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Megújul a Határ úti aluljáró 

ÚJRA JÁRTAK A RÉGI TRAKTOROK

A Hofherr–Dutra Gépmajálison 14. alkalommal indí-
tották be a veterán traktorokat, ezúttal a XVIII. kerüle-
ti Tomory Lajos Múzeum kertjében. A helyszín szintén 
összekapcsolja a két kerületet: a múzeumnak ott-
hont adó épület, az egykori Herrich–Kis-villa, annak a 
Herrich Károlynak volt az otthona, akit Kispest község 
egyik alapítójaként ismerhetünk.

13. oldal

HAGYOMÁNY

Bár a testi és lelki hanyatlás 
fokozatos és elkerülhetet-
len, intenzitásának csökken-
tése, időbeni kitolása már 
az egyén számára is lehet-
séges. Idős korban is fontos 
a tanulás, az új ismeretek 
bevésése. 

6. oldalÖNKORMÁNYZAT

Nem lehet elégszer megkö-
szönni azt a felelősségteljes 
munkát, amit Kispest köz-
biztonságáért, a lakosság 
érdekében végeznek a 
rendőrök, hiszen ezek talán 
a leginkább fontos kérdések 
az emberek számára. 

3. oldal

GAJDA PÉTER
KISGYERMEKNEVELÉS

Büszkék lehetünk, mert Eu-
rópában Franciaország után 
a magyarországi bölcsődei 
hálózat a második, amelyet 
annak idején megszervez-
tek. A kezdetek óta óriásit 
fejlődtek a bölcsődék, és 
folyamatosan fejlődnek. 

12. oldal

VINCZEK GYÖRGY

2. OLDAL

GONDOSKODÁS  
DR. KUMIN MARIANNA
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Kispest polgármestere köszöntőjében el-
mondta, az elismerés alapítását Plánk Ró-
bert kapitányságvezető javasolta, a képvi-
selő-testület pedig elfogadta azt. Ez az első 
alkalom, hogy önálló ünnepség keretében 
adják át a kitüntetéseket, mert a járvány mi-
att tavaly a rendvédelmi elismerések átadá-
sával együtt tartották az ünnepséget.
Arról is beszélt Gajda Péter, hogy a 
pandémia rengeteg pluszfeladatot adott 
a rendvédelmi szerveknek, majd a szom-
szédban dúló háború okozta humanitárius 
katasztrófa okozott újabb terheket a rend-
őröknek. Hangsúlyozta, fontos az elisme-
rés, mert nem lehet elégszer megköszönni 

azt az odaadó és felelősségteljes munkát, 
amit Kispest közrendjéért, közbiztonságá-
ért, a lakosság érdekében végeznek a rend-

őrök, hiszen ezek talán a leginkább fontos 
kérdések az emberek számára. Plánk Ró-
bert rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, 
rendőrkapitány megköszönte, hogy a kerü-
let így is támogatja munkájukat. Elmondta, 

ezek az alkalmak is hozzájárulnak ahhoz, 
hogy szavatolni tudják a kerület közbizton-
ságát. Hangsúlyozta, kifejezetten jó Kis-
pest közbiztonsági helyzete, és ez az elmúlt 
évek munkájának eredménye. Hozzátette, 
különösen fontos, hogy ezt a jó eredményt 
folyamatosan tudja produkálni a kispesti 
kapitányság, és ez az ott dolgozók közös 
munkáját dicséri.
Az ünnepi műsorban a Kispesti Szatmári 
László Művészeti Iskola művésztanárainak 
összeállítása hangzott el, Dikáczné Kanfi 
Gabriella csellón, Gábor Erzsébet gitáron 
játszott.
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A tavaly óta adományozható Sárkány-
ölő Szent György Elismerést vehette át 
a kispesti rendőrkapitányság öt munka-
társa, Vincze Krisztina címzetes rend-
őr alezredes, Szalay Krisztina rendőr 
százados, Déri Gábor Zoltán címzetes 
rendőr főtörzszászlós, Németh Dávid 
rendőr őrmester és Törő Ádám rendőr 
őrmester. A pénzjutalommal is járó el-
ismerést Szent György napjához, ápri-
lis 24-hez kapcsolódóan adják át.

Németh Dávid, Szalay Krisztina, Törő Ádám,
Vincze Krisztina és Déri Gábor Zoltán 
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Megújul a Határ úti aluljáró
FEJLESZTÉS

Kifejezetten jó Kispest 
közbiztonsági helyzete

Rendőröket tüntettek kiRendőröket tüntettek ki

Ilyen lesz az aluljáró         

A korszerűsítési munkák előkészítése, a vállalkozási szerző-
dés március 9-i hatályba lépése után, május elején az aluljáró 
üzemi terében a bontási munkákkal megkezdődött a felújítás.  
Gajda Péter polgármester lapunknak 
elmondta: régóta várt már erre a beru-
házásra Kispest, hiszen az aluljáró meg-
lehetősen rossz műszaki állapotban van, 
„lelakott” és nem akadálymentes, ami 
megnehezíti a mozgáskorlátozott gyalo-
gosok, a babakocsival utazók zavartalan 
és kényelmes közlekedését. A munkákat 
a STRABAG Generálépítő Kft. végzi, 
nettó 2,098 milliárd forint szerződéses 

értéken újítja fel az aluljárót. A szüksé-
ges forrást a Fővárosi Önkormányzat sa-
ját erőből biztosítja, erről február 23-án 
döntött a Fővárosi Közgyűlés. A Határ 
úti kivitelezés várhatóan másfél évig tart 
– mondta el lapunknak a polgármester.
A fejújítás során megújul a burkolat a 
járófelületen és az oldalfalakon; vilá-
gosabb lesz az aluljáró a fényforrások 
cseréjével; új térfigyelő és tűzjelző 
rendszert, valamint az M3-as metróvo-

nal rendszerébe illesztett segélykérő és 
kamerás megfigyelő berendezéseket 
telepítenek a biztonság fokozásáért; 
felvonók épülnek a felszín és az alul-
járószint között, így a metróállomás 
peronjai akadálymentesen elérhetővé 
válnak; átépítik a meglévő lépcsőket; 
megújul az utastájékoztatás az utas-
forgalmi terekben; új, akadálymentes 
nyilvános mosdót létesítenek; egységes 
arculatú üzlethelyiségeket alakítanak ki; 
felújítják az utasforgalmi területen kívül 
a teljes üzemi teret, így korszerűsítik az 
aluljáró biztonságos üzemeltetéséhez 
szükséges berendezéseket; korszerűsí-
tik az elektromos energiaellátást, a vízi 
közművet és csatornahálózatot, továbbá 
igazodik majd az aluljáró utastere a fel-
újított metróállomáshoz, köszönhetően 
az egységes építészeti koncepciónak.  
A Budapesti Közlekedési Központ 
(BKK) tájékoztatása szerint az aluljáró 
üzemi terében zajló bontási munkák 
egyelőre nem érintik a gyalogosforgal-
mat. A felújítás előrehaladásáról, vala-
mint a későbbi korlátozásokról a BKK 
folyamatosan tájékoztatást ad.

