a gyermek- és 
felnőtt háziorvosi körzetek módosításáról, a megemelt gyermekszületési támogatásról és a gyermekét-
keztetés új támogatási rendszeréről döntöttek a képviselők az év utolsó testületi ülésén.

Maratoni évzáró testületi ülés volt

Módosították a képviselők a 
települési támogatás megálla-
pításáról, kifizetéséről, folyó-
sításáról, valamint felhaszná-
lásának ellenőrzéséről szóló 
rendeletet. Vinczek György al-
polgármester röviden össze-
gezte a rendelet legfontosabb 

újdonságait. Egyszerűsödött a 
lakhatási támogatási kérelmek 
benyújtása, és nőtt a támoga-
tás összege. Mostantól az ön-
kormányzat által támogatott 
védőoltásokat (gyerekeknek 
agyhártyagyulladás elleni, idő-
seknek tüdőgyulladás elleni) 

igény alapján természetbeni 
juttatásként biztosítják. Új el-
látásként jelenik meg a gyer-
mekétkeztetési támogatás, ami 
a korábbiaktól eltérően nem az 
intézmények kapnak meg, ha-
nem a támogatott étkezés jogo-
sultságáról az önkormányzat 
Humánszolgáltatási és Szoci-
ális Iroda Szociális Csoportja 
dönt majd a hozzá benyújtott 
igények alapján. Könnyebb 
lesz majd a hozzájutás a rende-
let módosítása után a gyermek-
születési támogatáshoz, amely 
így sokak számára lesz elér-
hető, mert a szociális rászo-
rultság határát 300 ezer forint 
körüli összegre emelték.
Módosították a képviselők az 
építményadóról szóló rendele-
tet: egy évvel elhalasztották az 
adóalap mértékének emelésé-
ről szóló rendelkezés hatályba 

lépését. Erre azért van szükség, 
mert a novemberi kormányren-
delet értelmében a helyi adó 
mértékét nem emelheti meg az 
önkormányzat 2022-ben. 
A képviselők módosították az 
egészségügyi alapellátások 
körzeteiről szóló rendeletet is, 
amelyet két védőnői és egy 
házi gyermekorvosi körzet 
felosztása indokolt. Vinczek 
György alpolgármester a dön-
tés kapcsán képviselői kérdé-
sekre elmondta: a kerület is 
küzd az orvoshiánnyal és ez 
a rendelet sem oldja meg az 
alapproblémát, de ez a válto-
zás szükséges, és nem veszé-
lyezteti a jelenlegi ellátás szín-
vonalát. A háziorvosokkal való 
folyamatos egyeztetés után 
történtek a változások, vizsgál-
ták leterheltségüket, a praxisok 
nagyságát.

Hosszabb vita után módosítot-
ta a testület a Kerületi Építési 
Szabályzatról (Kispesti KÉSZ) 
szóló rendeletet. A vitát az 
okozta, hogy a képviselők 
nem látták világosan, hogy mi-

ért van erre szükség, hiszen a 
Dél-Pesti Utánpótlás-nevelési 
Centrum (DPUC) területének 
szabályozására vonatkozó, a 
Lajosmizsei vasút – Temesvár 
utca – Kőrös köz – (169168) 
hrsz-ú közterület – Méta Cent-
rum területe által határolt terü-
letére készült Építési Szabály-
zatot a Kispest KÉSZ keretén 
belül 2019-ben fogadta el a tes-
tület. Majd 2020. január 1-jén 
lépett hatályba a szabályozás, 
amelynek alapja a korábbi, 
2014-ben készült szabályozási 
terv volt, amely megteremtette 
a DPUC területének kialakítá-
si lehetőségét. A terület a Ma-
gyar Állam tulajdonában van, 
kezelője a Nemzeti Sportköz-
pontok, üzemeltetője a Hon-
véd FC Kft. Az önkormányzat 
– a 2020. július 16-i képvise-
lő-testületi ülésen tárgyalt – 
településrendezési szerződés 
keretében állapodott meg a 
Nemzeti Sportközpontokkal 
a tárgyi terv finanszírozására 
és a szabályozás módosítá-
si eljárásának lefolytatására. 
Tartalma szerint a területen a 
véderdő területek átrendezé-
sével egy fedett gyakorlópálya 

Négy és félórán át üléseztek

Új ellátás a gyer-
mekétkeztetési 

támogatás

Fedett utasvárók 
lehetnek az 50-es 
villamos vonalán

2021. DECEMBER2021. DECEMBER

Gyermekortopé-
diai szakrendelés 

indulhat a Kispesti 
Egészségügyi

Intézetben

Fedett gyakorlópá-
lya épülhet a Dél-
Pesti Utánpótlás-
nevelési Centrum 

területén

Tíz rendeletet alkotott a testület
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Idén 35 szociálisan rászoruló 
család kapott családonként 
1,2-1,2 köbméter tűzifát, az 
önkormányzat egymillió forin-
tot fordított a csaknem 50 köb-
méter tüzelőre. A hagyomá-
nyoknak megfelelően az első 
adagot Gajda Péter polgármes-
ter, Vinczek György alpolgár-
mester és dr. Vitál Márton, a 
Közpark Kft. vezetője vitte el 
tulajdonosának még a tél beáll-
ta előtt.
Gajda Péter kérdésünkre el-
mondta: hosszú évek óta se-
gít az önkormányzat a szilárd 
tüzeléssel fűtő, rászoruló kis-
pestieket. Minden évben jel-
képesen személyesen szokták 
az első adag tűzifát kivinni. 
Idén 35 családnak segítenek a 
hideg beállta előtt, de ezen kí-
vül több mint 300-an kapnak 
fűtéstámogatást a téli időszak-
ban. Sajnos az elmúlt évekhez 
képest nőtt a fűtéstámogatást 
igénylők száma, akiket a szoci-
ális jelzőrendszeren keresztül 
figyelnek a családgondozók, 
és azonnal jelzik, ha baj van. 
A polgármester abban bízik, 
hogy Kispesten senkinek sem 
kell fagyoskodnia. Gajda Péter 
arra kéri a kispestieket, hogy 
figyeljék a környezetükben 
nehéz sorban élőket, és akár 
ők is jelezhetik az önkormány-
zatnak, hogyha segítségre van 
szükség.

