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Kispesten az ellenzéki összefogás 
jelöltjei nyertek 

EMLÉKTÁBLA A HOFHERR-HÁZ FALÁN
Az avatóval elkezdődött a Kispest várossá válásá-
nak centenáriumára tervezett programsorozat. A 
Hofherr–Schrantz–Clayton–Shuttleworth  Magyar 
Gépgyári Művek Rt. tisztviselői számára az Üllői 
úton épített háromemeletes ház eklektikus építő-
művészeti jegyeket hordoz, főhomlokzata a Vécsey 
utca felé néz. Az épületet a gépgyártás szimbólumai 
díszítik. 

9. oldal

HELYTÖRTÉNET

Az óvodai beiratkozás 
május 3-4-5-én lesz, 2022 
szeptemberében 11 óvo-
dával indul a nevelési év. A 
kispesti óvodák barátságo-
sak, kedvesek, és majdnem 
mindenhol fogadnak SNI-s 
gyerekeket is. 

11. oldalÖNKORMÁNYZAT

A kerület túlélte a tavalyi 
állami megszorításokat,
és idén mintegy 15 milliárd 
forintból gazdálkodik. 
Várhatóan lesz forrás a 
kispestiek által megszokott 
színvonalú szolgáltatásokra, 
fejlesztésekre. 

4. oldal

GAJDA PÉTER
SPORT

Hamarosan megnyitják a 
görkorcsolyaparkot és a 
tenisztályát, jelenleg zajlik a 
két távolugrógödör és a ne-
kifutó rekortán építése, és 
nemsokára a súlylökőpálya 
is elkészül a Tichy Lajos 
Sportcentrumban. 

7. oldal

KERTÉSZ CSABA

2. OLDAL

NEVELÉS  
CZINDER-GALI ZSUZSANNA



Kispest polgármestere arról beszélt, hogy 
amikor Puskás Ferenc 2006-ban elhunyt, az 
önkormányzat megfogadta, hogy igyekszik 
minden évben méltó módon megemlékezni 
róla, és mindent megtesz azért, hogy emlé-
ke ne kopjon meg. Egykori iskolája falán 
emléktábla, a nevét viselő utca és iskola, 
az iskolában és a KÖKI-n 2013-ban felál-
lított szobra – amely Budapest első köztéri 
Puskás-szobra volt – jelzik, hogy Puskás és 
Kispest neve elválaszthatatlan egymástól. 
Mi, kispestiek büszkék vagyunk arra, hogy 
vele egy településen születtünk, élhetünk – 
hangsúlyozta Gajda Péter, hozzátéve, hogy 

az ünneplések sora idén folytatódhat, és ta-
lán újabb szoborral is gazdagodhat a kerület 
a Bozsik Aréna előtti téren. Megemlékezett 

a polgármester a Honvéd Baráti Kör tavaly 
elhunyt elnökéről, Piroska Jánosról is, aki 
annak idején a képviselő-testületben a dísz-
polgári címet javasolta Puskás Ferenc szá-

mára, és ő kezdeményezte ennek a szobor-
nak a felállítását is. Kaszás Kálmán Puskás 
életútjának első negyedéről beszélt. Dunai 
Antal emlékeit idézte abból az időből, ami-
kor ő volt az olimpiai csapat edzője, Puskás 
pedig a válogatott szövetségi kapitánya. Bi-
hari Péter úgy fogalmazott, Puskás ott van 
ma is példaképként a gyerekek között. 
Az önkormányzat képviseletében Gajda 
Péter polgármester, valamint a három alpol-
gármester, Vinczek György, Kertész Csaba 
és Varga Attila hajtott fejet a Nemzet Spor-
tolójának emléke előtt. 
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Kispest Díszpolgárára, az Aranycsapat 
kapitányára emlékeztek születésnap-
ján, április 1-jén a KÖKI Terminál előtt 
álló szobornál. Az önkormányzat kép-
viseletében Gajda Péter polgármester, a 
Budapest Honvéd FC részéről Kaszás 
Kálmán, a Magyar Labdarúgó Szö-
vetség képviseletében az ugyancsak 
legendás csatár, Dunai Antal, a Puskás 
iskola nevében Bihari Péter igazgató 
emlékezett a kiváló sportemberre.

Puskás Ferencre és Piroska Jánosra emlékeztek
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Kispesten az ellenzéki
összefogás jelöltjei nyertek 

ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS

Puskás és Kispest neve 
elválaszthatatlan

egymástól

95 éve született Puskás Ferenc95 éve született Puskás Ferenc

Dr. Hiller István

Az ellenzéki összefogás jelöltjei, Dr. Hiller István (MSZP) és 
Arató Gergely (DK) lesznek Kispest országgyűlési képvise-
lői a következő négy évben. 
Budapest 16. választókerületében (Kis-
pest–Pesterzsébet) Dr. Hiller István 
(DK-Jobbik- Momentum-MSZP-LMP-
Párbeszéd) 22 856 szavazatot kapott, a 
második helyen Földesi Gyula (Fidesz-
KDNP) végzett 20 880 szavazattal. 
Dr. Hiller István 1964-ben született 
Sopronban. 1983–88 között az ELTE 
BTK történelem-latin szakán szerzett 
diplomát. 1990-ben egyetemi doktori, 
1996-ban PhD tudományos fokozatot 
szerzett. 2002 áprilisától országgyűlési 
képviselő, májustól az oktatási minisz-
térium politikai államtitkára, 2003 má-
jusától kulturális miniszter, 2006. június 
9-től 2010-ig az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium minisztere, 2014. május 
6-tól az Országgyűlés alelnöke volt. 
2018-ban Budapest 16. választókerü-
letében lett országgyűlési képviselő, és 
ismét megválasztották a Parlament alel-
nökének. Az MSZP alapító tagja.
Budapest 9. választókerületében 
(Kispest–Kőbánya) Arató Gergely 
(DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-
Párbeszéd) 22 990 szavazattal győzött, 
második lett Dr. Papp Sándor (Fidesz-

KDNP) 21 282 szavazattal. Arató Ger-
gely 1968-ban született Budapesten. 
1990-ben lépett be az MSZP-be. 1993-
ban kémia-fizika szakos középiskolai ta-
nári diplomát szerzett az ELTE TTK-n. 
2000-ben politikai szakirányú humán-
szervezői diplomát kapott a Pécsi Tu-
dományegyetemen. 1993–2004 között 
a budapesti Zrínyi Miklós gimnázium 
tanára volt, közben 1998–2002 között 
Kőbányán egyéni körzetben megválasz-
tott önkormányzati képviselő. 2002-ben 
pártja budapesti listájáról bejutott a par-
lamentbe. 2004–2006 között az Oktatási 
Minisztérium politikai államtitkára volt. 
2006-ban a budapesti 14. választóke-
rületben szerzett mandátumot, 2010-ig 
újra államtitkárként dolgozott az Ok-
tatási és Kulturális Minisztériumban. 
2018-ban a DK országos listáján jutott 
a parlamentbe. 
Az Országgyűlés összetétele: Fidesz-
KDNP 135 képviselő, DK-Jobbik-
Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd 
57 képviselő, Mi Hazánk 6 képviselő, 
Magyarországi Németek Országos Ön-
kormányzata 1 képviselő.