Régóta várt már erre
a felújításra Kispest
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Egy újpesti kisgyermek ételal-
lergia (mogyoróallergia) miatt 
bekövetkezett tragédiája hívta 
fel jó néhány kerületi önkor-
mányzat figyelmét arra, hogy 
a gyermekintézményekben 
minél előbb biztosítani kell 
az EpiPen Junior életmentő 
gyógyszert. Mostantól vala-
mennyi önkormányzati óvodá-
ban és bölcsődében lesz belőle 
– jelentette be Gajda Péter pol-
gármester azon az oktatással, 
tréninggel egybekötött város-
házi eseményen április végén, 
amelyen átadták az intézmé-
nyek képviselőinek az eszkö-
zöket.
A Humánszolgáltatási és 
Szociális Iroda vezetőjétől, 
Blázy Krisztinától megtudtuk, 
hogy az önkormányzat a 24 
köznevelési intézményének 
mindegyikében biztosította 
a gyógyszert, így kaptak az 
óvodák, a bölcsődék, valamint 
jutott a Gyermekek Átmeneti 
Otthonába és a Családok Át-
meneti Otthonába is egy-egy 
darab. Mivel az a cél, hogy az 
eszközt mindenki tudja hasz-

nálni az intézményekben, ezért 
2-2 munkatársat hívtak meg 
erre az oktatásra, de szeretnék, 
ha ők az itt hallottak alapján 
megtanítanák a többieket is a 
használatára – hangsúlyozta az 
irodavezető. 
Dr. Fáczán Márta, immunoló-
gus, allergológus, gyermek- 
tüdőgyógyász szakorvos az 
eseményen elmondta, nagyon 
fontos, hogy allergiás ese-
ménynél a felnőtt ne essen 
pánikba, hanem higgadtságot, 
határozottságot mutasson a 
kisgyereknek, fél órán belül 
használja az EpiPent, ha van, 
és azonnal értesítse a szak-
embereket, kérjen segítséget. 
Gyorsan kell cselekedni, de 
van idő, mert 30-60 perc alatt 
alakul ki a reakció. Ha a bőr, 
légúti, keringést érintő, emész-
tőrendszeri, eszmélet-tudati 
tünetek közül már az első hár-
mat észlel, allergiás reakcióra 
gyanakodjon, ne késlekedjen, 
hívja a mentőszolgálatot – 
hangsúlyozta a résztvevőknek 
a doktornő. 
Külön kitért arra, hogy bár az 

újpesti eset sokkolóan hatott a 
közvéleményre, de szerencsére 
ritka az ilyen komoly lefolyású 
reakció, egymillió gyerekből 
egynél alakul ki, így van esély 

arra, hogy ezeket a most be-
szerzett eszközöket nem kell 
majd használni egyetlen in-
tézményben sem. Elmondta, 
praxisának 35 éve alatt nem 
fordult elő ilyen eset. 
Hogy ki, mire allergiás, az 
függ a környezeti hatásoktól és 
a családi „kódoltságtól”. Fiata-
labb korban, 18 év alatt szeren-
csére a gyógyszerallergia nem 
jellemző, míg az ételallergia 
(tej, tojás, mogyoró, kesudió, 
dió stb.) igen. De míg a tejal-
lergia már nagyon korai élet-
korban kiderülhet, az olajos 
magvakra való allergia sokáig 
ismeretlen maradhat. Nehezíti 
az allergiás kisgyerekek életét, 
hogy számtalan tartósítószert, 
adalékanyagokat, mogyoró- és 
diófélét használnak az élel-
miszerek feldolgozásakor is, 
amelyek szintén növelhetik az 
allergiás reakció esélyét. 
A doktornő néhány internetes 
oldalt is ajánlott a kisgyerme-
kekkel foglalkozók és a szülők 
figyelmébe:
https://www.
allergiaaziskolaban.hu/
allergiak
https://www.youtube.com/
watch?v=JKzmUtmOSO4 
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Szűréssel
a megelőzésért

EGÉSZSÉG

Szűrőbusz érkezett Kispestre A 
rák ellen, az emberért, a holna-
pért! Társadalmi Alapítvány és 
a Yamamoto Rehabilitáció Inté-
zet szervezésében május 21-én. 
A Nemzeti Népegészségügyi 
Központ busza a református 
templom mögötti utcában várta 
a kispestieket. Mindenkit meg-
ajándékoztak Béres Cseppel, 
az Életigenlők magazinnal és 
hűtőmágnessel.
Dr. Hegyi Gabriella, a 35 éve 
létrehozott A rák ellen, az em-
berért, a holnapért! Társadalmi 
Alapítvány egyik kurátora és a 
Yamamoto Intézet vezetője la-
punknak elmondta: április 8-án 
indult a program, és június 
16-án zárul, fővárosi és vidéki 
helyszíneken végeznek szűré-
seket. A vizsgálat, három szak-
orvossal zajlik, egyik a száj-
üregi daganatokat szűri – ilyen 
még nem volt Kispesten –, van 
állapotfelmérés, testsúly- és 
dietetikai tanácsadás, valamint 
bőrgyógyászati szűrés. Hozzá-
tette: 100-120 embert tudnak 
egy alkalommal megvizsgál-
ni, köztük mindig akad olyan, 
akit kiszűrnek az orvosok, és 
további szakorvosi vizsgálatra 
irányítják. A professzor asz-
szony hangsúlyozta: a szűrések 
nem a daganatos betegségek 
gyógyítására fókuszálnak, cél a 
megelőző állapot felismerése, a 
megelőzés.
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A kerületi rendőrkapitányság 
összefoglaló jelentésében olvas-
ható, hogy Kispesten a lakos-
ság szubjektív biztonságérzetét 
alapvetően befolyásoló bűncse-
lekmények nem szaporodtak. A 
város jellemzően célkerület, a 
tetten ért vagy utólag beazono-
sított elkövetők túlnyomó több-
sége a kerületen kívülről érke-
zik, többnyire Dél-Pestről, vagy 
vidékről, és a bűncselekmény 
elkövetését követően el is hagy-
ják a kerületet. Jellemző a visz-
szaeső elkövetés mind a vagyon 
elleni, mind a köznyugalom 
elleni bűncselekményekben. 
Bűnügyi szempontból továbbra 
is meghatározó szerepet tölt be 
a KÖKI, mind a bevásárlóköz-
pont, mind pedig a közlekedési 
csomópont, a Shopmark, az M5 
autópálya bevezető szakasza, a 
Nagykőrösi úti Használtcikk-
piac és a Fővárosi Autópiac. 
Hasonló tájékoztató készült a 

Dél-Pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség XIX. kerületi Hi-
vatásos Tűzoltóparancsnokság 
2021. évi tevékenységéről. A 
tűzoltóparancsnokság műkö-
dési körzete a XVIII. és XIX. 
kerület, amely kiegészül Felső-
pakony, illetve Vecsés települé-
sekkel. A peremkerületekre jel-
lemzően ipartelepek és ezeken 
belül veszélyes anyagokat fel-
dolgozó üzemek is szép szám-
mal megtalálhatóak itt. Felada-
taik ennél fogva sokrétűek és 
változatosak. 
Bizottsági ülések után most a 
testületi ülésen is véleményez-
ték a képviselők a Kőbánya-
Kispest–Lajosmizse–Kecs-
kemét-vasútvonal elővárosi 
célú fejlesztési és villamosítási 
döntés-előkészítő és megvaló-
síthatósági módosított tanul-
mányát. A vasútvonalon az el-
múlt évtizedekben semmilyen 
jelentős korszerűsítés nem tör-

tént, jellemzői az alacsony pá-
lyasebesség, ritka közlekedés, 
korszerűtlen, zajos és környe-
zetszennyező vasúti járműpark, 
kényelmetlen, korszerűtlen ki-
alakítású állomások, elhanya-
golt állapot. A testület hosszú 

vita után határozott véleményt 
fogalmazott meg arról, hogy 
csak olyan tervet tud támogatni, 
amely maximálisan figyelembe 
veszi a kispestiek, a kertváro-
siak érdekeit, de figyelembe 
veszi a Méta Centrum fejlesz-
tésével, a megépülő 800 lakás-
sal keletkező újabb közlekedési 
változásokat, nehézségeket. A 
terveket csak akkor tudja elfo-
gadni és támogatni, ha a lajos-
mizsei vasútvonal fejlesztése 
kapcsán a Budapesti Fejlesztési 
Központ által bemutatott tanul-
mányterv alapján biztosítható a 
projekt keretén belül a Temes-
vár utcai vasúti kereszteződés 
külön szintű kialakítása.
A képviselő-testület egyetértett 
azzal, hogy az Arany óvodában 
1, a Gyöngykagyló óvodában 
pedig 2 pedagógiai asszisztens 
alkalmazzanak a be nem töltött 
óvodapedagógusi helyek terhé-
re 2022. május elsejétől 2022. 
augusztus 31-ig. Sürgős kor-
mányzati beavatkozásra volna 
szükség, mert egyre kevesebb 
az óvodapedagógus, nem vonzó 
ma a pálya a fiatalok körében, 
egyre kevesebb a gyerek az óvo-
dában – válaszolta Gajda Péter 