GONDOSKODÁS

Így advent idején leginkább a 
karácsonyról szerettem vol-
na írni, szeretetről, hagyomá-
nyokról és – temetve a sötét-
séget – a fény eljöveteléről. 
Azonban Polt Péter gondosko-
dott róla, hogy az ünnepi han-
gulat elillanjon, és mégiscsak 
a közélet sötét oldalával fog-
lalkozzunk. A legfőbb ügyész 
ugyanis – alaposan meglep-
ve a közvéleményt – hivata-
li vesztegetés elfogadásával 
gyanúsította meg Varga Judit 
államtitkárát, Völner Pált. A 
közlemény szerint a politikus 

a Magyar Bírósági Végrehaj-
tói Kar elnökétől hosszabb 
időn keresztül, rendszeresen, 
alkalmanként 2-5 millió fo-
rintot kapott. A jogtalan előny 
ellentételezéseként pedig 
vállalta, hogy konkrét ügye-
ket intéz, a Magyar Bírósági 
Végrehajtói Kar elnöke kéré-
sének megfelelően. Ez a cse-
lekmény az ügyészség szerint 
bűnszövetségben, üzletszerűen 
és folytatólagosan elkövetett 
hivatali vesztegetés elfogadá-
sának minősül. A meglepetés 
kettős: egyrészt az eddig lebu-
kott fideszesek – Mengyi Ro-
land, Boldog István, Simonka 
György – nem voltak magas 
beosztású képviselők, másrészt 
ilyen szintű politikusok eseté-
ben konkrét feljelentések után 
sem talált korábban Polt Péter 
semmi látnivalót. Most azon-
ban igen. Völner nem akárki, 
Varga Judit miniszterként rá-
ruházta például a lehallgatá-
sok engedélyezését, mint az a 
Pegasus-botrány kipattanása 
után kiderült. Ilyen horderejű 
döntések esetén ez példátlan, 
de úgy tűnik Vargától ez nem 

idegen. A miniszternek így 
több ideje maradt fodrászra, 
szabadidős tevékenységekre. 
Bulvárízű propagandavideók-
kal talán többször szerepelt a 
hírekben, mint hivatali munká-
jával, ami lényegében kimerült 
némi brüsszelezésben. Minden 
másra ott van a MasterCard 
és Völner Pál. Varga Juditnak 
egy kis időre most mégis be 
kéne mennie a hivatalba, hogy 
lemondását aláírhassa. Ez a 
legkevesebb, politikai fele-
lőssége ugyanis vitathatatlan. 
Helyettese üzelmeit végig az 
orra előtt végezhette talán ép-
pen azért, mert a miniszter csi-
nált belőle igazán befolyásos 
embert. Idáig. Most marad a 
szégyen és a közel négymilliós 
végkielégítés, mert az még így 
is jár.
Legalább néhány napra jó len-
ne mindezt zárójelbe tenni. 
Örülni az ünnepnek, szerette-
inknek, elengedni a bosszúsá-
gokat, a közélet helyett a csa-
ládra figyelni. Próbáljuk meg. 
Boldog, egészségben eltöltött 
karácsonyt, meghitt ünnepeket 
kívánok mindenkinek!

KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

Burány Sándor 
(MSZP)

A Varga–Völner botrányTűzifa
a rászorulóknak

SPORT – ELISMERÉS 

Különleges ez a nap, nemcsak a díjazottak miatt, hanem azért is, mert idén szűk körben tudjuk meg-
tartani az eseményt a pandémia miatt – fogalmazott ünnepi beszédében Gajda Péter polgármester. Ha 
valaki Kispestről és a sportról beszél, akkor először általában a labdarúgás jut az eszébe, de az elmúlt 
időszakban láthattuk, hogy mennyi rejtett és nyitott kincs található itt, mennyi olyan sportoló, szakág, 
szakvezető, edző, akik valóban méltóak arra, hogy megkaphassák ezt az elismerést. Nem véletlen, hogy 
a kerület vezetése évek óta arra törekszik, hogy minél több helyen sportolhassanak térítésmentesen a 
kispestiek, például a wekerlei Zoltán utcai sporttelep és a Tichy Lajos Sportcentrum megújítása is ezt a 
célt szolgálta – tette hozzá a polgármester.

Átadták a Kispest Sportjáért-díjakat

A díjazottak személyére egye-
sületi vezetők, iskolaigazgatók 
küldtek javaslatokat. A beér-
kezett javaslatok közül a Köz-
művelődési, Oktatási, Sport, 
Ifjúságpolitikai és Egészség-
ügyi Bizottság a kitüntetési 
rendeletnek megfelelően éven-

te három szakembernek ítél-
heti oda az elismerést. A díja-
kat Gajda Péter polgármester, 
Vinczek György alpolgármes-
ter és Paróczai Anikó, a Köz-
művelődési, Oktatási, Sport, 
Ifjúságpolitikai és Egészség-
ügyi Bizottság elnöke adta át. 