Arató Gergely 
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Ünnepelték
az Életfát

KÖZÖSSÉG

A járvány miatti kihagyás után 
március végén tizennegyedik 
alkalommal ünnepelték a We-
kerlei Életfát: a megújulást, a 
telep élni akarását köszöntöt-
ték a wekerleiek körülállva 
az Életfát. Hagyományosan 
négy helyszínről vonultak 
a csoportok ének- és zene-
szóval a Kós Károly térre az 
Életfához. A résztvevők hitet 
tettek amellett, hogy megvé-
dik lakóhelyük értékeit, meg-
kongatták – a csak ilyenkor 
hallható – szélharangot is. Az 
estet moldvai táncház zárta. A 
programot a Magyar Kollégi-
um Kulturális Egyesület és a 
Wekerlei Társaskör Egyesület 
(WTE) szervezte. Társadalmi 
kezdeményezésből a Weker-
lei Életfát 2008-ban állították 
végleges helyére a Kós Károly 
téren.  A leromlott állapotú 
szobrot 2015 szeptemberében 
lebontották, és a Közpark te-
lephelyére szállították, ahol 
2016 tavaszára befejeződött 
a helyreállítása. A WTE és a 
Magyar Kollégium közös köz-
téri alkotásának felújítását az 
önkormányzat 1,4 millió fo-
rinttal támogatta. A felújított 
Életfa anyaga a korábbihoz ké-
pest jobban ellenáll az időjárás 
hatásainak, mivel a szabadtéri 
játszószerekhez hasonló fából 
és eljárással készítették el. 
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ÖNKORMÁNYZAT

Tavaly októberben találkoztak 
utoljára ugyanebben a körben, 
a Kispesti Civil Házban a kerü-
leti civil szervezetek képviselői. 

A március végi Civil Fórum a 
hagyományoknak megfelelően 
Gajda Péter polgármester rövid, 
az elmúlt időszakban történtek-
ről szóló beszámolójával kez-
dődött. A polgármester mellett 
a fórumon rész vettek a külön-
böző szakterületeket képvise-
lő alpolgármesterek, Kertész 
Csaba, Varga Attila és Vinczek 
György is.
Gajda Péter arról tájékoztat-
ta a fórum résztvevőit, hogy a 
februárban elfogadott 2022-es 

költségvetés számainak isme-
retében elmondható, a kerület 
túlélte a tavalyi állami megszo-
rításokat, elkerülte fizetéskép-
telenséget, és idén mintegy 15 
milliárd forintból gazdálkodik. 
Várhatóan ebben az évben már 
lesz forrás a kispestiek által 
megszokott színvonalú szolgál-
tatásokra, fejlesztésekre. Be-
fejeződik a város legnagyobb, 
több mint 1 milliárd forintos 
beruházása a Kispesti Egész-
ségügyi Intézetben, hamarosan 
fogadhat betegeket az egynapos 
sebészet. De tovább folytató-
dik a háziorvosi rendelők és 
a gyermekfogászat felújítása, 
lesz pénz a közterületek, par-
kok, játszóterek rendbetételére, 
és mintegy 100 millió forintot 
fordítanak majd az utak, járdák 
karbantartására. Tovább folyik 
a tervezés az óvodák fejleszté-
séről és kerékpárút építéséről, 
van esély arra, hogy kialakíthat-
ják a Vass iskola melletti Cso-
konai Parkot is, ennek tervezé-

se már az idén megkezdődhet 
– sorolta a legfontosabbakat a 
polgármester.
Örömmel jelentette be Gaj-
da Péter, hogy 25 millió forint 
pályázati pénz jut idén a civil 
szervezeteknek, illetve újra kö-

zösen ünnepelhetnek a kispesti-
ek, hiszen nyáron programsoro-
zattal emlékezik meg a kerület 
a várossá alakulás 100. évfor-
dulójáról.
Vinczek György alpolgármester 
arról beszélt, hogy míg koráb-
ban egységesen 9 millió forintot 
osztottak szét a civil szervezetek 
között, idén a 25 millió forintos 
keretből programokkal kérhet-
nek támogatást a szervezetek. A 
100. évfordulóval kapcsolatban 
az alpolgármester elmondta azt 
is, hogy a kétnapos Városünnep 
mellett a KMO az év végéig tar-
tó programsorozattal is készül, 
amely egy adventkor kezdődő 
és karácsonyig tartó képzőmű-
vészeti vásárral zárul. Ebben is 
számítanak a kerületi civilek és 
egyházak közreműködésére. 
Varga Attila röviden beszélt az 
újragondolt és „leporolt” közös-
ségi költségvetésről, amelyben 
már nem városrészi fejleszté-
sekre, hanem különféle progra-
mok megvalósításához rendel-
het forrást az önkormányzat. Az 
alpolgármester elmondta azt is, 
hogy májusban a Fő utca zöld-
területi megújítása, klímatűrő 
növényekkel való betelepítése 
lesz a program. De kitért arra 
is, hogy önkormányzati válasz-
tókerületében a Kispesti Ukrán 

Nemzetiségi Önkormányzattal 
közösen alakították ki egy hasz-
nálaton kívüli bölcsődében azt 
a 24 fős átmeneti szálláshelyet, 
ahol a háború elől Ukrajnából 
menekülők kapnak ellátást. 
Elmondta, hogy a kerületben 
a Zöldprogram keretében 12 
óvodában is le lehet majd adni 
a használt sütőolajat – eddig a 
MOL kutakon, a Wekerlei és a 
Kispesti piacon, valamint né-
hány kisboltban volt erre lehe-
tőség.
Nem szűnik meg a közösségi 
költségvetésből épült nyilvános 
illemhely a Kossuth téren, de 
újranyitására csak egy megbíz-
ható üzemeltetővel kerülhet sor. 
Folytatódik a térfigyelő-kame-
rarendszer további fejlesztése 
– válaszolta felvetődő kérdésre 
Varga Attila. Felhívta a figyel-
met arra, hogy a kispestiek 
egyénileg, közösségileg „örök-
be fogadhatnak” egy-egy kame-
rát, amelynek beszerzését saját 
maguk vállalják, ám az önkor-
mányzat ezt ráköti a kerületi 
térfigyelőrendszerre, üzemelteti 
és karbantartja. Kameratelepí-
tést egyébként lakóközösségek 
is igényelhetnek egy-egy terü-
letre, de hogy hol lesz majd az 
önkormányzat által telepített 
kamera, arról a rendőrség szak-
emberei döntenek a javaslat 
alapján. 
Az illegális hulladéklerakás év-
tizedek óta komoly gondot okoz 
a kerületnek, vannak olyan 
területek, ahol szinte megál-
líthatatlan a szemétlerakás. A 
tapasztalatok szerint az esetek 
többségében nem kispestiek a 
„szemetelők”, hanem más ke-
rületből hordják át a hulladé-
kot Kispestre. Volt év, amikor 
30 millió forintot is költöttek 
ennek elszállítására, amely ösz-
szegnek lenne más hasznos he-
lye is – mondta el Gajda Péter.

A korábbi 9 millió forint helyett idén 25 millió forintra pályázhatnak folyamatosan a helyi civil szerve-
zetek.

Több támogatást kapnak a civilek

Mintegy 100 millió 
forint jut az utak, 

járdák
karbantartására

Újragondolt közös-
ségi költségvetés: 

programokra lehet 
pályázni

25 millió forintra pályázhatnak a civilek
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Az óvodai beiratkozás tudnivalóiról, illetve az egyes óvodák pedagógiai 
programjairól tájékoztatták az érdeklődő szülőket a Humánszolgáltatási és 
Szociális Iroda munkatársai, valamint az óvodavezetők a Wekerlei Kultúr-
házban április elején tartott Óvodaválasztón. 