Ékes Gábor napirend kapcsán 
feltett a betöltetlen álláshelye-
ket firtató kérdésére. A szociális 
területért felelős alpolgármes-
ter, Vinczek György szerint 
viszont sokkal nagyobb a baj, 
mint ami látszik, és nem csupán 
pénzkérdés, mert a munkaerőpi-
acon már jól megfizetetten sem 
lehet szerezni képzett óvónőt. A 
kerületi óvodák több telephelye 
kihasználatlanul működik, és 
nehéz úgy beosztani a meglé-
vő óvodapedagógusokat, hogy 
mindenhol legyen szakszerű el-
látás. A probléma megoldására 
a kormány látszatmegoldásként 
a képesítés nélküli pedagógiai 
asszisztensek munkába állítását 
engedélyezi. Ennek azonban az 
a hátulütője, hogy foglalkozta-
tásukat az állam anyagilag nem 
támogatja – tette hozzá Vinczek 
György. 
Ehhez kapcsolódóan módosí-
tották a kerületi köznevelési 
intézmények alapító okiratát.  
A Fővárosi Pedagógiai Szak-
szolgálat Szakértői Bizottsága 
javaslatára bekerült az alapító 
okiratokba a sajátos nevelési 
igény (SNI) megnevezés, mi-
vel a köznevelési intézmény az 
SNI gyermeket csak akkor ve-
heti fel, ha a szakértői bizottság 
kijelölte intézmény szerint szá-
mára az óvodát.
Újabb pályázat beadásával ér-
tettek egyet a képviselők. Az 
Ovi-Sport Program keretében 
a Hársfa és az Arany óvoda ud-
varán egy-egy speciális mére-
tű, több sportághoz alkalmas, 
multifunkcionális, műfüves 
sportpályát alakítanak ki. Az 
előző években már pályázott az 
önkormányzat, a Gyöngykagy-
ló és a Napraforgó óvodákban 
épülhettek sportpályák. 

Vasútfejlesztési tanulmányról, a rendőrség és a tűzoltóság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolók 
elfogadásáról és óvodai ügyekről is döntöttek április végén a képviselők.

Szigorú feltételek mellett támogatja 
csak a vasútfejlesztést Kispest 

Egyre kevesebb az 
óvodapedagógus, 

nem vonzó a pálya

Fontos, hogy al-
lergiás eseménynél 
a felnőtt ne essen 

pánikba 

Óvodai sportpályákról is döntöttek 

Valamennyi kispesti önkormányzati óvodában és bölcsődében van EpiPen 
Junior életmentő gyógyszer az ételallergiás reakciók kezelésére. 

EGÉSZSÉG

Életmentő gyógyszert kaptak
a bölcsődék és óvodák

Dr. Fáczán Márta: Életet menthet
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Szelektív gyűjtésről 
gyerekeknek

KÖRNYEZET

A szelektív hulladékgyűjtés 
volt a témája annak a két fog-
lalkozásnak, amelyet a KEHOP 
1.2.1-18-2018-00009 azono-
sítószámú „Klímatudatossági 
programok Kispesten” című 
projekt keretében tartottak a 
Városházán.
A Budapesti Közművek Non-
profit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság FKF Hulla-
dékgazdálkodási és FKF Köz-
tisztasági Divíziójának környe-
zetvédelmi első oktatónapjára, 
május 18-án csaknem kétszáz 
kisgyereket hívtak és vártak a 
Városháza dísztermébe a Bó-
bita, a Hársfa, a Mézeskalács 
óvodából és Bolyai iskolából. 
A második alkalomra, május 
24-én újabb 160 kisgyerek ér-
kezett a Gyöngykagyló, a Szi-
várvány óvodából és a Bolyai 
iskolából. 
A Simon Dóra kommunikáci-
ós csoportvezető által vezetett 
interaktív foglalkozáson a gye-
rekek játékos formában ismer-
kedhettek meg a szelektív hul-
ladékgyűjtéssel.
A program végére minden kis-
gyerek tudta és mondogatta a 
szabályos szelektív gyűjtésről 
szóló kis versikét a hulladék-
gyűjtő kukák színéről és tar-
talmáról: „Kék, papír, de csak 
tiszta. Sárga, műanyag lapítva, 
fém mehet ugyanebbe. Üveg 
fehérbe és zöldbe.”

A tanács működésének fon-
tosságáról Gajda Péter polgár-
mester elmondta: folyamatos a 
kerület elöregedése, hiszen a 
csaknem 60 ezres lélekszámú 
Kispesten mintegy 15 ezer 
időskorú, 65 év feletti él. Ez a 
trend országos, így az önkor-
mányzatoknak kiemelt felada-
tuk a korosztály magas szín-
vonalú ellátása, életminőséget 
javító programok, szolgálta-
tások szervezése számukra. A 
kerületi civil és egyházügyi 
fórumhoz hasonlóan a tanács 
tagjai, a csatlakozó civil szer-
vezetek, egyházak képviselői, 
az önkormányzat illetékes iro-
dái, tisztségviselői, a bizott-
ságok tagjai, az érdekvédelmi 
szervezetek és mindazok, akik 
csatlakoznak a közös munká-
hoz, gondolkodáshoz, közvet-
lenül teremthetnek kapcsolatot 
egymással, ötletelnek, javasla-
tokat tesznek, véleményt mon-
danak a korosztályt érintő kér-
désekben.

Az ülés alatt elnöklő Vinczek 
György arról beszélt, hogy 
az önkormányzat tavaly már 
pályázott az Idősbarát önkor-
mányzat címre, és bár nem 
kapta meg, nincs szégyen-
keznivalója idősügyben.  A 
mások által odaítélt címnél 
is fontosabb talán, hogy Kis-
pestről köztudott, mindenkor 
és mindenben számít az itt élő 
idős korosztály véleményére, 
tapasztalatára. Az itt élők hasz-
nosnak érezhetik magukat a ke-
rület életében. Négy időseket 
tömörítő civil szervezet és jó 
néhány civil csoport tevékeny-
kedik a városban. Kedvezmé-
nyesen használhatják a helyi 
uszodát, számtalan időseknek 
szóló program közül választ-
hatnak a KMO programkínála-
tából, szenior sportegyesület-
be tömörülve sportolhatnak a 
kerületi sporttelepeken. Prog-
ramjaik szervezéséhez támo-
gatásért fordulhatnak az ön-
kormányzathoz, amely az idei 

költségvetésben mintegy 25 
millió forintot különített el erre 
a célra – hangsúlyozta. 
Dr. Kumin Marianna, a Kispes-
ti Egészségügyi Intézet (KEI) 

főigazgató-főorvosa röviden 
beszélt arról a tényről, hogy 
az idősödés általános jelenség 
a világon. Egyes számítások 
szerint 2050-re minden har-
madik-negyedik ember 65 év 
feletti lesz a Földön. Jelenleg 
a 65 év felettiek száma mint-
egy 30 százaléka a teljes lélek-
számnak. Az életkor kitolódá-
sával pedig egyre fontosabb 
tény, hogy a mostani 60+-os 
korosztály aktivitása, munka-
kedve az évtizedekkel ezelőtti 
50 éves korosztályénak felel 
meg. Ebből pedig következik 
az a cél, hogy minél jobb élet-
minőségben, napi aktivitásban 
éljék meg a mindennapokat. 
És bár az öregedés, a testi, a 
lelki hanyatlás fokozatos és 
elkerülhetetlen, intenzitásának 
csökkentése, időbeni kitolása 
már az egyén számára is lehet-
séges. Idős korban is fontos a 
tanulás, az új ismeretek bevé-
sése, ami szintén segít lassítani 
a szellemi hanyatlást. Ebben 
az életkorban van lehetőség 
olyan hobbikra, elfoglaltsá-
gokra is, amelyekre az aktív 
életszakaszban munka, család 
mellett nem jutott idő. 

Kiemelt feladat
az idősek színvo-

nalas ellátása

Majdnem három év kényszerszünet után ismét összeült a Kispesti Idősügyi 
Tanács április végén a Városháza dísztermében. A konzultációs ülésre meg-
hívást kaptak a szavazati joggal rendelkező szervezetek képviselői (26), va-
lamint 19 meghívott egyházi és civil szervezet.  A tanács 2018 szeptemberi 
megalakulásáról – a kormányhatározat rendelkezése értelmében – 2018 ápri-
lisában döntött a képviselő-testület.