Tavaly a koronavírus-járvány 
miatt nem tudták megtartani 
a díjátadót, ezért most adták 
át azokat az elismeréseket is, 
melyekről 2020-ban döntött a 
bizottság.
Kispest Sportjáért-díjban ré-
szesült 2020-ban:
Ostrowski Tamás a Vass Lajos 
Általános Iskola testnevelő ta-
nára volt 1992-től 2020-ig. Ki-
emelt sportágai a labdarúgás és 
az atlétika voltak. Labdarúgó-
edzőként az elsők között csat-
lakozott a Bozsik Programhoz. 
Több évtizedes kiemelkedő 
munkásságát bizonyították az 
iskola diákolimpiai sportsike-
rei.
Sebestény József 2006 óta a 
Nego Kyokushin Karate SE 
versenyzője, edzője, 2015 
óta az egyesület elnöke. Az 
évek alatt számtalan verseny, 
edzőtábor és vizsga szervezé-
sében vett részt, főrendezője 

a Kispest Kupa nemzetközi 
karateversenynek, szervezője 
a Lakótelepi Egészségnapnak.
Tőrincsi Krisztián 2006 óta 
az Árpád Diáksport Egyesület 
kick-boksz szakosztályának 
tagja, versenyzője, 2013 óta 
edzője. Az évek során számos 
versenyen vett részt tanítvá-
nyaival, akik közül többen 
nyertek országos bajnokságot 
és utánpótlás válogatott keret-
tagságot is.
Kispest Sportjáért-díjat kapott 
2021-ben:
Süveges Éva, a Semmelweis 
Ignác Többcélú Szakképző 
Intézmény testnevelő tanára. 
1983 óta tanít Kispesten, ré-
gebben a Pannónia, a Jókai 
Mór, az Eötvös József Álta-
lános Iskolákban és a Károlyi 
Gimnáziumban is oktatott. 
Több évtizedes atlétika- és 
röplabdaedzői múlttal bír, szá-
mos gyereket és fiatalt nevelt a 

mozgás szeretetére.
Nagy Sándor 1989-től a Kis-
pesti Uszoda, majd a Külső-
Pesti Tankerület úszásoktatója. 
Az óvodások és iskolások kö-
telező és tanfolyami rendszerű 
úszásoktatása a feladata. Az el-
múlt 32 év kiváló munkájának 
eredményeként tanulók ezrei 
sajátították el az úszás tudo-
mányát. 1976-ban és 1980-ban 
olimpiai 6. helyezést ért el 400 
méteres gyorsúszásban.
Vidra Zoltán a Nego Kyokushin 
Karate SE alapítója, szakmai 
vezetője 1996 óta. Azóta több 
mint 400 kispesti gyermek ok-
tatását irányította, akik közül 
többen szereztek mester foko-
zatot. 1996-ban magyar bajno-
ki címet is szerzett, válogatott 
kerettag volt. 2017 óta a Ma-
gyar Tradicionális Kyokushin 
Karate Szövetség alelnöke.

Díjazottak 2020-ban

Évente három 
szakember kaphat 

elismerést

Díjazottak 2021-ben

2021. DECEMBER2021. DECEMBER

ÖNKORMÁNYZAT – IDŐSKÉPZÉS

Újabb félévet zárt a Szenior Akadémia
A járvány ellenére kitartottak a hallgatók, hat-
vanöten vehették át a kurzust záró oklevelet 
a Szenior Akadémia idei utolsó előadásán 
Varga Attila alpolgármestertől, aki elmondta 
lapunknak, hogy remélhetőleg márciustól egy 
új félévet tud majd indítani az önkormányzat. 
A járvány miatt egyéves kényszerszünet után 
indult újra szeptemberben a Kispesti Szenior 
Akadémia előadássorozata, amely a harma-
dik legnépszerűbb az országban. Hat téma 
várt a hallgatókra, a félév záróelőadásában az 
ősz tapasztalatait is összegezve arról beszélt 
az előadó, Dr. Jászberényi József, a Milton 
Friedman Egyetem felnőttképzéssel foglalko-
zó igazgatója, hogy mit jelent a szorongás, a 
félelem és az aggodalom, s ezek kezelésére 
milyen személyes megoldások léteznek 50 év 
felett.Hatvanöten vehettek át oklevelet
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FEJLESZTÉS

A munkálatok a tervek szerint 
haladtak, november végére 
megérkeztek az új terepcsúsz-
dák, valamint elkészült az 
alattuk lévő új gumiburko-
lat a központi játszótéren. A 
játszótérkomplexum építése 
2009-ben kezdődött, és két 
ütemben készült el. Nem cso-
da, hogy az intenzív használat 
miatt már cserére szorultak a 
játékok annak ellenére, hogy 
rendszeres a karbantartásuk. 
Különösen a csúszdákat és 
környéküket viselte meg az 
idő. Gajda Péter polgármester-
től megtudtuk, a csúszda után 
a műfüves focipálya felújítása 
következik itt, és majd a Kós 
téren is. A központi játszóté-
ren meg is kezdődődött a műfű 
lerakása. Haladunk tovább, 
valamennyi játszóterünket 
megvizsgáljuk és elvégezzük 
a szükséges javításokat, cseré-
ket, zöldterületi felújításokat. 
A csúszdát, a mellette lévő 12 
évnél idősebbeknek kialakított 
játszóteret, a szánkózódombi 
két, speciálisan ide tervezett 
rézsűcsúszdát, a közöttük lévő 
mászóhálót, alattuk az ütés-
csillapító burkolatot és majd a 
műfüves focipályát közel 100 
millió forintért újítja fel az ön-
kormányzat a Közpark Kft.-
vel közös beruházásban – tette 
hozzá a polgármester. 

KÖZBIZTONSÁG - ELISMERÉS

December elején vehették át az elismeréseket a rendőrség, a katasztrófavéde-
lem és a polgárőrség munkatársai.       

Kitüntették a rendvédelmi dolgozókatMűködnek
a csúszdák

Két éve szenved a világ a 
pandémia miatt, a járvány az 
önkormányzatnak is költség-
vetési nehézségeket okoz, hi-
szen jelentős forrásokat vontak 
el tőlünk. De amikor elkezdtük 
tervezni a költségvetést, tud-
tuk, hogy lesznek olyan terü-
letek, amelyek nem érezhetik 
meg ezeket a megszorításokat, 
az egyik a közbiztonság volt. 
A pandémia alatt önöknek nem 
lett kevesebb a feladatuk, sőt, a 
mindennapi ügyeken túl, ami a 
közterületek biztonságát, a tűz-
esetek megelőzését, az életek 
megmentését jelenti, a járvány 
rengeteg pluszfeladatot adott. 
Nem tudni, mit hoz a jövő, 
de erőnkhöz mérten megpró-
báljuk biztosítani a szükséges 
forrásokat, bárhogy is alakul a 
kerület költségvetési helyzete 
– fogalmazott köszöntőjében 
Gajda Péter polgármester és 
megköszönte a rendvédelmi 
dolgozók áldozatos munkáját.
A polgármester Vinczek 
György és Varga Attila al-

polgármesterekkel, valamint 
Domokos Gáborral, a Város-
politikai, Városüzemeltetési 
és Rendészeti Bizottság elnö-
kével együtt adta át az elisme-
réseket. Az év rendőre Pintér 
Katalin címzetes alezredes, 
Az év tűzoltója Tóth Csaba fő-
törzsőrmester, Az év polgárőre 