NEVELÉS

Tudnivalók az óvodaválasztáshoz

Blázy Krisztina, a Humán-
szolgáltatási és Szociális Iroda 
vezetője elmondta, a Humán-
szolgáltatási Csoport felügye-
li, koordinálja és ellenőrzi a 
köznevelési intézményeket, 
foglalkozik az óvodai be-
iratkozással, illetve a beirat-
kozásokat követő esetleges 
fellebbezésekkel kapcsolatos 
tennivalókkal. 
Czinder-Gali Zsuzsanna hu-
mánszolgáltatásai csoportve-
zető tájékoztatójában a legfon-
tosabb tudnivalókról beszélt. 
Az óvodai beiratkozás május 
3-4-5-én lesz, a fő szabály sze-
rint az óvodák online fogadják 
a beiratkozási lapokat, de elő-
re egyeztetett esetben szemé-
lyesen is meg lehet jelenni az 
óvodában. Ehhez szükséges 
tudni az óvoda e-mail-címét.
Elmondta, azok a gyerekek 
óvodakötelesek, akik idén 
augusztus 31-ig betöltik a 3. 
évüket. Azok esetében, akik 
novemberben, decemberben 

töltik be, a szülőknek előbb 
egyeztetniük kell az óvodave-
zetővel. Hiszen ezek a gyere-
kek még nem óvodakötelesek, 
ám előzetesen fel lehet őket 
venni, úgy, hogy az óvodai éle-
tüket akkor kezdik meg, ami-
kor betöltik a 3. életévüket. 
Kispesten jelenleg 12 óvoda 
van, 2022 szeptemberében 11 
óvodával indul a nevelési év, 
mert a Mézeskalács óvodához 
vonják a Napraforgó óvodát. A 
kispesti óvodák szakmailag és 
gazdaságilag is önálló költség-
vetési intézmények, barátsá-
gosak, kedvesek, és majdnem 
mindenhol fogadnak SNI-s 
gyerekeket is. Jelenleg össze-
sen 70 sajátos nevelési igé-
nyű gyermekkel foglalkoznak, 
nagyjából minden csoportban 
van egy. A Hársfa óvodában 
és a Napraforgó óvodában, 
a Karinthy utcai telephelyen 
logopédiai problémával vagy 
egyéb specifikus zavarral élő 
gyermekeket nevelnek kis cso-

portban, ami jobban elősegíti 
az integrált nevelésüket. 
A Mézeskalács óvoda speci-
ális művészeti modellel dol-

gozik tehetségpontként, és 
ugyancsak tehetségpont a Zöld 
Ágacska óvoda is, ahol infor-
matikai jellegű program folyik. 
De minden óvodában azonos 
értékrend szerint nevelik a 
gyerekeket, és mindegyiknek 
van valami specialitása.
Szegediné Török Tünde, a 
Zöld Ágacska óvoda vezetője 
az óvodaválasztás szempont-
jairól beszélt lapunknak. A 
szülő azt nézi, hogy melyik 
a legközelebbi óvoda, ahova 
reggel gyorsan el tudja vinni 
a gyereket, délután érte tud 
menni, ugyanakkor jó helyen, 
jó kezek között tudja a gyer-
mekét. De megnézik a szülők 
azt is, hogy milyen program-
mal dolgozik az óvoda, és amit 
kínál, mennyire illeszkedik a 
család mindennapjaihoz, neve-
lési elképzeléseihez. A környe-
zettől kezdve az egészséges 
életmódon, a népművészeten 
át a mozgásig nagyon színes 
a skála. Több óvodában van 
tehetségprogram, felzárkózta-
tó program is, amelyek közül 
válogathatnak a szülők – fo-
galmazott a kispesti óvodave-
zetők munkaközösségének ve-
zetője. 
Kispest jegyzőjének hirdetmé-
nye az óvodai beiratkozásról a 
12–13. oldalon olvasható.

Barátságos óvodák 
várják a gyereke-

ket Kispesten

Óvodai kisokos
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Móra-nap a 100 éves intézményben
A névadóra emlékező gyermekműsorral, alkalmi kiállítással és közös koszorúzással kezdődött a Móra-nap
a fennállásának 100. évfordulóját ünneplő Kispesti Móra Ferenc Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intézményben (Móra EGYMI). 

A mi életünk, napjaink ünnep-
től ünnepig telnek. A Móra-
nap a legfontosabb ünnepünk. 
Ha ezen a jeles napon kíván-

hatnánk valamit, akkor első-
sorban az intézmény tetejére 
egy újabb szintet és még több 
elkötelezett szakembert, egy 

viszonylag stabil összetételű 
nevelőtestületet szeretnénk 
kérni magunknak – mondta 
köszöntőjében Zelena Noémi 
intézményvezető, aki 2018 óta 
szervezi, irányítja a rábízott 
közösséget. Drága mulatság 
a gyógypedagógia, mert itt 
mindenből mindig több és a 
legjobb kell, legyen az eszköz 
vagy pedagógus. Tudták ezt az 
elődök is, hiszen az 1921/22-es 
tanévben az intézményt kife-
jezetten azzal a céllal hozták 
létre, hogy lehetőséget adjanak 
a sajátos nevelést igénylő gye-
rekek felzárkóztatására – tette 
hozzá, majd sok szeretettel kö-
szöntötte az intézmény koráb-
bi igazgatói közül az ünnep-
ségen megjelenteket, Elekházi 
Saroltát, Schmehl Júliát és az 

épp születésnapját ünneplő 
Horváth Gyulát. 
Zelena Noémi kérdésünkre el-
mondta, a bázisintézménybe 
jelenleg 91 gyerek jár óvodás 
kortól 8. osztályosig, de a kerü-
leti iskolákban az úgynevezett 
„utazó” gyógypedagógusok 
csaknem 200 kispesti gyerek 
gondozását végzik egészen kö-
zépiskolás korig. Ha legalább 
még tíz szakember csatlakoz-
na az intézményhez tartozó 
46 gyógypedagógushoz, még 
eredményesebb munkát végez-
hetnének. Az intézmény életé-
ben jelentős változást hozott és 
eredményként értékelték, hogy 
2020-ban beköltözhettek az 
Irányi Dániel utcai épületbe, 
ahol korábban a kerületi mű-
vészeti iskola működött.

Újra otthon az Irányi utcai épületben  

A rendezvényt megnyitó Gaj-
da Péter polgármester lapunk-
nak elmondta, nagy öröm, 
hogy újra van a hagyományos 
úszóverseny, hiszen a járvány 
miatt ez is elmaradt az elmúlt 
két évben. Arról beszélt, hogy 
nagyon kellenek már ezek a 
sportesemények, mert talán 
mindenki kicsit kevesebbet 
mozgott a pandémia alatt. Ezek 
a versenyek is a mozgás, az 
egészségmegőrzés fontosságát 
hangsúlyozzák, és arra hívják 
fel a figyelmet, hogy érdemes 
már gyerekkorban elkezdeni a 
rendszeres sportolást. Hozzá-
tette, az önkormányzat szeret-
ne minden sportversenyt visz-
szavezetni, és biztosítja azokat 
a sport- és szabadidős színtere-

ket is, ahol mozoghatnak, spor-
tolhatnak a kispestiek. Külön 
kiemelte, hogy május 7-én a 
Tichy Lajos Sportcentrumban 
Egészségnap lesz, amelyen 
a sport mellett egészségügyi 
szűrőprogramok is várják a 
lakosságot. Tóth András uszo-
daigazgatótól megtudtuk, 2019 
őszén volt az utolsó úszóver-
seny az uszodában. A mostanin 
ugyan kevesebben vettek részt 
a megszokottnál, de így is nagy 
siker, hogy megrendezhették. 
A Tavasz Kupán kilenc kerü-
leti iskola indult. A végső győ-
zelmet a Kós iskola szerezte 
meg. Az alsós dobogósoknak 
Kertész Csaba, a felsősöknek 
Vinczek György alpolgármes-
ter adta át a díjakat.

SPORT

A Kós iskola nyerte az úszóversenyt
Legutóbb 2019-ben tudott Tavasz Kupa úszóversenyt rendezni a Kispesti Uszoda. Az idei versenyen csak-
nem 170 iskolás gyerek ugrott be a medencébe április elején. 