GONDOSKODÁS

Ülésezett a Kispesti Idősügyi Tanács 

Vinczek György: Kispest számít az idősek
véleményére 

SPORT ÉS EGÉSZSÉG

Kispest polgármestere arról 
beszélt megnyitójában, hogy a 
járvány után mindenki számára 
világossá vált, mekkora kincs 
az egészség, mennyire fontos 
a megóvása. Az önkormány-
zat az elmúlt években próbál-
ta fejleszteni az egészségügyi 
ágazatot Kispesten, egyebek 
mellett sikerült létrehozni egy 
új, a fővárosban is egyedülálló 
diagnosztikai központot, és a 
jelentős pénzügyi nehézségek 
ellenére egy gyermekorvosi 
rendelő felújítására is futotta. 
Gajda Péter hangsúlyozta, az 
egészség megóvása érdekében 
nagyon fontos, hogy minél töb-
bet mozogjon az ember, ezért 
az elmúlt évek arról is szóltak, 
hogy bővült azoknak a lehető-
ségeknek a száma, amelyeket 
ingyenesen vehetnek igénybe a 
kispestiek. Ezért újult meg tel-
jesen 2019-ben a Tichy Lajos 
Sportcentrum, és ezért kezdte 
el az önkormányzat azoknak 
a közterületi sportpályáknak a 

felújítását, például a Kós Ká-
roly téren vagy a központi ját-
szótéren, amelyek szintén in-

gyenes lehetőséget nyújtanak 
az egészségmegőrző sportra, 
mozgásra. A beruházások to-
vább folytatódnak a jövőben 
– tette hozzá, megköszönve az 
egészségnap szervezőinek, és 
segítő önkénteseinek munkáját, 
a Kispesti Egészségügyi Intézet 
valamennyi dolgozójának pedig 
az együttműködést. 
Kumin Marianna a KEI főigaz-
gató-főorvosa köszöntőjében 
úgy fogalmazott, ahhoz, hogy 
egészséges nemzetté váljunk, 
már gyerekkorban el kell kez-
deni a munkálkodást, több szin-

ten, társadalmi összefogással. 
Az egészségügyi mutatók alap-
ján nem állunk jó helyen az eu-
rópai uniós listán, sereghajtók 
vagyunk. A várható élettartam 
az uniós átlagnál 5 évvel keve-
sebb, a lakosság több mint 60 

százaléka túlsúlyos, több mint 
kétmillióan dohányoznak, 800 
ezer alkoholista él Magyaror-
szágon, ezért van mit tenni.   
Azt mondta, ahhoz, hogy 2030-
ra elérjük célt, mindenféle ösz-
szefogás szükséges, nagyon 
kellenek az ilyen típusú rendez-
vények is, amelyek a mozgást, 
a helyes táplálkozást és a szűrés 
helyezik a fókuszba. Az intézet-
vezető főorvos külön kiemelte a 
szűrés fontosságát, azért, hogy 
az egészségügy ne csak a beteg-
ségügyről, a már kialakult be-
tegségek orvoslásáról szóljon, 
mint ahogy többségében most 
történik, hanem a megelőzésről. 
Magyar Krisztina főszervező, 
a KEI munkatársa lapunknak 
elmondta, a szakrendelő és az 
orvosok túlterheltsége, a bete-
gek hosszú várakozási ideje, 
a zsúfoltság is motiválta, ami-
kor a szűrővizsgálatokat és a 
dietetikai tanácsadást beillesz-
tette a rendezvény programjába. 
Hozzátette: a mozgás is kicsit 
háttérbe szorult a járvány ideje 
alatt, ezért fontos célja volt az 
is, hogy a kispestiek, a fiatalok 
megismerhessék, milyen sport-
egyesületek, milyen mozgási és 
sportolási lehetőségek vannak a 
kerületben, hogy ezek is ösztö-

nözzék őket, mozogjanak, spor-
toljanak, táplálkozzanak egész-
ségesen. 
A főszervező nem csupán a ren-
dezvény háziasszonya volt, a 
megnyitók után a későbbiekben 
trambulinedzést bemutató Var-
ga T. Erikával zenés bemelegítő 
edzéssel indította el a mozgásos 
és egészségügyi programokat.
A színpadon bemutatkoztak a 
Blero System Hip-Hop Tánc-
iskola növendékei, a Pannó-
nia iskola táncosai, a Unique 
TáncSport Egyesület ver-
senytáncosai, volt kettlebell-
bemutató (Kispesti Golyósok) 
és alakformáló trambulinedzés. 
A Gym-Jam családi fitnesz 
és mozgásstúdió edzéseik-
ből (cross training, trx, street 
workout) adott ízelítőt, volt 
alakformáló bemutatóóra 
primefitedző segítségével, fel-
vonultak a Kispesti Atlétikai 
Club cselgáncsozói és az OSSC 
kötélugrói, majd kezdő jógaóra 
zárta a programot.
A sportcentrum különböző 
pályáin atlétikai programok, 
futsall (Kispest SE), lábtenisz 
és teqball, röplabda (Kispest 
SE), strandkézilabda (Kispest 
Női Kézilabda Klub), tenisz, 
asztalitenisz (Kispest SE), sakk 
(Kispesti Sakk Szövetség) vár-
ták az érdeklődőket, akik ki is 
próbálhatták mind a színpadon, 
mind a pályákon látható összes 
sportot. Az egészségügyi szűrő-
programok között vércukor- és 
vérnyomásmérést, bőrgyógy-
ászati anyajegyvizsgálatot, sze-
mészeti vizsgálatokat, dietetikai 
előadást és ingyenes számítógé-
pes talpfelmérést találhattak az 
egészségnapra kilátogató kis-
pestiek. A büfében természetes 
és növényi alapanyagokból ké-
szült italok és vegán ételek vár-
ták a vendégeket. 

Komplex sport- és egészségnapnak adott otthont a Tichy Lajos Sportcentrum május elején. Az önkor-
mányzat és a Kispesti Egészségügyi Intézet (KEI) támogatta a rendezvényt. A Kispesti Ifjúsági Önkor-
mányzat diákjai segítettek a lebonyolításban.

Az egészségmegőrzésről és a mozgásról szólt a nap

Ingyenes mozgási 
lehetőségeket biz-
tosít a Tichy Lajos 

Sportcentrum 

Az egészségügy ne 
csak az orvoslás-

ról, hanem a meg-
előzésről is szóljon

Magyar Krisztina és Varga T. Erika
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Elsődleges feladataink 
TESTVÉRVÁROS

Összesen 1500 bolgár, „Rózsa-
szín szív és mágia” fantáziane-
vű, paradicsompalántát osztott 
szét idén az önkormányzat 
a bolgár nemzetiségi önkor-
mányzattal együttműködésben 
az óvodák, az iskolák, az in-
tézmények, a közösségi kertek 
és a lakosság között. A magok 
ezúttal is a bolgár testvérvá-
rosból, Smolyanból érkeztek, 
és a Közpark Kft. nevelt szép 
palántákat belőlük.
Vinczek György alpolgármes-
ter elmondta, többéves hagyo-
mány a paradicsomtermesztés 
népszerűsítése Kispesten, a 
paradicsompalánta-osztási ak-
ció idén a KEHOP 1.2.1-18-
2018-0009 „Klímatudatossági 
programok Kispesten” projekt 
keretében történt, ezért egy 
rövid kérdőív kitöltése után 
kaphatták meg az érdeklődők 
a palántát.
Hriszto Polendakov, a Bolgár 
Köztársaság magyarországi 
nagykövete idén is szemé-
lyesen látogatott el Kispest-
re, hogy elmondja, mennyi-
re fontos ez az akció is a két 
nép, a két ország életében. Ez 
a paradicsomfajta a bolgárok 
körében is népszerű, és mint 
mondta, reméli, hogy a kispes-
tiek is megszeretik. A nagykö-
vet a kertészkedés fontosságát 
is kiemelte, amely a korosztá-
lyokat, az egészen kicsiktől az 
idősekig, összeköti. 