Domán János lett. Oklevelet és 
pénzjutalmat vehettek át a kis-
pesti rendőrkapitányság mun-
katársai – Molnár Dávid fő-
törzsőrmester, Farkas Norbert 
hadnagy, Sahin Veronika had-
nagy, Andrási Ferencné rend-
védelmi alkalmazott, Horváth 
Józsefné alezredes, Vargáné 
Agócs Marianna rendvédel-

mi alkalmazott, Varga Zoltán 
főtörzszászlós, Csizi Balázs 
százados, valamint Zsikai La-
jos – Kispest közbiztonságáért 
kifejtett odaadó munkájukért, 
a szolgálat példamutató ellátá-
sáért.
A Kispesten élőket szolgáló, 
példamutató munkájáért ve-
hetett át elismerő oklevelet és 
pénzjutalmat a Dél-pesti Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség-
hez tartozó XIX. kerületi Hiva-
tásos Tűzoltó-parancsnokság 
öt munkatársa: Bódi Attila 
őrmester, Dani Zoltán főtörzs-
őrmester, Horváth Dániel őr-
mester, Misák Tibor százados, 
Szarka László főtörzsőrmester.
Az emberek biztonságát szol-
gáló, a rendőrség és az ön-
kormányzat tevékenységét 
támogató önzetlen polgárőri 
munkájáért elismerő oklevél-
ben részesült Sárvári Zoltán, 
a Dél-pesti Autóvadász és Pol-
gárőr Egyesület tagja, valamint 
Kovács László önkormányzati 
rendész.

A járvány rengeteg 
pluszfeladatot 

adott

Tóth Csaba, Pintér Katalin, Domán János
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HELYTÖRTÉNET

A Kőbánya és Kispest határán húzódó vasút és gyorsforgalmi út mentén, a KÖKI Termináltól pár száz 
méterre áll ma is a kispesti víztorony (Víztorony utca 20).

„A kispesti munkástelep víztornya” 

Az épület jellegzetes külleme 
és magassága miatt is kitűnik 
családi házas környezetéből. 
„A kispesti munkástelep víz-
tornya” cím alatt jelent meg 
az Építő Ipar 1910. március 
20-i számában egy cikk, mely 
a víztorony építéséről, műsza-
ki paramétereiről számol be. A 
cím megtévesztő lehet, de tény, 

hogy az Állami Munkástelep 
építése kapcsán felmerülő na-
gyobb vízszükséglet, valamint 
Kispest egyébként is nehéz-
kes vízellátottsága hívta életre 
(egy újabb vízügyi rendszer ki-
építésével együtt). Az építést a 
pénzügyminisztérium finanszí-
rozta. „Az 1909. év tavaszán a 
m. kir. pénzügyminisztérium 
az újonnan alapított kispesti 

állami munkástelep vízellátá-
sához szükséges 1000 m3 tar-
talmú víztorony építése végett 
nyilvános pályázatot hirdetett. 
A pályázati feltételek a főbb 
méreteken kívül a pályázóknak 
teljesen szabad kezet engedett. 
A versenytárgyalás eredménye 
alapján Grünwald Testvérek 
építővállalkozók vasbeton-
osztálya által benyújtott terv 
fogadtatott el.” A cikket jegy-
ző Dr. Sándor Ödön építész 
egyben a víztorony tervezője, 
valamint a Grünwald testvérek 
cég igazgatója. 
A víztorony vasbeton szerke-
zettel épült, ami a század elején 
rendkívül modern technológi-
ának számított. Ez a techno-
lógia biztosította az építmény 
rendkívüli tartósságát, vala-
mint lehetővé tette, hogy igen 
gyorsan – 1909. július 1. és ok-
tóber 15. között, azaz mintegy 
70 nap alatt – elkészüljön.  
A víztorony akkori és mai 
kinézete között hatalmas kü-
lönbségeket látunk. Eredetileg 
a fedett vízmedencét 12 erőtel-
jes oszlop tartotta (8 a külső, 4 
a belső körön), melyeket kö-

zépmagasságban keresztirányú 
merevítők tartottak össze. A 
tartály külső megjelenésében 
16 szögletű volt. A sarkokat 
kis oszlopokkal képezték ki, 
melyeket az alsó nyolc oszlop 
végein ülő konzolok tartottak. 
Az építmény belsejében futott 
a lépcsőház, melyhez a tervek 
tanúsága szerint, az egyébként 
kis dombon álló épület bejá-
ratához lépcsősor vezetett. A 
víztorony tartályának átmérője 
15 m, az épület teljes magassá-
ga 21 m. Mostanra alsó részét 
beépítették, a medencéket ki-
emelve, helyükön emeleteket 
alakítottak ki. A falak teljes 
hosszában ablakokat nyitottak. 
Hogy mai állapotát pontosan 
mikor nyerte el, egyelőre saj-
nos nem tudjuk.
A kispesti víztorony története 
tehát 1909-ben kezdődik, ám 
funkcióját az 1970-es évek 
elején elvesztette, az 1960-as 
években lezajlott nagyarányú 
fejlesztések nyomán. Sok bu-
dapesti víztorony sorsa vált 
ekkor bizonytalanná. 1985-
ben a Népszabadság egy cikke 
foglakozik sorsukkal. Takács 

András István járt utána kis-
pesti víztorony sorsának. Cik-
kében a következőket írja: „A 
vízművek már vagy 15 éve 
megszabadult tőle: a Közte-
rület-fenntartó Vállalatnak 
adta át. Ők még próbálkoztak 
a hasznosítással, a jégolvasz-
táshoz használt folyadékot tá-
rolták benne, ám a tartály több 
helyen eresztett. Ezért 1983-
ban a Fővárosi Tanács engedé-
lyével 5000 forintért átadták a 
Magyar Galambászok és Kis-
állattenyésztők Szövetségé-
nek. — A szövetség a kispesti 
galambászegyesület használa-
tába adta a víztornyot — tájé-
koztat Mázt Ferenc, a szövet-
ség elnöke. — Az egyesület 
a melléképületeket raktárnak 
használja… A torony sorsa te-
hát bizonytalan.” 
Nagy örömünkre az épület ma 
is áll, látványa elválaszthatat-
lanul hozzátartozik a kispesti 
városképhez. Jelenleg iroda-
házként működik.