A mozgás fontosságát hangsúlyozza a verseny
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KULTÚRA

Igazgyöngyök a Forrásházban
A berettyóújfalui Igazgyöngy Alapítvány által működtetett Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola pedagó-
gusinak és tanulóinak kiállítása június közepéig hétköznap, a szociális ellátás nyitvatartási idejében, 10–16 
óra között tekinthető meg a Forrásházban. 
A megnyitón Vinczek György 
alpolgármester elmondta, az 
alapítványt és az iskolát is 
vezető L. Ritók Nóra pedagó-
gus-grafikusművész decembe-
ri KMO-ban rendezett kiállí-
tásával kezdődött a kapcsolat, 
akkor született az ötlet, hogy a 
tanítók és a tanítványok is be-
mutatkozzanak Kispesten.  
Török Zita igazgatóhelyettes 
arról beszélt, hogy az alapít-
vány által fenntartott Igaz-
gyöngy Alapfokú Művészeti 
Iskola kilenc iskolában végez 
művészeti nevelő munkát a 
berettyóújfalui kistérségben, 
ebben a nevelési évben 605 di-
ákot tanítanak, többségük kis-
településen él, hátrányos hely-
zetben. Hangsúlyozta, hogy 
nem hatszáz művészt akarnak 
nevelni évente, hanem azt 

szeretnék, ha olyan gyerekek 
kerülnének ki a kezeik közül, 
akik fogékonyak a művésze-
tekre, akik megkóstolták az 
alkotás örömét. L. Ritók Nóra 
vezetésével 1999-ben alakult 
meg Berettyóújfalun az Igaz-
gyöngy Alapítvány, 2000-ben 
nyitotta meg kapuit az Igaz-
gyöngy Alapfokú Művészeti 
Iskola. Munkájuk alapja az a 
felismerés, hogy a rajz, az al-
kotás nemcsak a vizuális kom-
munikáció miatt fontos, hanem 
annál sokkal lényegesebb sze-
mélyiségfejlesztő folyamat, 
amelynek hatása minden tevé-
kenységben megmutatkozhat. 
A művészeti nevelés mellett 
nagy figyelmet fordítanak a 
gyerekek családjainak szociá-
lis támogatására, a falvak élet-
körülményeinek javítására is.

A közös alkotás öröme

SPORT

Nyuszi-futást rendeztek óvodásoknak
Öt kispesti óvodából mintegy 180 kisgyerek vett részt a hagyományteremtő céllal megrendezett első Húsvé-
ti Nyuszi-futáson a Tichy Lajos Sportcentrumban húsvét előtt.

Egy kört futottak az óvodások

Kertész Csaba és Vinczek 
György alpolgármesterek kö-
szöntötték az óvodás csopor-
tokat. A gyerekek egy kört 
futottak a műfüves focipálya 
körüli rekortánon, majd hús-
vétitojás-keresésre indultak. 
A végén mindenki kapott egy 
csokoládényuszit is. 
Lehoczki Zoltántól, a Kispesti 
Sportközpont intézményveze-
tőjétől megtudtuk, a decemberi 
Mikulás-futás sikere adta az 
ötletet, hogy húsvétkor is meg-
rendezzék a gyerekprogramot. 
Összesen öt óvoda, a Tarkabar-
ka, a Bóbita, a Gyöngykagy-
ló, a Hársfa és a Mézeskalács 
jelezte részvételét, a mintegy 
180 kisgyereket nevelőikkel 

együtt autóbuszok szállították 
a létesítménybe és vissza az 
óvodába.
Kertész Csaba alpolgármester 
arról beszélt lapunknak, hogy 
egyre népszerűbb sporttelep, 
hétvégén és esténként is rend-
szeresen mozognak, sportol-
nak itt a kispestiek, sőt Dél-
Pest más részeiről is járnak ide. 
Az alpolgármester elmondta, a 
tavaszi felújítást követően ha-
marosan nyílik a görkorcsolya-
park és a tenisztálya, jelenleg 
zajlik a két távolugrógödör és 
a nekifutó rekortán építése, és 
nemsokára a súlylökőpálya is 
elkészül. A májusi diákolimpia 
résztvevőit megújulva várja a 
létesítmény – hangsúlyozta. 
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Nagyon köszönöm a támogatást és a bizalmat mindazoknak, akik 
rám szavaztak! Megtiszteltetés számomra, hogy ismét Önöket, 
Mindannyiukat képviselhetem az Országgyűlésben. Mindent 
megteszek a következő négy évben is Kispest fejlődéséért.
Még egyszer köszönöm a bizalmukat!

Dr. Hiller István
Kispest, Pesterzsébet országgyűlési képviselője

KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

Kedves Kispestiek!

Erasmus+ a Deák gimnáziumban

Kedves Barátaim!

KÖRNYEZET

OKTATÁS

Megkezdődött a tavaszi nagy-
takarítás a kerület közterülete-
in, ennek részeként a Közpark 
kézi erővel gyommentesíti 
Kispest utcai burkolatait és ta-
karítja az összes játszóteret: a 
munkatársak folyamatosan ha-
ladnak végig a játszótereken.
A kft. tél végi, lakossági lemo-
só permetezési felhívására töb-
ben is jelentkeztek, így ezek-
ben a kertekben már biztosan 
megfelelő védelemben része-
sültek a növények. Fontos 
megjegyezni, hogy a művele-
tet csak rügypattanásig lehetett 
elvégezni. 
A Közpark szakipari részlege 
folyamatosan újítja fel a köz-
területi padokat, így már egyre 
több szép paddal találkozhat-
nak a kerületben élők.
Elkezdődtek a kerti munkák is 
a kiskertekben. Akinek szük-
sége van zöldhulladékgyűjtő-
zsákra, a Közpark saját gyár-
tású, biológiailag lebomló 
zsákjait megvásárolhatja a cég 
telephelyén (XIX. ker., Bercsé-
nyi utca 18.) 260 Ft/db áron. A 
zsákok elszállítása minden hé-
ten keddtől péntekig történik, 
ezért a kft. kéri a kispestieket, 
hogy hétfőn tegyék ki a zsáko-
kat, mivel a munkatársaik már 
a kora reggeli órákban kezdik 
el összegyűjteni és elszállítani 
azokat. A zsák ára tartalmazza 
az elszállítási díjat is.

Tavaszi munkák
a közterületeken
és a kertekben

Hadd fejezzem ki köszönete-
met a bizalomért, a rám adott 
szavazatokért, s hogy ezáltal 
Kőbánya és Kispest ország-
gyűlési képviselője lettem. 
Köszönöm mindenkinek, aki 
elment szavazni, azoknak a 
honfitársainknak is, akik más 
jelöltre adták a voksukat, hi-
szen részvételükkel mindany-
nyian kivették részüket az or-
szág sorsának alakításából.
A választás véget ért, a mun-
ka azonban most kezdődik. 
Kispest országgyűlési képvi-

selőjeként az itt élők érdekeit 
fogom szem előtt tartani, az ő 
problémáikra igyekszem meg-
oldást találni az országgyűlés-
ben. Legfőbb célkitűzéseim, 
feladataim az elkövetkezendő 
négy évben:
- újra kell indítani a panelprog-
ramot;
- erősíteni kell a közbizton-
ságot. Valódi, szoros szakmai 
együttműködésre van szükség 
a rendőrség, a fővárosi és a 
kerületi önkormányzat között, 
ebben én aktív és kezdeménye-
ző partner leszek;
- meg kell oldanunk a közle-
kedési problémákat. Fel kell 
újítani az utakat, több, lámpás 
gyalogátkelőhelyet kell kiala-
kítani, fejleszteni kell a közös-
ségi közlekedést;
- fejleszteni kell a rendelőket 

és a kórházakat. Sokkal köny-
nyebb lenne a feladatunk, ha 
nem csak Kőbányán és Kis-
pesten nyertük volna meg a 
választást, hanem sikerült vol-
na leváltanunk az Orbán-kor-
mányt. Mivel újra ellenszélben 
kell haladnunk, jóval korláto-
zottabbak a lehetőségeink. Én 
a következő négy évben min-
dent meg fogok tenni azért, 
hogy megértessem a kormány-
oldallal, milyen fontosak ezek 
a változtatások, fejlesztések. 

Szeretném, ha kapcsolat-
ban maradnánk. Észrevé-
teleiket, javaslataikat írják 
meg nekem a gergely.arato.
kepviselo@gmail.com címre. 