Mágikus
paradicsom

Kispesten nagyon sokan él-
nek panellakásokban. Ezek az 
épületek már nem mondhatók 
korszerűnek, ráadásul legtöbb-
jükre ráfér a felújítás. Ki kell 
javítani az évtizedek alatt ke-
letkezett hibákat, és ki kell ala-
kítani azokat a korszerű meg-
oldásokat, amelyek által az ott 
lakók mindennapjai könnyeb-
bek és kényelmesebbek lesz-
nek. A panelprogram megvaló-
sítása már a kampányígéreteim 
között is szerepelt, nem fogom 
ezt elengedni.
A 2022-es országgyűlési vá-
lasztás eredményének kö-
vetkezménye az ország leg-
fontosabb, legemberközelibb 
ágazatainak sorsát is megpe-
csételő változatlanság. Míg az 
ellenzék és a szakszervezetek, 
szakmai képviseletek egyaránt 
folyamatosan hangoztatják, 
hogy Magyarországon elen-

gedhetetlen szükség van ön-
álló egészségügyi, oktatási és 
környezetvédelmi minisztéri-
umra is, a Fidesz a maga pártra 
központosított felfogásával ka-
tegorikusan elutasítja ezt. Így 
a következő négy évben sem 
lesz a tanároknak, az óvodape-
dagógusoknak, az orvosoknak 
és ápolóknak saját, szakmai-
lag vezetett, a gondokat értő 
és a problémákat megoldani 
hivatott minisztériumuk, és a 
környezetszennyezés, a klíma-
válság problémáival sem fog-
lalkoznak megfelelő szinten.
Értelemszerűen Kispesten sem 
jobb a helyzet, a helyi óvodák-
ban is nagy a hiány óvodapeda-
gógusból, és miután az ágazat 
nem számíthat béremelésre, ez 
a létszámhiány egyre nagyobb 
méreteket fog ölteni. Már most 
nagy a baj. A kormány csak 
egy újabb, „etetni szükséges 
fejet” lát az óvónőkben, s nem 
veszik figyelembe, hogy ők 
azok, akik a számunkra legdrá-
gábbat vigyázzák, nevelik nap 
mint nap, a gyermekeinket. 
Szakminisztériumok nélkül 
ezek a feladatok sokkal nehe-
zebben teljesíthetők még el-

lenzékben is, de az én munkám 
az, hogy minden tőlem telhetőt 
megtegyek a megvalósításu-
kért. 
Kerületünk jelenlegi leg-
nagyobb, megoldásra váró 
gondjai közül itt még a vasút 
problémáit emelem ki. A lajos-
mizsei vasút fejlesztése fontos 
a kerületnek, de ez a beruházás 
csak abban az esetben támo-
gatható, ha nem okoz kárt az 
itt élőknek, ha nem rombolja a 
környezetet. Ezért én csak ab-
ban az esetben támogatom, ha 
az Ady Endre úti, az Üllői úti 
és a Temesvár utcai átjáró ki-
váltásának lehetősége is fenn-
áll, látunk valódi, részletes és 
alapos környezeti hatástanul-
mányt, és a projektnek szerves 
része lesz a vasútvonal zajának 
csökkentése. Együttműködünk 
abban, hogy az itt élők min-
dennapi közlekedése modern 
és kényelmes legyen, de nem 
támogatunk olyan, milliárdok-
ba kerülő látszatberuházáso-
kat, amik nem szolgálják a kis-
pestieket, csak az oligarchák 
zsebét tömik.
Nem hagyom, hogy így 
legyen!

Arató Gergely
(DK)

2022. MÁJUS2022. MÁJUS
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KÖZÉRDEKŰ

Tisztelt Kertvárosiak,
Kedves Kispestiek!

Kispest Önkormányzata az 
úgynevezett Méta Centrum 
területére évek óta tervezett 
beruházással kapcsolatban az 
elmúlt időszakban felmerült 
kérdések miatt az alábbiakról 
tájékoztatja a környéken élő-
ket és a kispestieket:

1. A területre jelenleg nincs el-
fogadott szabályozási terv, így 
amennyiben az ingatlan tulaj-
donosa a mostani helyzetben 

bármilyen fejlesztési elkép-
zelést akar megvalósítani, azt 
csak a magasabb szintű jogsza-
bályok alapján teheti meg.

2. Kispest Önkormányzatának 
vezetése a terület tulajdonosá-
val korábban folytatott meg-
beszélésen is világossá tette, 
hogy amennyiben a tulajdonos 
bármely szabályozás módosí-
tását kezdeményezi a tervezett 
beruházással kapcsolatban, 
Kispest Önkormányzata csak 
olyan elképzelést támogat, 
mely a környéken élők több-

ségének egyetértésével talál-
kozik.

3. Az elmúlt hetekben tapasz-
talt területrendezésre, fakivá-
gásra az önkormányzat sem-
milyen engedélyt nem adott ki, 
annak esetleges jogsértő voltát 
a Polgármesteri Hivatal Zöld-
program Irodája hatósági eljá-
rás keretében vizsgálja.

Gajda Péter
polgármester

Vinczek György
alpolgármester

Méta Centrum

KISGYERMEKNEVELÉS

Az önkormányzat, a Polgármes-
teri Hivatal és a dániai VIA Uni-
versity College nevében szerve-
zett konferenciára a nemzetközi 
projekt dán szakemberei, mene-
dzserei, Johanne Hampel, Jan 
Jaap Rothuizen és Claus Beyer 
Iversen is eljöttek. A VIA Uni-
versity College 2019 nyarán 
kereste fel Kispestet, hogy min-
taprojektet szeretnének indítani 
Magyarországon azzal a céllal, 
hogy az általuk más európai 
országokban – Lengyelország-
ban, Romániában – bevezetett 
programot Magyarországon is 
bemutassák, megvalósítsák. 
A projekt elsődleges célja, a 
gondozók kompetenciáinak, 
készségeinek és tudásának fej-
lesztése a gyermekek életminő-
ségének javítása és fejlődésük 
elősegítése érdekében.
Gajda Péter polgármester kö-
szöntőjében arról beszélt, hogy 
mennyire fontos a nemzetközi 
kitekintés és tapasztalat a ke-
rület életében, hiszen jó né-

hány fejlesztés valósulhatott 
már meg Kispesten is egy-egy 
külföldön látott, majd „haza-
hozott” ötlet nyomán.  Példa-
ként a központi játszótéren lévő 
„ElektroFit-sarkot” említette, 
ahol a sporteszközöket haszná-
lók mobil készülékeiken akár 

„haza is vihetik” a megtermelt 
áramot, valamint a vizes játszó-
teret, hiszen mindkettőt „hono-
sítás” után alakították ki. Ez a 
dán bölcsődei program is szám-
talan lehetőséget tartogat még 
számunkra, hiszen a dán liberá-
lisabb, szabad nevelési elveket 
követő gyakorlatból sok min-
den átültethető a hazai, kicsit 

„féltve nevelő” hétköznapjaink-
ba – tette hozzá a polgármester. 
Aszódi-Sikter Éva, a Kispesti 
Egyesített Bölcsődék vezetője 
büszkén mesélt arról, hogy a 
dánok sok intézményből válasz-
tották ki a kispesti Csillagfény 

bölcsődét projektjük helyszí-
néül, és az eddigi tapasztalatok 
szerint nem csalódtak sem az 
itt dolgozókban, sem pedig az 
önkormányzat támogató figyel-
mében. Igaz, hogy a dán és a 
magyar bölcsődei gyakorlatban 
számtalan hasonlóság is felfe-
dezhető, ám az eltérő társadalmi 
környezethez, a betartandó tör-
vényi szabályokhoz és az intéz-
ménnyel szembeni szülői elvá-
rásokhoz kell igazítani egy-egy 
dán pedagógiai elem, módszer 
átemelését. A dán szakemberek, 
látva a különbségeket, mindig 
arra hívták fel a kisgyermek-
nevelők figyelmét, hogy „csak 
lépésről lépésre lehet haladni”, 
egy-egy elemet ki kell próbálni, 
és ha bevált, csak akkor szabad 
továbblépni – hangsúlyozta. 
Aszódi-Sikter Éva beszélt ar-
ról is, hogy a bölcsődei dolgo-
zók rendkívül nyitottak a dán 
gyakorlatban alkalmazott, szá-
mukra újdonságnak számító 
módszerek iránt, és motiváltak 
a megvalósításban, gondol-
kodnak, javasolnak, munka-
csoportokat alakítanak, igazi 
közösséggé formálódnak, ami 
meglátszik szakmai munkájuk 
színvonalában is. Ki lehet mon-
dani, hogy a program várakozá-
son felül működik – emelte ki.