Mohay Orsolya 
Kispesti Helytörténeti

Gyűjtemény

A víztorony építése 1909, Építő Ipar,
1910. március 20.

Látványa elvá-
laszthatatlanul 
hozzátartozik

a kispesti
városképhez

Szabó István Gusztáv akvarellje a víztoronyról, 
1928, KHGY
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GYERMEKSPORT

A Gyöngykagyló és a Tarka-
barka óvoda ovisai valamint a 
Pannónia és a Reménység álta-
lános iskola 1. és 2. osztályosai 
közül 180 gyermek vett részt 
a Kispesti Sportközpont által 
rendezett Mikulás-futáson. 
Egy kört futottak a gyerekek 
a Tichy Lajos Sportcentrum 
futópályáján. A Mikulás pedig 
az énekek meghallgatása után 
csokoládéval ajándékozta meg 
őket, valamint közkívánatra az 
óvó néniket és a tanító néniket 
is, de a sporttelepen tornázó 
nyugdíjas csoportnak is jutott 
az ajándékokból.

ADOMÁNYOZÁS

Idén is támogatja a kispesti fiatalok felsőfokú tanulmányait Dr. Halász Géza.      
Magántámogatás diákoknakMikulás-futás

Az egykori egyetemi tanár vál-
lalkozása nyereségéből szemé-
lyenként 50 ezer forinttal segí-
ti a 25 legrászorultabb Bursa 
Hungarica-ösztöndíjas diákot. 
Az elmúlt húsz évben az ön-
kormányzat mindig csatla-

kozott a Bursa Hungarica-
pályázathoz, mert fontosnak 
tartjuk, hogy erőnkhöz mérten 
támogassuk azokat a kispesti 
fiatalokat, akik foglalkoznak 
a jövőjükkel, továbbtanulá-
sukkal – emelte ki köszöntő-

jében Gajda Péter polgármes-
ter. Több mint tíz éve keresett 
meg Halász Géza, bevallom, 
nagyon meglepődtem, mert 
Kispesten ez ritkán fordul elő, 
vannak jó emberek, akik sze-
retnek adakozni, de nem az a 
jellemző, hogy valaki a saját 
maga által termelt vagyonból 
visszaad a közösségnek – tet-
te hozzá, majd megköszönte a 
folyamatos támogatását.
Dr. Halász Géza köszöntőjé-
ben elmondta, a tanulás, az 
ismeretszerzés az egyik leg-
fontosabb dolog a világban, 
több szempontból is. Egyrészt 
a boldogulás lehetősége miatt, 
másrészt olyan készségekhez 
juthatunk, amelyekkel a világ 
dolgaiban jobban és könnyeb-
ben el tudunk igazodni.

Támogatás a jövőnek

BERUHÁZÁS

A szakirodától kapott információk szerint a Zrínyi utcai projekt beruházó-
jának szakembereivel folytatott közös előkészítés és egyeztetés eredménye-
ként a tervek alapján két ütemben 71 új, ingyenes parkolóhely létesül. 

Zrínyi utcai projekt: parkolók épülnek

Ezek állnak majd a kispesti-
ek rendelkezésére a fejlesztés 
felvonulási területe által elfog-
lalt, nagyságrendileg 70 köz-
területre eső parkolóhely pót-

lására. A parkolók kialakítását 
a beruházó vállalja. Az Üllői 
út 254. szám alatt található 
jelenleg üres területen várha-
tóan február elejéig mintegy 

36 darab parkoló létesül, ame-
lyek használata az építkezés 
teljes ideje alatt ingyenes lesz. 
A Zrínyi utca 1-15. háztömb 
hátsó bejárati része mögött, a 
jelenleg kissé elhasznált füves 
területen ideiglenesen 35 par-
kolót alakítanak ki várhatóan 
február közepéig. Ezt a terüle-
tet a fejlesztés végén rehabili-
tálják, zöldebb, növényekkel 
parkosított lesz. Várhatóan 
február közepéig alakítják ki 
az építkezéshez szükséges 
felvonulási területet. A Zrínyi 
utcai játszóteret nem zárják le, 
viszont a fejlesztés végén a be-
ruházó jóvoltából megújul, és 
egy modern játszóteret, vala-
mint pihenőparkot kapnak az 
itt élő családok.

KÖRNYEZET

A Magyar Kertépítők Orszá-
gos Szövetsége és a Magyar 
Turisztikai Ügynökség közös 
tematikus díját kapta a kispesti 
vizes játszótér az idei Virágos 
Magyarországért versenyben. 

Az év játszókertje 

KULTÚRA

A békéscsabai Munkácsy Mihály Megyei Múzeum és a Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény kiállítása 
január 30-ig tekinthető meg a Nagy Balogh János Kiállítóteremben.