Barátsággal:
Arató Gergely

Sikeres európai uniós projektet 
zártak a Kispesti Deák Ferenc 
Gimnázium tanárai. Az Adap-
tív szemléletű oktatást a Deák-
ba! című Erasmus+ program 
keretén belül megvalósított 
uniós pályázat segítségével 
18 tanár vett részt nemzetkö-
zi továbbképzéseken, szakmai 
látogatáson. Ez teremtette meg 
annak a lehetőségét, hogy mi-
nél több tantárgy bevonásával 
új utakat teremtsen a gimnázi-

um a tanításban, nemzetközi 
szemléletet alakítson ki, fej-
lessze a tanárok nyelvtudását, 
és jó gyakorlatokat szerezzen 
az adaptivitás megvalósításá-
hoz. A továbbképzések Né-
metországban, Csehországban, 
Görögországban, Írországban, 
Olaszországban, Portugáliá-
ban, Finnországban, Spanyol-
országban, Máltán és Litváni-
ában zajlottak le. A gimnázium 
pedagógusai más országok 

tanáraival együtt tanultak a 
kurzusokon, ezáltal lehetősé-
gük volt arra, hogy sokoldalú 
szakmai ismeretségeket kös-
senek. A résztvevők és az in-
tézmény azon céljai, hogy a 
megszerzett tudást hatékonyan 
kamatoztassák osztálytermi 
munkájuk során, megújuljanak 
módszertanilag, frissen szer-
zett tudásukat széles körben 
átadják, maradéktalanul meg-
valósultak.

OKTATÁS

Rendhagyó, interaktív ének-
órát tartott a Muzsikás együttes 
a Kispesti Pannónia Általános 
Iskolában a MOL Új Euró-
pa Alapítvány támogatásával 
április 4-én. A gyerekek az 
együttes tagjaival együtt éne-
kelték az ismert népdalokat, 
megismerkedhettek hagyomá-
nyos népi hangszerekkel. 

Muzsikás
a Pannóniában

KULTÚRA

A Kispesti Jézus Szíve Plé-
bánia ad otthont a kispesti 
kórusok seregszemléjének 
2022. május 14-én 16.00-
tól. Fellépők: a Reménység 
Katolikus Általános Iskola 
gyermekkara, a Karácsony 
Sándor Rózsatéri Reformá-
tus Iskola és Óvoda gyer-
mekkara, a Kispesti Jézus 
Szíve Plébánia gyermekka-
ra, a Kispesti Jézus Szíve 
Plébánia vegyes kara, a Kis-
pesti Baptista gyülekezet 
énekkara, a Kispest-Rózsa-
téri Református Gyülekezet 
Hálaadás Kórusa, a Kispes-
ti Evangélikus Gyülekezet 
Kórusa, a Kispest-Központi 
Református Gyülekezet 
Kórusa, az Ady Endre Re-
formátus Iskola Kórusa, a 
Wekerletelepi Szent József 
Kórus. Részletes műsor a 
kispest.hu oldalon a Prog-
ramajánlóban olvasható.

Kispesti
Ökumenikus
Kórustalálkozó
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Emléktábla-avatóval indult a Kispest várossá válásának centenáriumára ter-
vezett rendezvény- és programsorozat. Az Üllői út és a Vécsey utca sarkán 
álló, Hofherr-ház néven ismert épület története is 100 éve kezdődött. 

Kispest polgármestere az 
ikonikus épület példamutató 
megújulásáról beszélt köszön-
tőjében, és megköszönte a la-
kóközösségnek, hogy a kerület 
számára fontos, helyi védettsé-
get élvező társasház felújítását 
kezdeményezték. Gajda Péter 

elmondta, a tulajdoni hányad-
nak megfelelően, a hat bér-
lakás után hatmillió forinttal 
járult hozzá az önkormányzat 
az épület pár évvel ezelőtti fel-
újításához. Hozzátette, már a 
munka elején is látni lehetett, 
hogy sikeres lesz a rekonstruk-
ció, szép lesz a ház.
Dr. Stieber József, a 2009-ben 
alakult Hofherr–Dutra Emlék-
társaság elnöke úgy fogalma-
zott, hogy az épület egy újabb 
eleme az egykori Hofherr-
birodalomnak. Beszélt arról 
is, hogy Pestszentlőrincen, a 
Kossuth tér sarkán áll a gyár 
első igazgatójának egykori vil-

lája. Valamikor ott domb volt, 
így amikor Hofherr Albert ki-
nézett a villa ablakán, rálátott 
a gyárára. Siklós Zsuzsanna, 
a Kispesti Helytörténeti Gyűj-
temény vezetője lapunknak 
elmondta, 1922-ben a Bethlen-
kormány új szociális intézke-
déseket kívánt bevezetni, ezek 
egyik eleme a lakáskérdés 
megoldása volt. Ennek érde-
kében olyan törvényjavaslatot 
dolgoztak ki, mely az állami 
részvételen túl a bankokra és a 
nagyipari vállalatokra hárította 
át ezt a feladatot minden ellen-
szolgáltatás nélkül. A Gyár-
iparosok Országos Szövetsé-
ge élénken tiltakozott a terv 
ellen, kényszerítő törvénynek 
nevezték. Hosszú huzavona 
után végül az állam hitel- és 
adókedvezményeket biztosí-
tott a vállalatok számára. A 
Hofherr-gyár, hogy eleget te-
hessen a törvény előírásának, 
1922 novemberében megvásá-
rolta az Üllői út 196. alatti üres 
telkeket. 1923 folyamán meg-
indították az építkezést. Az Új 
Nemzedék című újság számolt 
be 1924 novemberében, hogy 

már „tető alatt” van a gyár ál-
tal építendő 44 lakásos tisztvi-
selőház. A belső munkálatok 
azonban még bőven folytak. A 

Kispest-Szentlőrinczi Lapok – 
mely szemérmesen hallgatott 
az építkezésről – 1924 máju-
sában és novemberében öröm-
mel adta hírül, hogy a bérház 
belső munkálatainak elvégzé-
sére kiírt pályázatot kispesti 
vállalkozók nyerték el. A házat 
1925 júniusában az új lakók 
már biztosan birtokba vehet-
ték, mivel a korabeli sajtó be-
számolója szerint a házban élő 
két mérnök lakásába betörtek, 
amíg színházban voltak, és 
mire visszaértek, a spájzban 
megtalálták a betörőt, de a 
rendőrség gyorsan intézkedett.
A Hofherr–Schrantz–Clayton–
Shuttleworth Magyar Gép-
gyári Művek Rt. tisztviselői 
számára az Üllői úton épített 
háromemeletes ház eklektikus 
építőművészeti jegyeket hor-
doz, főhomlokzata a Vécsey 
utca felé néz. Az épületet a 
gépgyártás szimbólumai díszí-
tik. Madártávlatból tekintve a 
házra, egyértelműen egy nagy 
„H” betűt formáz.
A rendezvény zárásaként 
előbb a lakók, majd az önkor-
mányzat nevében Gajda Péter 
polgármester, Vinczek György 
alpolgármester és Teknős Fe-
renc önkormányzati képvise-
lő helyezték el koszorúikat az 
emléktábla alatt.

HELYTÖRTÉNET

Emléktábla a Hofherr-ház falán

 Összefogással 
szépült meg

Egyik eleme
az egykori 
Hofherr-

birodalomnak

A gépgyártás szimbólumai díszítik 

v
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Arató Gergely
(DK)

Dr. Hiller István
(MSZP)
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A dán–magyar közös bölcsődei program keretében Mette Specht Kristiansen wellnesshangulatot vará-
zsolt a Csillagfény bölcsődébe március végén.

Kiemelten fontos év volt Kispest számára 1922. A település várossá vált, új 
gyárak, üzemek, kulturális színhelyek jöttek létre. A korabeli sajtó azonban a 
nagy sürgés-forgásban elfeledkezett egy újonnan alakuló gyárról.