Claus Beyer Iversen, a VIA 
University College nemzetkö-
zi projektmenedzsere röviden 
bemutatta a kezdeményezést, 
és többször hangsúlyozta, 
rendkívül örülnek annak, hogy 
„megtalálták” Kispestet és a 
Csillagfény bölcsődét, az itt 
dolgozókat, valamint a támoga-
tó önkormányzatot. Ez a társa-
dalom számára fontos és hasz-
nos, hosszú távon megtérülő 
szakmai befektetés, amelynek 
legfontosabb tagjai a bölcső-
dei dolgozók. Itt a gyerekek 
és a felnőttek is egy közösség 
tagjai, önálló személyiségek, a 
gyerekek sem „üres dobozok”, 
amelyeket valaki megtölt majd. 
A fő elemek egyike a játszótér 
és a szabadtér, ahol a gyerekek 
életének nagy része zajlik, hi-
szen ha esik, ha fúj, kint van-
nak a levegőn, a természetben, 
akár alszanak, akár játszanak, 
akár ismerkednek a világgal – 
mondta. 
A dán szakmai csoport tagja, 
Jan Jaap Rothuizen a „félúton” 
való találkozás lehetőségéről 
beszélt, amely ebben a prog-
ramban rejlik, hiszen ők Ma-
gyarországra nem azért jöttek, 
hogy megmondják, mi a legjobb 
módszer a bölcsődei nevelés-
ben, hanem, hogy megmutassa-
nak egy másik utat, lehetőséget 
a magyar szakembereknek. A 
dán kutató elismeréssel adózott 
a magyar gyermekorvos, szak-
ember Pikler Emmi előtt, aki új 
korszakot nyitott a csecsemő-
gondozásban, a bölcsődei el-
látásban, és akinek módszerei, 
nevelési elvei példaértékűek 
mindenki számára. A gyerek 
fejlődését saját tempójának 
megfelelően kell segíteni, és ezt 
maximálisan tiszteletben kell 
tartani, és a nevelés a minden-
napi életben, természetes körül-
mények között történik.

Szakmai konferencián beszélték meg a jelenleg is tartó Kelet-európai kisgyermekkori nevelés reformja 
Kispest – Magyarország című dán projekt eddigi tapasztalatait a KMO-ban május 20-án. 

A bölcsődei nevelésről 

A gondozók
kompetenciáinak 
fejlesztése a cél

A dán és a magyar 
bölcsődei

gyakorlatban sok
a hasonlóság 

Claus Beyer Iversen



ELINDULT
A KÖZÖSSÉGI KÖLTSÉGVETÉS 2.0

A fejlesztési ötleteket június végéig gyűjti össze az 
önkormányzat. A körzetes önkormányzati képviselők 
és az őket is segítő önkéntes aktivisták számára má-
jus közepén tartottak tájékoztatót.

Gajda Péter polgármester köszöntőjében a közössé-
gi költségvetés történetét vázolta fel a megjelenteknek, 
kiemelve, hogy Kispest úttörő a magyarországi önkor-
mányzatok között a közösségi költségvetés bevezeté-
sében. Elmondta, a program célja, hogy az egyes helyi 
fejlesztések még célzottabban, a kerületben és a vá-
rosrészben lakók érdekeit szem előtt tartva, javaslataik 
alapján valósulhassanak meg. A Polgármesteri Program 
részeként – Varga Attila javaslatára – először 2016-ban 
készített közösségi költségvetést az önkormányzat a 
2017-es évre, ekkor még városrészenként (Felső-Kis-
pest, Kertváros, Hagyományos Kispest, Wekerletelep) 
4-4, összesen 16 millió forint felhasználásáról dönthettek 
közvetlenül a kispestiek. A 2018-as projekt keretében vá-
rosrészenként (Felső-Kispest 1, Felső-Kispest 2, Kertvá-
ros, Hagyományos Kispest, Wekerletelep) 6-6, összesen 
már 30 millió forint felhasználására tehettek javaslatot a 
kerület lakói. A 2019-es tervezéskor a 2018. évi összeg-
hez képest további 12 millió forinttal többről, összesen 42 
millió forintról, városrészenként (Felső-Kispest 1, Felső- 
Kispest 2, Felső-Kispest 3, Felső-Kispest 4, Kertváros, 
Hagyományos Kispest, Wekerletelep) 6-6 millióról dönt-
hettek a kispestiek. 2020-ban a szavazás megtörtént, ám 

a járvány miatt 2021-ben ideiglenesen felfüggesztette az 
önkormányzat a program végrehajtását. Idén átalakítva, 
megújult formában rajtol a Kispesti Közösségi Költség-
vetés 2.0, melynek lebonyolításához már helyi önkéntes 
aktivisták is csatlakoznak, a javaslatokat pedig nemcsak 
a már megszokott hét körzetre bontva várják, hanem a 
fővárosi Közösségi Költségvetéssel összhangban, négy 
témakörben is. Gajda Péter hangsúlyozta: kedves prog-
ram számára a közösségi költségvetés, a kispestiek is 
komolyan vették, mindig jó javaslatok érkeztek, számta-
lan ötlet valósult meg az évek során.
Varga Attila alpolgármester arról beszélt, hogy próbaként 
indult a program, mindig alakult, fejlődött, hogy egyre 
jobb, korszerűbb legyen, a mostani megújulás is ennek 
a folyamatnak része. Már nem csupán területi szinten tá-
mogatja a fejlesztéseket az önkormányzat, hanem téma-
körök szerint is: a Zöld(ülő) Kispesthez a kerület parkja-
ival, közterületeivel, környezetvédelemmel kapcsolatos 
javaslatokat várják; a Gondoskodó Kispesthez a kerületi 
közösségekkel, szociális gondoskodással kapcsolatos 
javaslatok érkezhetnek; a Fejlődő Kispest a kerület inf-
rastruktúrájának, gazdasági életének fejlesztésével kap-
csolatos javaslatokra fókuszál; míg a negyedik témakör-
be a nem meghatározható, egyéb ügyek tartoznak.
Dr. Bernát Péter, a Polgármesteri Kabinet Iroda vezető-
je, a Kispesti Közösségi Költségvetés 2.0 menetrendjét 
ismertette, külön kiemelve, nagyon fontos, hogy tényle-
ges közösségi részvétellel valósuljanak meg az egyes 
projektek. A koncepció kidolgozása már megtörtént, má-
jus-június a javaslattételi időszak. Itt indokolni kell majd, 
miért előremutató az ötlet Kispest számára. Ezt követi a 
javaslatok begyűjtése, majd július-augusztus folyamán a 
szakmai értékelés, és összeáll a lista, amelyre szeptem-
bertől október végéig lehet szavazni.
Békés Anna közösségi szervező a felkészült, képzett ak-
tivista-önkéntesek feladatairól is beszélt, akik számára 
a Corvinus Egyetem állította össze az ötletgyűjtés mód-
szertanát: az ötletbegyűjtés mellett ún. „problémasétá-
kat” szerveznek a lakosok számára, és segítenek megfo-
galmazni a megoldást, közvetlen kapcsolatot tartanak a 
lakossággal, segítik a képviselőket, segítenek kiértékelni 
az ötleteket. Az aktivista-önkéntes a lakossági részvétel 
fontosságát hangsúlyozta a projektben, mint mondta, aki 
részt vesz egy folyamat tervezésében, másképp látja, 
jobban magáénak érzi azt.
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Piknik Wekerlén
Családi rendezvényre várták a kispestieket május 22-én Wekerletelepen. A Magyar Kollégium Kulturális 
Egyesület szervezte a pikniket, melyet félmillió forinttal támogatott az önkormányzat.