Akik a humorban nem ismertek tréfát

A tárlat a két intézmény anya-
gán keresztül mutatja be a kari-
katúra műfaját az 1870 és 1990 
közötti időszakban. A kiállítá-
son többek között Jankó János 

és Mazán László alkotásait te-
kinthetik meg az érdeklődők. 
A békéscsabai múzeumnak 
hihetetlen gazdag karikatúra 
anyaga van, ezért azt gondol-

tuk, hogy ez izgalmas lehet a 
kispestiek számára is – mondta 
el lapunknak Mohay Orsolya, 
a Kispesti Helytörténeti Gyűj-
temény művészettörténésze. 
Ezt az anyagot egészítettük ki 
Kispesthez kötődő alkotók ka-
rikatúráival, így kapott helyet 
a falakon többek között Sza-
bó István Gusztáv, K. Nagy 
Sándor és Harasztÿ István al-
kotása. A kiállítást Gyarma-
ti Gabriella nyitotta meg. A 
Munkácsy Mihály Múzeum 
művészettörténésze beszédé-
ben elmondta, a karikatúra 
műfaja születése óta töretlen 
népszerűségnek örvend az 
egész világon. A karikatúráról 

mindenkinek a szólásszabad-
ság jut az eszébe. Népszerű, 
érdekes, elgondolkodtató, a 
tekintélyelvet messze elkerü-
li. A nagy műgonddal készült, 
aprólékosan kivitelezett lapok 
az alkotók korának tartanak 
tükröt ironikus, groteszk látás-
móddal. És hogy miről beszél-
nek? A grafikák és a műfajon 
belül különlegességnek szá-
mító nagyméretű festmények 
megmutatják számunkra a 
népi élet szegmenseit, a kis- és 
középpolgárság, az értelmiségi 
és a dzsentri réteg mindennap-
jait – tette hozzá a művészet-
történész.

„A tekintélyelvet messze elkerüli”

KEDVES KISPESTIEK!
Kispest úttörő a magyarországi önkormányzatok között a közösségi költségvetés beveze-
tésének területén. Már 2016 óta szólhatnak bele közvetlenül is ilyen módon az itt élőkkel 
a közpénzek felhasználásába. A pandémia sajnálatos módon e téren is éreztette hatását, 
az érdeklődés lanyhult.

A bölcs ember úgy tartja, hogy a nehéz idők egyben lehetőségeket is tartogatnak. Lehető-
séget a megújulásra, újrakezdésre, Így van ez a Kispesti Közösségi Költségvetés programja 
esetében is. Elemezve az elmúlt évek tapasztalatait és a kispestiektől érkezett visszajel-
zéseket, megújult formában 2022. év elején kívánjuk útjára indítani a Kispesti Közösségi 
Költségvetés 2.0 Programot, melynek megvalósításához keresünk és a járványhelyzet-
nek megfelelő formában készítünk fel önként jelentkező aktivistákat. Olyan személyeket 
várunk, akik hisznek a közösség erejében, vállalják, hogy felkészítésük után aktívan dol-
goznak az alábbi feladatok valamelyikén (szabadidejüktől és energiájuktól függően akár 
többön is)
 
• folyamatos tájékoztatás a közösségi költségvetés mibenlétéről, jelenlegi formájáról 

a számára leginkább testhezálló formában: személyesen, internetes közösségekben, 
írásban, szóban. A szóbeli tájékoztatásra a kerület több helyszínén lesz lehetőség

• séta vezetése a kerület problémás területeire, majd megoldási javaslatok kidolgo-
zása az érdeklődőkkel

• problémagyűjtés és megoldási javaslatok kidolgozása az érdeklődőkkel a Helsinki-
ből adaptált társasjáték segítségével

• a beérkezett ötletek csoportosítása
• a beérkezett ötletek minősítési szempontjainak kidolgozása és minősítése, erre a 

hét kispesti városrész képviseletében egy- egy főt várunk

Jelentkezni 2022. január 10- ig a túloldalon található Jelentkezési lap kitöltésével lehet. 
A jelentkezési lapot 

• kinyomtatva, kitöltve személyesen a Városháza előterében található Polgármesteri 
Kabinetiroda ládájába bedobva 

• VAGY e-mail mellékletben a hivatal@kispest.hu címre küldve
• VAGY postai úton a Polgármesteri Kabinetiroda 1701 Budapest, Pf. 45 

lehet hozzánk eljuttatni. A jelentkezőket a megadott elérhetőségen értesítjük
a felkészítés időpontjáról.

Budapest, 2021. december 13. 

Gajda Péter
polgármester

Varga Attila
alpolgármester

EGÉSZSÉGÜGY – KÖZÉRDEKŰ 
Tisztelt Kispesti Lakosok! Kedves Betegeink!
Az Omicron névre keresztelt új vírus variáns viselkedése még 
több kérdésben tisztázatlan. Amit tudni lehet, hogy fertőzőbb 
és jobban megtalálja a gyerekeket! Egyes vélemények szerint a 
pandémia végét is jelentheti, már látszik, hogy az 5. hullám elin-
dítója. Már elértük a csúcsot és csökken az új fertőzöttek száma, 
mégis a közelgő karácsony és szélesebb körű családi találkozások 
veszélyt jelenthetnek az oltatlanokra nézve, ezért azt kérem, aki 
még nem oltatta be magát, tegye meg az első lépést! Sokaknak 
pedig a második oltás is szükséges, és az év első harmadában 
oltottak számára pedig javasolt harmadszor is oltásért jelentkez-
ni. December 15-ével indul az 5–11 évesek oltása harmad-dózi-
sú Pfizer vakcinával az oltóponton, de szerencsésebb a saját házi 
gyermekorvosnál. Nagyon sok gyermek lett koronavírus-fertő-
zött, többnyire nem súlyos tünetekkel, de lényegesen több kór-
házi ellátást igénylően, mint az eredeti vad vírus esetében. Isme-
retes, hogy oltott személy is megfertőződhet, ezért nagyon fontos 
a járványügyi védekezési szabályok szakszerű, fegyelmezett be-
tartása. Jelenti ez a maszkhasználatot, kézhigiéniát, gyakori leve-
gőcserét. Jobb vigyázni Önmagunkra és Egymásra, mint esetleg 
kórházzal zárni a hőn vágyott ünnepi időszakot!
Ezúton kívánok Önöknek hittel, reménnyel megélt várakozást és 
szeretetben, egészségben teljes, meghitt Karácsonyt!
Kedves Munkatársaim! 
Ezúton is köszönöm mindenkinek az éves munkáját, a nem ritkán 
kritikus helyzetekben tanúsított türelmét, szolgálatát! Kívánok 
szeretetben teljes adventet, áldott, meghitt karácsonyt, sok feltöl-
tő pihenést az ünnepi időszakban!