Wellnessélmény a Csillagfényben
A dán vendég azt mutatta meg 
a házigazdáknak, hogy mi-
ként lehet a legegyszerűbb, 
a leghétköznapibb háztartási 
és sporteszközökkel pillantok 
alatt wellnessélményt, -hangu-
latot varázsolni a bölcsődébe, 
hogyan lehet a gyerekek szen-
zoros érzékelését stimulálni. 
Nem kell hozzá sok minden, 
csupán néhány teniszlabda, 
egyszerű festőecset, kisebb 
műanyag edény, lavór, sport-
matrac a földre, puha és érde-
sebb körömkefe, egy-egy fából 
készült masszírozóeszköz – 
mutatta a legszükségesebbeket 
a program elején. 
A gyakorlati foglalkozás ke-
retében a kisgyermeknevelők 
is kipróbálhatták a különböző 
eszközök használatát, de meg-
tapasztalhatták azt is, hogy az 

érintésnek milyen nagy sze-
repe van az emberi kapcsola-
tokban, hiszen nem vagyunk 
egyformák, nem mindenki 
szereti a közvetlen érintést, 
kontaktust, a „simizést”, de 
egy-egy eszköz használatával, 
például teniszlabdával való 
dögönyözéssel ez a tartózko-
dás is jól áthidalható. Így van 
ez a gyerekeknél is, ezért fon-
tos ez a közvetlen tapasztalat-
szerzés – említette meg a dán 
szakember, aki kérdésünkre 
elmondta, még négy alka-
lommal jön Magyarországra 
foglalkozást tartani a program 
végéig. Rendkívül elégedett az 
itt folyó nevelői munkával, az 
intézmény felszereltségével, a 
kisgyermeknevelők szakmai 
és a gyerekek természetes kí-
váncsiságával. 
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HELYTÖRTÉNET

A Progress lakkgyár Kispesten
KÖRNYEZET

Nagytakarítás 

A „Tiszta és biztonságos Bu-
dapestért” kampány kereté-
ben március végén a Határ úti 
metróállomás környékén, hús-
vét előtt a Kőbánya-Kispest 
csomópontnál folytatódott az 
a köztisztasági akció, amely-
nek keretében a Budapesti 
Közlekedési Központ (BKK) 
vezetésével a Fővárosi Önkor-
mányzat cégei állami és civil 
szervezetekkel együttműködve 
teszik rendezettebbé, tisztábbá 
a főváros forgalmas köztereit. 
A köztisztasági és közbizton-
sági akcióban részt vett a BKV 
Zrt., a BKK Zrt., a Budapesti 
Közművek FKF Köztisztasá-
gi Divízió, a Budapesti Köz-
művek FŐKERT Kertészeti 
Divízió, a BRFK IX. Kerületi 
Rendőrkapitányság, a BRFK 
XIX. Kerületi Rendőrkapi-
tányság, a Fővárosi Önkor-
mányzati Rendészeti Igazga-
tóság (FÖRI), a Ferencvárosi 
Közterület-felügyelet, a Kis-
pesti Rendészeti Központ, a 
Menhely Alapítvány.

2022. ÁPRILIS2022. ÁPRILIS

A Progress lakkgyár az Üllői 
út 22.-ben, Kispest Pest felé 
eső, iparosodott részén alakult 
meg. Gestettner Ferenc már 
1921 novemberében, lakkfő-
ző üzeme számára lefoglalta 
a Progress nevet, illetve há-
rom termékének címkéjét is 
szabadalmaztatta, ám a Pénz-
ügyi Compass tanúsága sze-
rint a közkereseti társaság 
1922-ben alakult meg, és még 
ebben az évben részvénytár-
sasági formává alakult. 1922 
márciusában további védjegy-
szabadalmakat adtak be. A 
megalakulásról a Vegyi ipar 
című szaklap számolt be má-
jusi számában, és a követke-
zőképp írta le a gyárat: „…
Kispesten, Üllői út 22. szám 
alatti saját telkén épült gyára 
német mintára a legmoderneb-
bül van felszerelve. Az új rész-
vénytársaság igazgatóságának 
tagjai: Braun Armin, Braun 
Gyula, Gestettner Ferenc, 
Kovács Zsigmond és Márkus 
Manó. Műszaki igazgatónak 
Gestettner Ferencet, kiváló 
lakkspecialistát, kereskedelmi 
igazgatóknak pedig Márkus 
Manót és Kovács Zsigmondot 

választották meg.” Az 1922. 
decemberi lapban  pedig a 
következőket olvashatjuk: „A 
magyar lakkipar haladásáról 
adhatunk hírt. A Progress lakk-
gyár r.-t. Kispesten, Üllői-ut 
22. sz. alatt lévő gyárát mo-
dern készülékkel lényegesen 
kibővítette és berendezkedett 
kencefőzésre is. A »Progress« 
védjegyű ipari és kereske-
delmi lakkok megállják a 
versenyt a külföldi legjobb 
gyártmányokkal szemben és 
ma már keresett cikkek nem-
csak Magyarországon, hanem 
az utódállamokban is. Külö-
nösen a »Progress« védjegyű 
zománc- és padlólakkokat 
exportálják nagykereskedő-
ink elszakadt testvéreinknek. 
A Progress lakkgyár műszaki 
vezetését Gestettner Ferenc 
ismert lakkspeciálista látja el, 
a kereskedelmi vezetést pedig 
Kovács Zsigmond és Márkus 
Miksa intézik, akik már eddig 
is figyelemreméltó és eredmé-
nyes tevékenységet fejtettek 
ki azon célból, hogy a magyar 
lakkot megkedveltessék a ma-
gyar fogyasztóközönséggel.”
1922. szeptemberben egy 

pajzs alakú védjegy, benne a 
cikornyás P L és K betűkkel 
biztosította a vásárlókat a mi-
nőségről. Mindennemű lakko-

kat és lakkfestékeket gyártot-
tak az üzemben, melyeknek 
kereskedelme is fontos szere-
pet kapott a gyár életében. A 
gyár történetét az 1930-as évek 
végéig követhetjük nyomon a 
pénzügyi compassokban. Az 
évek alatt többször megválto-
zott az igazgatótanács összeté-
tele, a vállalkozás formája, és 
központja is elkerült Kispest-
ről. Az igazgatótanács minden 
változás ellenére végig buda-
pesti illetőségű pénzügyi, ve-
gyi- és illatszeripari, valamint 
kereskedelmi szakemberekből 
állt. Gestettner Ferenc, akit 
a gyár alapítójának tekinthe-
tünk, azonban kispesti illetősé-
gű volt. A Kispest-Szentlőrinc 
újság 1924. augusztusi szám-
ból derül ki, hogy Gestettner 
Ferenc tagja volt a Kispesti 
Árumintavásár pénzügyi bi-
zottságnak, és hogy a Progress 
lakkgyár is bemutatkozott 
a nagyszabású eseményen. 
Gestettner tagja volt a Kispes-
ti Általános Ipartestületnek, 
melyben tisztséget is betöltött, 
a segélyalap bizottság elnöke 
volt.

Mohay Orsolya
Kispesti Helytörténeti

Gyűjtemény

A legjobb külföldi 
gyártmányokkal 
szemben is állták

a versenyt

A védjegy a minőséget szavatolta

Közvetlen tapasztalatszerzés
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NEVELÉS

A Momentán Társulat 
„Szétcsúszva” című elő-
adást láthatták a kispesti 
középiskolások a KMO 
színháztermében márci-
us végén. Az eseményre a 
kispesti rendőrkapitányság 
hívta meg a fiatalokat. 

Alkoholprevenció 
fiataloknak



A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek au-
gusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2022. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. 

A 2022/2023. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja az önkormányzati fenntartású óvodákba:
 2022. május 3 – 5.,

a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata által fenntartott intézményekben fő szabály szerint elektronikus úton, indokolt esetben sze-
mélyesen, az óvodavezetővel előre egyeztetett időpontban kerül sor.
A szülőnek az általa választott óvoda vezetője részére elektronikus úton kell eljuttatnia a kitöltött, aláírt Óvodai felvételi kérelem 2022/2023-as nevelési 
év dokumentumot (letölthető: 
https://uj.kispest.hu/images/fajlok/neveles-oktatas/2022/ovodai-felveteli-kerelem2022.pdf). A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába 
való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata is szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létreho-
zott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, 
azonos óvodai csoportban történhet (Nkt. 47. § (3) bekezdés).