Kispest polgármestere köszön-
tőjében arról beszélt, hogy 
Wekerletelep nemcsak külön-
leges építészeti együtteséről 

híres, aminek csodájára járnak, 
hanem arról is, hogy olyan kö-
zösséget sikerült itt építeni a 
civil szervezetekkel, önkénte-

sekkel, amely szintén egyedül-
álló az országban. Gajda Péter 
külön megköszönte a Magyar 
Kollégiumnak, a Wekerlei Tár-
saskörnek és az önkénteseknek 
a nagyszerű programokat.
Holicsné Gémes Boróka ön-
kéntes főrendezőtől megtud-
tuk, a program összeállításakor 
a találkozásokra helyezték a 
hangsúlyt, alapvetően gyere-
keknek, családoknak szóltak 
a programok. „Azt szerettük 
volna elérni, hogy az emberek 
jól érezzék magukat, és a jár-
vány okozta nehézségek után 
jó hangulatú együttlét legyen 
itt” – hangsúlyozta. Elmond-
ta, a rendezvényt a wekerlei 
önkéntesek hozták létre, a 
Magyar Kollégium szervezé-
sében, együttműködve a We-

kerlei Társaskörrel, az Átala-
kuló Wekerlével és a Wekerlei 
Kultúrházzal. A piknik felve-
zető eseményét szombaton tar-
tották: a Kispestről elköltöző 
Urmai László búcsúkiállítása 
nyílt meg a Wekerlei Társaskör 
pincegalériájában. A vasárnapi 
családi és közösségi nap prog-
ramjában szerepelt a domb 
körüli „Meseút”, rendeztek 
helytörténeti lovaskocsikázást, 
sütisütő versenyt, különbö-
ző gyerekelőadásokat, voltak 
sport-, tánc-, zenei és művé-
szeti bemutatók, zöld progra-
mok, kézműves foglalkozások. 
Fontos szerepet kapott a (re)
pohár, a szemléletformálás és 
a hulladékcsökkentés jegyében 
ebbe lehetett kérni az italokat.

Jó hangulatú programok

A Zengő Kertbe az Arany óvo-
dából, az Aranykatica Kertbe 
a Szivárvány oviból érkeztek 
gyerekek, az Első Kis-Pesti 
Kertben színezővel, teszttel, 
növénykártyával, palántaül-
tetéssel és növénykóstolóval 
várták a Gyöngykagyló óvo-
dásait és a kisdiákokat a Vass 
iskolából. 
A Wekerlei Könyvtárban rend-
hagyó órát tartottak óvodások-
nak és iskolásoknak, amelyen 
a természetbe, az állatok és az 
erdők mesés világába pillant-
hattak be a gyerekek meséken, 
verseken keresztül.
Az Átalakuló Wekerle közös-
ség a Wekerlei Kispiacon fo-
gadta az érdeklődőket. Április 
21-én a Kiserdő Egyesület ren-

dezett gyermekrajz-kiállítást 
és helyszíni festést, majd az 
Amiről a fák suttognak című 
filmet mutatták be. Szombaton 
volt bábszínház Babos Eszter-
rel, palántaültetés és cserebere, 
aszfaltrajz, kézműveskedés, 
ökolábnyommérés, illetve be-
szélgetés a zöldterületek gon-
dozásáról a Közpark ügyveze-
tőjével, dr. Vitál Mártonnal. 
A Föld napja (április 22.) al-
kalmából különféle eseménye-
ket rendeznek világszerte, me-
lyekkel felhívják a figyelmet 
a Föld természeti környezeté-
nek megóvására. A mozgalom 
egyik jelmondata: „Ki mondta, 
hogy nem tudod megváltoztat-
ni a világot?”

KÖRNYEZET - KÖZÖSSÉG

A Föld napján
A Föld megóvása kapcsán Vinczek György alpolgármester az egyén felelősségéről beszélt lapunknak, hang-
súlyozva, ne csak azt várjuk, hogy az országok, a politikusok, a gazdasági élet és az ipar szereplői csinálja-
nak valamit a Föld, a környezet megóvásáért, hanem az egyes ember is tehet érte. 

Rendhagyó biológiaórán
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3. Kérjük, adja meg, milyen formában kötődik Kispesthez. Kérjük, húzza alá válaszát!

Itt él
Itt dolgozik
Gyakran látogatja meg Kispesten élő hozzátartozóit vagy ismerőseit
Egyéb…

4.  Melyik városrészre vonatkozik a javaslata? Kérjük, húzza alá válaszát! 

Kispest - Wekerletelep
Óváros /Hagyományos Kispest/ (Hofherr Albert utca - Ady Endre út - Rákóczi út - Nagykőrösi út által határolt terület)
Kertváros
Felső-Kispest 1 (Üllői út - Simonyi Zsigmond utca - Vak Bottyán utca közötti terület)
Felső-Kispest 2 (Üllői úttól északra - Simonyi Zsigmond utcától keletre eső terület)
Felső-Kispest 3 (Üllői út - Ady Endre út - Kisfaludy utca közötti terület)
Felső-Kispest 4 (Üllői út - Ady Endre út - Hofherr Albert utca közötti terület)
Nem határozható meg pontosan 

5. Melyik témában kíván ötletet benyújtani? Kérjük, húzza alá válaszát! 

Zöld(ülő) Kispest
Gondoskodó Kispest
Fejlődő Kispest
Nem meghatározható

6. Kérjük, fogalmazza meg röviden milyen problémát kíván megoldani!

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

7. Kérjük, írja le röviden a probléma megoldásával kapcsolatos ötletét, javaslatát!

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

8. Ön szerint milyen eszközök szükségesek az ötlet megvalósításához?

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

9. Ön szerint kik örülnének a Kispesten élők közül, ha megvalósulna az ötlete? (Pl. ha játszótérre 
vonatkozik a javaslat, akkor a gyermekes szülők és a gyerekek.) 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Beküldés:
E-mail: gajda@kispest.hu 

Posta: 1195 Budapest, Városház tér 18–20.
Polgármesteri Kabinet Iroda

Javaslattételi lap
Az alábbi fejlesztési javaslatokat szeretném tenni:

1. Kedves Ötletelő Kispesti! Szeretné-e, ha ötlete sorsáról visszajelzést kapna?
Kérjük, húzza alá válaszát! 

IGEN
NEM

2. Amennyiben a fenti kérdésre igennel válaszolt, kérjük, adja meg nevét és valamilyen elérhetősé-
gét (nem kötelező)*:

......................................................................................................................................................................
*Az elérhetőségi adatok megadása nem kötelező. Ez abban az esetben indokolt, ha a Javaslattevő közvetlen választ szeretne kap-
ni. Adatok megadása esetén a Javaslattevő hozzájárul, hogy adatait válaszadás céljából Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében, valamint a 2011. évi CXII. 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően kezelje
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KEDVES KISPESTIEK!
Kispest úttörő a magyarországi önkormányzatok között a 
közösségi költségvetés bevezetésének területén. A kerü-
let hét kisebb városrészre bontása lehetővé teszi, hogy 
az eltérő településformák (panelházas lakótelep, családi 
házas övezet) más-más problémáira lehessen megol-
dást találni. A pandémia sajnálatos módon ezen a téren 
is éreztette hatását, az érdeklődés lanyhult.

A bölcs ember úgy tartja, hogy a nehéz idők egyben le-
hetőségeket is tartogatnak. Lehetőséget a megújulásra, 
újrakezdésre, Így van ez a Kispesti Közösségi Költség-
vetés programja esetében is. Elemezve az elmúlt évek 
tapasztalatait és a kispestiektől érkezett visszajelzése-
ket, megújult formában kívánjuk útjára indítani a Kis-
pesti Közösségi Költségvetés 2.0 programot, melynek 
lebonyolításához idén tavasszal már helyi önkéntesek 
is csatlakoznak, akik amellett, hogy képzéseken vettek 
részt, szerepet vállalnak a javaslatok begyűjtését célzó, 
kispestiekkel folytatott párbeszédben és az ötletek kiér-
tékelésében is.

Idén először nemcsak a már megszokott hét körzetre 
(Wekerle, Óváros /Hagyományos Kispest/, Kertváros, 
Felső-Kispest 1, Felső- Kispest 2, Felső-Kispest 3, Fel-

ső-Kispest 4) bontva várjuk a javaslatokat, hanem a fő-
városi Közösségi Költségvetéssel összhangban, négy 
témakörben is, melyek a következők:

• Zöld(ülő) Kispest: a kerület parkjaival, közterületei-
vel, környezetvédelemmel kapcsolatos javaslatok,

• Gondoskodó Kispest: a kerületi közösségekkel, 
szociális gondoskodással kapcsolatos  
javaslatok,

• Fejlődő Kispest: a kerület infrastruktúrájának, gaz-
dasági életének fejlesztésével kapcsolatos javasla-
tok,

• Nem meghatározható, egyéb.