Dr. Kumin Marianna  főigazgató-főorvos

Ingyenes parkolók lesznek



JELENTKEZÉSI LAP
A KISPESTI KÖZÖSSÉGI 

KÖLTSÉGVETÉS 2.0
AKTIVISTÁI SZÁMÁRA

Dátum.............................................................

Aláírás............................................................

Név*:..............................................................................

Elérhetőség** VAGY postai levelezési cím/ VAGY e-mail/ VAGY közösségi oldal 
messenger/ VAGY telefonszám: 

Hogyan kötődik Kispesthez?* Több lehetőséget is lehet választani.   

itt lakik

itt dolgozik,

a szülei/ közeli hozzátartozói élnek itt 

egyéb, mégpedig:

Milyen területen/ területeken vállal feladatot?

folyamatos tájékoztatás a közösségi költségvetés mibenlétéről, jelenlegi 
formájáról

séta vezetése a kerület problémás területeire, majd megoldási javaslatok 
kidolgozása az  érdeklődőkkel

problémagyűjtés és megoldási javaslatok kidolgozása az érdeklődőkkel a 
Helsinkiből adaptált társasjáték segítségével

a beérkezett ötletek csoportosítása

a beérkezett ötletek minősítési szempontjainak kidolgozása és minősítése a 
…… városrész képviseletében (több jelentkező esetén a jelentkezők ellenőrzé-
se mellett sorsolás dönti el, ki képviseli az adott városrészt)

KÖZÉRDEKŰ
Igazgatási szünet
Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Kép-
viselő-testületének 9/2021. (III.01.) önkormányzati rendelete 
alapján a téli igazgatási szünet 2021. december 20-tól 2022. 
január 2-ig tart. Az ügyfélfogadás ezen időszak alatt szünetel.

Pedagógusok díszoklevél iránti kérelme 
Azok a kerületi nyugdíjas pedagógusok, akik 50, 60, 65, 70 év-
vel ezelőtt szerezték meg képesítésüket, és legalább 30 évet töl-
töttek a pedagógus pályán, díszoklevél iránti kérelmüket 2022. 
február 25-ig adhatják le személyesen a Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási és Szociális Irodájának Humánszolgáltatási 
Csoportjánál (Budapest, Városház tér 18-20.). Részletek a kis-
pest.hu oldalon.

A 6. számú háziorvosi körzet ellátása
A 6. számú felnőtt háziorvosi praxis (Budapest, Üllői út 257.) 
feladatellátását az önkormányzat 2021. december 1-től átvette, 
az ellátást helyettesítéssel tudja megoldani. A körzet betegeit 
Dr. Katona Sándor látja el (H-Sze: 12.00-16.00, K-Cs: 11.00-
15.00, P: 09.00-11.00).

SECAP - Lakossági kérdőív
Kispest Fenntartható Energia és Klíma Akciótervénét (SECAP) 
kétévente szükséges felülvizsgálni. A tervezési fázisában a kis-
pestiek elmondhatják észrevételeit, véleményezhetnek konkrét 
intézkedési javaslatokat. A kérdőív megtalálható a kispest.hu 
oldalon. 

 
BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET  

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA  
             

Tisztelt Kispesti Lakosok!  
Tisztelt Kerületi Választópolgárok! 

Magyarország 2022-ben országgyűlési képviselőket választ. A választás sikeres 

lebonyolításához nélkülözhetetlenek a szavazatszámláló bizottságok. A bizottságok tagjai 

függetlenek, kizárólag a törvénynek alárendelt személyek. A szavazatszámláló bizottságok 

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

törvényesség betartása és betartatása. Az eddig működő szavazatszámláló bizottságok 

megbízatása lejár, a szavazatszámláló bizottsági tagok mandátuma nem hosszabbodik meg 

automatikusan!  

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

Várom szíves jelentkezését a választott szavazatszámláló bizottsági tagok közé 

2022. január 30-ig. 

A jelentkezési lap átvehető a Polgármesteri Hivatal (1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 
recepcióján. Érdeklődni lehet a +36-1-3474-668-as telefonszámon. 

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

Várom szíves jelentkezésüket, számítok támogatásukra. 
Tegyünk együtt a választások törvényes lebonyolításáért! 

dr. Béja Julianna s. k. jegyző 

a Helyi Választási Iroda vezetője 

dr. Béja Julianna s. k. jegyző
a Helyi Választási Iroda vezetője



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

SOMOGYI LÁSZLÓNÉ
5. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-340-5818)

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

Telefonos egyeztetés alapján
(06-30-960-9916) a Fidesz-irodá-
ban (Ady Endre út 91.)

PARÓCZAI ANIKÓ
9. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

Minden páratlan hét keddjén 9 
és 11 óra között az Ady Endre 
út 190. alatt, valamint telefonos 
egyeztetés alapján (06-30-483-
6529)

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

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

VARGA ATTILA
alpolgármester
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

Minden hónap első péntekén 17 
és 18 óra között a Kispesti Vass 
Lajos Általános Iskolában
(Csokonai utca 9.)

LACKNER CSABA
7. sz. választókörzet

Minden hónap első szerdáján 
16 és 17.30 között a Kispesti 
Waldorf Iskolában (Vécsey utca 
9-13.), jelentkezni lehet még
a DK irodájában (Ady Endre út 
106., Tel.: 607-3879,
Email: dkkispest@gmail.com)

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

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

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

DÓDITY GABRIELLA
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

Telefonos egyeztetés alapján (06-
20-242-7079) a Fidesz-irodában 
(Ady Endre út 91.)