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata által fenntartott óvodák

Az egyes intézmények felvételi körzete: A körzethatárokat tartalmazó dokumentum elérhető a https://uj.kispest.hu/images/fajlok/neveles-oktatas/
ovodai_korzethatarok_202103.pdf vagy a https://kir.hu/korzet címen.

KISPESTI ARANY ÓVODA 1191 Budapest, Arany János utca 15-17.
e-mail cím: arany@ovoda.kispest.hu, megbízott óvodavezető: Kanalasné Keller Margit
Egy csoportjában német nemzetiségi óvodai nevelést folytató óvoda. 
Amennyiben gyermekét a nemzetiségi nevelést folytató csoportba kívánja íratni, részvételi szándékáról a beiratkozáskor nyilatkozni szükséges (a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) 157. § (3) bekezdés). https://kormany.hu/dokumentumtar/nyilatkozat-es-kerelem-minta 

KISPESTI ÁRNYAS ÓVODA Székhely: 1192 Budapest, Vonás utca 10.
e-mail cím: corvin@arnyasovi.hu, óvodavezető: Szücsné Juhász Csilla

KISPESTI BÓBITA ÓVODA 1193 Budapest, Csokonai utca 5.
e-mail cím: bobita@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Benkőné Sipos Erika

KISPESTI GYÖNGYKAGYLÓ ÓVODA 1195 Budapest, Zrínyi utca 6.
e-mail cím: gyongykagylo@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Bánáti Tiborné

KISPESTI HÁRSFA ÓVODA 1191 Budapest, Eötvös utca 9. 
e-mail cím: harsfa@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Béres Zoltánné 

KISPESTI MESE-VÁR ÓVODA Székhely: 1196 Budapest, Zrínyi utca 154. 
e-mail cím: mesevar@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Pékné Varga Katalin

KISPESTI MÉZESKALÁCS MŰVÉSZETI MODELL ÓVODA Székhely: 1194 Budapest, Kelet utca 8-12.
e-mail cím: mezeskalacs@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Vilonya Ágnes

KISPESTI NAPRAFORGÓ ÓVODA 1194 Budapest, Karinthy Frigyes utca 6.
e-mail cím: napraforgo@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Bogdányné Horváth Ildikó

A Kispesti Mézeskalács Művészeti Modell Óvoda és a Kispesti Napraforgó Óvoda egyesítésének szakmai előkészítése Budapest Főváros XIX. Kerület 
Kispest Önkormányzata képviselő-testületének 33/2022 (II.15.) Ökt. határozata alapján folyamatban van. A beiratkozási szándéknyilatkozatot mindkét 
óvodai e-mail címen fogadják.

KISPESTI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA 1193 Budapest, Táncsics Mihály utca 9.
e-mail cím: szazszorszep@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Szőke Éva

KISPESTI SZIVÁRVÁNY ÓVODA 1195 Budapest, Petőfi utca 34.
e-mail cím: szivarvany@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Kaszper Ágnes

KISPESTI TARKA-BARKA ÓVODA Székhely: 1192 Budapest, Dobó Katica utca 73.
e-mail cím: tarkabarka@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Seszták Marianna

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191 Budapest, Berzsenyi utca 6.
e-mail cím: zoldagacska@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Szegediné Török Tünde

Intézményeinkről tájékozódhatnak a Kispesti Hívogató 2022 kiadványunkból (https://uj.kispest.hu/images/kepek/kiadvany/2022/hivogato2022.
pdf), valamint az óvodák honlapján. További kérdéseikkel kérjük, forduljanak közvetlenül az óvoda vezetőjéhez.

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában 
legkésőbb 2022. június 3. (péntek) napjáig közli a szülővel (Rendelet 20. § (4) bekezdés). A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozáskor – az elekt-
ronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra 
került. 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában 
óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jog-
szabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben 
meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. Felmentésre vonatkozó kérelmét tárgyév április 15. napjáig 
kell benyújtani a lakóhely szerint illetékes Kormányhivatal felé. A Hivatal a gyermeket annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek 
a negyedik, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján az ötödik életévét betölti, felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel 
alól. Kispest közigazgatási területén illetékes kormányhivatal: Budapest Főváros Kormányhivatala XIX. Kerületi Hivatal Hatósági Osztály (1195 Buda-
pest, Városház tér 18-20. C épület I. em.). 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás 
idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt https://ohtan.oh.gov.hu/. A napi négy órában óvodai ne-
velésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen 
köteles értesíteni az óvodavezetőt. (Rendelet 20 § (2) bekezdés).

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja 
be, szabálysértést követ el (a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 
247. § a) pont).
A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megálla-
podása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben 
korlátozta vagy megvonta. (Ptk. 4:175. § (1))

Az új gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik.

A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyazonosságot, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továb-
bá a szülő személyi azonosságát és lakcímét igazoló hatósági igazolványát (Rendelet 20. § (3) bekezdés) az óvodavezető felvételről szóló döntésének 
kézhezvételét követően, az óvodavezető által meghatározott időpontban és módon, de legkésőbb az első óvodai foglalkozási napon be kell mutatni. 
Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy fennállnak az óvodai ellátásra jogosultság feltételei (Nkt. 
92. § (1) - (2) bekezdés).

AZ ELSŐ ÓVODAI FOGLALKOZÁSI NAP:
2022. SZEPTEMBER 1. (CSÜTÖRTÖK)

Ezen a napon kerül átvételre az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermek is.

Budapest, 2022. március

        dr. Béja Julianna
jegyző

HIRDETMÉNY az óvodai beiratkozásról

APRÓ HIRDETÉSEK
FELADÁSA TELEFONON

0670-676-3730
1191 BUDAPEST KOSSUTH LAJOS U. 50.

KEDVEZMÉNYES
HIRDETÉSI

LEHETŐSÉG



Mozdulj meg!
Egészségnap

2022. május 7., 
szombat Tichy Lajos Sportcentrum

Budapest, XIX. kerület Katona József u. 3.

TÁMOGATÓK: Kispest Önkormányzata
Kispesti Egészségügyi Intézet
A PROGRAM SZERVEZŐJE: Magyar Krisztina
Telefon: 0620-586-5873
E-mail: magyikrisz@gmail.com

A RENDEZVÉNY PROGRAMJAI:

09.00
Gajda Péter polgármester megnyitója
Dr. Kumin Marianna főigazgató-főorvos
(Kispesti Egészségügyi Intézet) megnyitója

09.30 
Nyitótánc: a Blero System Hip-Hop tánciskola növendékei

10.00
Bemutatkoznak a Unique TáncSport Egyesület kiváló versenytáncosai 
(az érdeklődők betekinthetnek a tánctanulás alapjaiba az egyesület 
szakmai vezetőedzőjének segítségével)

10.30 
- Futópálya: atlétikai programok Babály László atlétikaedző szakmai 
irányításával (40 m-es síkfutás fotocellás méréssel)
- A labdarúgás és -dobás erejének felmérése radarral
- Nagy füves pálya: futsallbemutató a Kispest SE növendékeivel
- Lábtenisz és teqball kipróbálása
- Röplabdapálya: a Kispest SE játékosainak bemutatója
- Kézilabdapálya: a Kispest Női Kézilabda Klub játékosainak
bemutatója
- Teniszpálya: a sportág kipróbálása szakedzők segítségével
(teniszütők és labdák a helyszínen biztosítottak)
- Asztalitenisz a Kispest SE játékosai részvételével
- A Kispesti Sakk Szövetség bemutatója játéklehetőséggel

11.00
A Kispesti Golyósok Kettlebell Klub bemutatója
(utána lehetőség nyílik a sport alapjainak elsajátítására)
         
11.30
Alakformáló trambulinedzés a sportszer
kipróbálásának lehetőségével

12.00
A Gym-Jam családi fitnesz és mozgásstúdíó edzői ízelítőt adnak 
edzéseikből (cross training, trx, street workout)

12.30
Alakformáló bemutatóóra primefitedző segítségével 

13.30
A Kispesti Atlétikai Club judo szakosztályának bemutatója

14.00
A Gym-Jam thai box bemutatója

14.30
Kezdő jógaterápia oktatóval (sportszőnyeg, jógamatrac nem
biztosított, saját matrac használata engedélyezett)

Sportruházat és sportágnak megfelelő
sportcipő használata ajánlott!