FEKETE MÁRK
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

LAZÁNYI FERENC
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

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

SONG SIMON
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

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

ÜGYFÉLFOGADÁS A VÁROSHÁZÁN FELNŐTT 24 ÓRÁS ORVOSI 
ÜGYELET
1195 Budapest, Petőfi u. 49.
Telefon: 282-9692
GYERMEKORVOSI ÜGYELET:
1089 Budapest, Üllői út 86.
Heim Pál Gyermekkorház
(éjszaka, hétvége
és ünnepnapok)
Telefon: 264-3314

EGÉSZSÉGÜGY

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

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

KERTÉSZ CSABA
alpolgármester
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

12. sz. választókörzet
Alpolgármesteri fogadóórája:
Minden hónap második szerdáján 
13 és 16 óra között, telefonos 
egyeztetés alapján (347-4523)
a Polgármesteri Hivatalban
Képviselői fogadóórája:
Minden hónap harmadik hétfőjén 
17 és 18 óra között a Kertvárosi 
Közösségi Házban
(Temesvár utca 117.)

VINCZEK GYÖRGY
alpolgármester
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

11. sz. választókörzet
Telefonos egyeztetés alapján
(347-7400)

RÁTKAY ANDREA
3. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

BURÁNY SÁNDOR
országgyűlési képviselő
(MSZP)

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

Következő fogadóóra:
február 10. 17 óra telefonos
visszahívással,
előzetes jelentkezés:
06 1 211 3307

DR. HILLER ISTVÁN
országgyűlési képviselő
(MSZP)

FEKETE LÁSZLÓ
1. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

Minden hónap második keddjén a 
Forrásházban (Dobó Katica utca 
18.), előzetes telefonos egyezte-
tést követően (06-20-549-2456)

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

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

GAJDA PÉTER
polgármester
(MSZP)

FERENCZI ISTVÁN
Listás képviselő
(LMP)

Telefonos egyeztetés alapján 
folyamatosan
(06-20-239-2122)
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Megjelenik havonta 27 500 példányban Következő lapzárta: 2022. február 18. ISSN 2062-7645

PÁRBESZÉD TERE
KÖZÖSSÉGI TÉR

MINDEN KISPESTINEK KELLEMES KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

KEDVES KISPESTIEK!
A járványhelyzet miatt a Párbeszéd Tere programjai ismét az online térbe 

költöznek. Követhetnek minket Facebook-oldalunkon
és YouTube-csatornánkon is.

2022. januári programjaink:
Január 13-án 18 órakor a (Kis) pesti polgárképző keretében „Zöldülő 

Kispest” – remélhetőleg interaktív – beszélgetés Varga Attila zöld ügyekért 
felelős alpolgármesterrel és Dr. Vitál Mártonnal, a KÖZPARK új vezetőjével. 
Facebookos csoportokban, magánbeszélgetésekben sok panasz hangzik 
el Kispest tisztaságára vonatkozóan. Mit lehet tenni a szemetelők, illegális 
hulladéklerakók ellen? Hogyan lehetnénk még zöldebbek? Lehetséges-e a 

közösségi komposztálás? Melyik utca a kerületé, melyik a fővárosé? Ki illeté-
kes? A város a főváros egyik legzöldebb kerülete, sok parkkal, zöldfelülettel 
nemcsak a kertes házas részeken, hanem a lakótelepen is. Meg tudjuk-e 

becsülni, amink van?
Január 20-án ismét online könyvbemutató: Nyuca bestiárium. Csepregi Já-
nost, Kispest egyik ismert személyiségét, Linka kutya gazdáját, és legfőképp 

két gyermek édesapját, a könyv egyik szerzőjét faggathatjuk a műről. 
„MI A NYUCA?

Állattani kuriózum vagy evolúciós hiba? Tündérmese vagy önálló életre kelt, 
beteges vicc? Totemállat vagy elrontott graffiti? A béke angyala vagy népek 
nemezise? A legpuhább plüss vagy jószágra leselkedő vad? Isteni teremt-

mény vagy sátáni kreatúra? Múzsa vagy métely? Idea vagy pörkölthús? Dead 
or alive?” (a Bookline könyvismertetője)

Minden programunk ingyenes.
A Párbeszéd Tere az Ady Endre út 89-ben található.

Facebook-oldalunk: Párbeszéd Tere|Facebook
Blogunk: https://parbeszedtere.blog.hu/

1195 Budapest, Üllői út 303. (MOL kúton)  •  Tel: 06 1 357-6674, 06 20 394-7980  •  WWW.FIX.HU
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Ssangyong Délpest 
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu

ertekesites@ssangyongdelpest.hu  • +36 1 280 1533, +36 20 318 3760

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

felszereltségtől függően.
Károsanyag-kibocsátási szint:  

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

Legyen 
Korando  
 TULAJDOnOS  

MÉg 2021-Ben!

A képen látható autó  
illusztráció.

Finanszírozási feltételek: FIX 3,99% THM: Az akciós finanszírozás 2021. augusztus 4-től visszavonásig érvényes új SsangYong Korando gépjármű esetén. Finanszírozási feltételek: kamat mértéke: 3,87%, kamat típusa: rögzített, devizanem: forint, önerő: minimum 35%, 
futamidő: 24-60 hó, finanszírozott összeg: 1 000 000 Ft-5 500 000 Ft, konstrukció: zárt- és nyíltvégű pénzügyi lízing. Reprezentatív példa: finanszírozás összege: 3 000 000 Ft, önerő: 2 999 000 Ft, futamidő: 60 hónap, THM: 3,99%, kamat összege: 310 911 Ft, fizetendő 
teljes összeg a futamidő alatt: 3 310 911 Ft, havidíj: 55 182  Ft. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, mértéke a feltételek változása esetén módosulhat.  A finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary 
Zrt. nyújtja. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi 
szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.unicreditleasing.hu honlapon. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljes körűek, és nem minősülnek szerződéskötési 
ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Márkakereskedőjét, aki közvetítőként a Finanszírozó képviseletében jár el.

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

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

A konstrukció legfőbb részletei:
•  Érintett típusok:  

Új Ssangyong Korando
•  THM: FIX 3,99%  

(CASCO biztosítás megléte esetén)
•  Finanszírozási konstrukció:  

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

1 000 000 HUF

Induló ár: 
6 299 000 Ft

Használtautó-beszámítás