AZ EGÉSZSÉGNAP TOVÁBBI
PROGRAMJAI:
- Vércukormérés
- Vérnyomásmérés
- Bőrgyógyászati anyajegyvizsgálat
- Szemészeti vizsgálatok
- Dietetikus előadása az egészséges táplálkozásról
- Ingyenes számítógépes talpfelmérés
 
A programra kilátogató vendégeket a büfében természetes és növé-
nyi alapanyagokból készült italok és vegán ételek várják egész nap.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LACKNER CSABA
7. sz. választókörzet

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

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

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

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

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.

Telefonos fogadóórát tart,
a 06-1-211-3307-es
telefonszámon előzetesen beje-
lentkezőket visszahívja. 

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)

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)

Május 12., csütörtök 17 és 18 óra 
között a DK-irodában (Ady Endre 
út 106.). A várakozás elkerülése 
érdekében kérem, jelentkezzen 
be a gergely.arato.kepviselo@
gmail.com e-mail-címen. 
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CÍMÜNK: KÖKI TERMINÁL ÉS SHOPMARK BEVÁSÁRLÓKÖZPONT 

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY 
65 ÉV FELETT

NŐI HAJVÁGÁS 3 000 FT-TÓL
(MOSÁS+HAJVÁGÁS+KÉZI SZÁRÍTÁS)

FÉRFI HAJVÁGÁS 2 250 FT-TÓL
(MOSÁS+HAJVÁGÁS+KÉZI SZÁRÍTÁS)
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Új helyszínre költözött a CIB Bank KöKi Terminálon működő fiókja. Mi indokolta ezt a lépést? 

Február 21.-e óta valóban új helyszínen – az üzletház C szárnyában, a második 
emeleten, a mozgólépcső mellett – várjuk ügyfeleinket a KöKi Terminálban, új, és  
a korábbiénál jóval nagyobb alapterületű fiókunkban. A nagyobb tér viszont csak egyike 
az ügyfelek kényelmét szolgáló, számos újításnak, hiszen a hagyományos érrtékesítési 
egységekhez képest teljesen más megközelítéssel működő, újgenerációs bankfiókról 
van szó. Ez egyébként már a hatodik ilyen fiókja a CIB Banknak, és nagy előnye, hogy 
könnyen megközelíthető, hiszen egy nagy közlekedési csomópontban helyezkedik el. 

 Miben más egy újgenerációs fiók a már megszokottakhoz képest? 

A CIB Bank anyavállalata, az Intesa Sanpaolo által kidolgozott új fiókarculati 
megközelítés lényege, hogy a bankfiókok nemcsak a pénzügyek közvetlen in-
tézésére szolgálnak, hanem közösségi térként is használhatók. Fontos eltérés  

a klasszikus fiókokhoz képest az is, hogy a betérő ügyfeleket a bejáratnál egy munka-
társ fogadja, aki segít megtalálni a legegyszerűbb, leggyorsabb csatornát az elintézni 
kívánt ügyekhez, és persze kiemelt szerepet kapnak az egyszerűbb műveletek végzé-
sét lehetővé tevő digitális megoldások is. Az új fiókunk emellett minősített kutyabarát 
hely, tehát ügyfeleink akár a kedvenceik társaságában is intézhetik a pénzügyeiket.  

A digitális megoldásoknál kicsit pontosabban mire lehet gondolni? 

A technikai háttér kialakítása még folyamatban van, ám rövid időn belül egy sor olyan 
megoldással talákozhatnak majd az ügyfelek, amelyek megkönnyítik a napi pénzügyek 
intézését: így tableteken keresztül bárki elérheti majd a CIB internetbankját vagy mobilal-
kalmazását. Ezen kívül új bankjegykiadó automata is az ügyfelek rendelkezésére áll majd, 
amellyel bármikor lehet készpénzt felvenni, illetve befizetni. Emellett az ügyfelek elektroni-
kus eszközeinek töltésére szolgáló terminálokat is kihelyezünk majd. 

Hogyan szolgálják ki azokat, akik valamilyen személyes konzultációt igénylő ügyben érkez-
nek a fiókba? 

A fiókban kialakítottunk félig elkülönített részeket, ahol a bútorzat elrendezése teremti 
meg a megbeszéléshez szükséges bizalmas környezetet, a maximális diszkréció érdeké-
ben pedig teljesen elkülönített tárgyalók is rendelkezésre állnak. Nagyon fontos, hogy az 
új fiókban minden ügyfélszegmens igényeit magas színvonalon ki tudjuk szolgálni: partner-
ként kezeljük ügyfeleinket, miközben minden igényükre, problémájukra igyekszünk meg-
találni a lehető legjobb megoldást. Nem véletlen tehát, hogy ügyfeleink nagyon gyakran 
ajánlanak bennünket ismeretségi körükben is.   

Az elmúlt években már nyitottak az új modell szerint működő fiókokat. Milyenek az ügyfelek 
visszajelzései? 

Az eddigi visszajelzések alapján az ügyfeleink rendkívül elégedettek a hatékonyabb és sze-
mélyre szabottabb kiszolgálással, így azt tervezzük, hogy a jövőben egyre több fiókunknál 
megvalósítjuk a generációváltást.

MEGÚJULT A CIB BANK FIÓKJA  
A KÖKI TERMINÁLON 
SZOLGÁLTATÁS 

 

 
 
 
A bevásárlóközponton belül költözött új helyszínre a CIB Bank  
KöKi Terminálon működő fiókja, ahol a személyes tanácsadás és  
a digitális megoldások egységéé a főszerep – nyilatkozta lapunknak 
Kalincsák Csilla, a fiók vezetője.
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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!

A képen látható autó  
illusztráció.

Finanszírozási feltételek: FIX 6,99% THM: Az akciós finanszírozás 2022. jan. 17-től visszavonásig érvényes új SsangYong Korando gépjármű esetén. Finanszírozási feltételek: kamat mértéke: 6,68%, kamat típusa: rögzített, devizanem: forint, 
önerő: minimum 35%, futamidő: 24-60 hó, finanszírozott összeg: 1 000 000 Ft–6 000 000 Ft, konstrukció: zárt- és nyíltvégű pénzügyi lízing. Reprezentatív példa: finanszírozás összege: 3 000 000 Ft, önerő: 3 599 000 Ft, futamidő: 60 hónap, 
THM: 6,99%, kamat összege: 549 598 Ft, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 3 549 598 Ft, havidíj: 59 160 Ft. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, mértéke a feltételek 
változása esetén módosulhat.  A finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott 
végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.
unicreditleasing.hu honlapon. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljes körűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Márkakereskedőjét, aki közvetítőként a Finanszírozó képviseletében jár el.

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

Új SsangYong Korando Style + 
már 6,99% THM-től, fix kamatozással! 

A konstrukció legfőbb részletei:
•  Érintett típusok:  

Új Ssangyong Korando
•  THM: FIX 6,99%  

(CASCO biztosítás megléte esetén)
•  Finanszírozási konstrukció:  

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

1 000 000 HUF

Induló ár: 
6 599 000 Ft

Használtautó-beszámítás

1194 Budapest Hofherr Albert u. 38/d.
Tel.: 06-1/377-42-82   •   Mobil: 06-20/441-4944, 06-20/330-2507
E-mail: szerviz@ssangyongdelpest.hu
Waze: Ssangyong délpest

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

•   Helyszíni műszaki vizsgáztatás
•   Időszakos szerviz
•   Karosszéria javítás teljes körű 

helyszíni kárfelvétellel
•   Gumiszerelés
•   Diagnosztika
•   Klímatöltés, klímajavítás
•   Olajcsere

MÁRKASZERVIZ 
MÁRKAFÜGGETLEN 
SZOLGÁLTATÁSAI

Kérje ajánlatunkat!