Terveink szerint a fejlesztési javaslatok összegyűjtésére 
május és június hónapokban kerül sor. Az így összegyűj-
tött ötleteket a nyár folyamán kiértékeljük, szeptember 
és október hónapokban szavazásra bocsátjuk, majd az 
elfogadott javaslatokat összesen 42 millió forint (körze-
tenként 6-6 millió) értékben betervezzük a 2023-as költ-
ségvetésbe. 

Gajda Péter
Kispest polgármestere
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Tisztelet a szódának és készítőjének
Az Első Kispesti Szikvízgyár címmel a szikvízgyártó ipar és elsősorban Glasz Géza emléke előtt tiszteleg a 
Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény új, jövő márciusig látogatható kamarakiállítása. 

A kiállítást megnyitó Buza Pé-
ter várostörténész arról beszélt, 
hogy a szódás tevékenység 
legjellemzőbb része a szállítás 

volt, az eladó ment a vevőhöz, 
de erre csak az volt alkalmas, 
aki szót értett az emberekkel. 
Hozzátette, ismerve Glasz 

Zsuzsát, azt gondolja, hogy 
apja, Glasz Géza ilyen volt. 
Buza Péter külön hangsúlyozta 
az értékmegóvás fontosságát, 
mint mondta, ezt mutatja a 
kiállítás is, amikor megtisztel 
valakit emléke felmutatásával. 
Múlt nélkül nincsen jövő, erre 
figyelmeztet Glasz Géza örök-
sége, egy szorgalmas, iparos-
kereskedő ember élete, amely 
mindazon értékeket hordozza, 
ami miatt érdemes élni – fogal-
mazott. 
Guttmann Tamásné, a Szik-
vízkészítő Ipartestület vezető-
sége nevében köszönte meg a 
megemlékezést, és elmondta, 
a szódavíz kezd újra népszerű 
lenni, jó szörpöt és fröccsöt 
mással nem lehet elkészíteni.
A kamarakiállítás a kispesti 

szikvízgyártás történetét mu-
tatja be. A Glasz család 1920-
23 táján indította el üzemét, 
Glasz Zsigmond halála után 
felesége ebben az iparágban 
látta a háromgyermekes csa-
lád boldogulását. Mindhárom 
gyermeke a szikvízgyártás 
felé fordult: Glasz Mihály 
Pestlőrincen, Glasz Géza Kis-
pesten készítette a szódát. 
A legidősebb lánytestvérük, 
Glasz Ilonka házassága révén 
a Reiner család üzemét vitte 
tovább.  Glasz Géza Kispesten 
több mint 70 éven keresztül 
szolgálta a vásárlókat. A Glasz 
család története összefonódik 
a szódagyártás történetével. A 
családi hagyományt dunake-
szi üzemében Ifj. Hollós Tibor 
nagy kitartással tartja életben. 

Értékmegóvás, emlékőrzés

Gajda Péter polgármestertől 
megtudtuk, a legjelentősebb 
kerékpáros fejlesztések 2010-
ig zajlottak a kerületben, ami-
kor új kerékpárutak, kerékpár-
tárolók épültek városszerte. 
Jelenleg a fővárossal közösen 
készül régiós program a továb-
bi fejlesztésre, amelynek nyo-
mán a meglévő útvonalak akár 
hálózattá is alakulhatnak majd. 
Varga Attila alpolgármester a 
kerékpározás előnyeiről, po-
zitívumairól beszélt, és szinte 
mindenkinek ajánlotta közle-
kedési eszközként, 3-5 kilo-
méteres távon a bringa napi 
rendszeres használatát. Aki 
nem száguldozni akar, annak 
munkába, iskolába, bevásár-
láshoz ideális közlekedési esz-
köz, de olcsóbb is, mint az au-

tózással járó tankolás, és még 
a tömegközlekedésnél is gaz-
daságosabb lehet. Szabadság, 
biztonság, kényelem, ezt mind 
biztosítja a kerékpár – hangsú-
lyozta. 
A kerületi rendőrkapitányság 
munkatársai a Nemzeti Bűn-
megelőzési Tanács Támogatá-
sával indult országos kerékpá-
ros regisztrációra (bővebben: 
www.bikesafe.hu) hívták fel a 
kerékpárosok figyelmét. 
A rendezvénysátornál megál-
lók kitöltötték azt a klímavé-
delmi kérdőívet, amelyet az 
önkormányzat munkatársai a 
KEHOP 1.2.1-18-2018-00009 
azonosítószámú „Klímatuda-
tossági programok Kispesten” 
című projekt keretén belül ál-
lítottak össze.

KLÍMATUDATOSSÁG

Reggeli a bringásokkal 
Az önkormányzat tavaszi bringás reggelijére csaknem 150-en érkeztek a Határ úti bevásárlóközpont elé. 
Kispest 2009-ben csatlakozott a Magyar Kerékpáros Klub Bringázz a munkába! kampányához. 

Bringavizsgálat 

WEKERLE

FE
LS

Ő
-K

IS
P

E
S

T
 4

FELSŐ-KISPEST 2

F
E
L
S
Ő

-K
IS

P
E

S
T

 3

FE
LS

Ő
-K

IS
P

E
S

T 1

ÓVÁROS
/HAGYOMÁNYOS

KISPEST/

KERTVÁROS



B12 13KISPEST KISPEST2022. MÁJUS2022. MÁJUS

Okosparkolás
a P+R parkolókban

FEJLESZTÉS

Digitális okosparkolási rend-
szert vezettek be több budapes-
ti P+R parkolóban, így a KÖKI 
Terminál és a Kőbánya-Kispest 
P+R parkolókban is. Mostantól 
nincs szükség parkolócédulára, 
a fizetőautomatákat sem kell 
használni, a be- és kihajtás au-
tomatikus rendszámfelismerés-
sel történik. Az ehhez szükséges 
Parkl alkalmazás ingyenesen 
letölthető az App Store-ból és 
a Google Play Store-ból. Az 
okosparkolással növekedhet a 
P+R parkolók kihasználtsága 
– tájékoztatta lapunkat Gajda 
Péter polgármester. 

Kispest Önkormányzata 
idén is megrendezi az 50 
éve együtt élő házaspárok 
köszöntését. Olyan kispesti 
házaspárok jelentkezését vár-
juk, akik 2022-ben ünneplik 
50. házassági évfordulójukat, 
és még nem vettek részt az 
önkormányzat által rendezett 
ünnepségen, a Városházán.
Jelentkezni 2022. augusztus 
15-ig lehet a +3620 5492434-
es mobilszámon vagy a 
huszarerzs i@gmail .com 
e-mail-címen.
Huszár Erzsébet idősügyi re-
ferens

Kilenc csapat mérkőzött meg 
a Wekerlei Sportcentrum-
ban április végén a Kispesti 
Sportközpont középiskolás 
kispályás labdarúgótornáján. 
A végső győzelmet a Károlyi 
gimnázium focistái szerezték 
meg. 

Bár ma ünneplünk, de meg 
kell említeni, hogy fájó szívvel 
zártuk be a kerület egyik leg-
régebbi bölcsődéjét, a Harang-
virág bölcsődét az Élmunkás 
lakótelepen. Sajnos nem te-
hettünk mást, mert nemcsak az 
országos, hanem a helyi demo-
gráfiai adatok is rémisztőek, 
kijelenthetjük, hogy mélypon-
ton van a gyermekszületések 
száma. A bölcsődék az elsők, 
amelyek észlelik a demográfi-
ai változást – mondta Vinczek 
György alpolgármester. 
Az alpolgármester hangsú-
lyozta: az öt kispesti böl-
csőde ma képes kielégíteni a 
lakossági igényeket, minden 
kisgyereknek jut férőhely az 
intézmények valamelyikében. 
A bölcsődei dolgozók, majd’ 
140-en, a csaknem két éven át 
tartó járvány ideje alatt is fo-
lyamatosan szolgálták a kerü-
letben élő családokat. 
Büszkék lehetünk, mert Eu-
rópában Franciaország után a 
magyarországi bölcsődei háló-
zat a második, amelyet annak 
idején megszerveztek. A kez-
detek óta a bölcsődék óriásit 
fejlődtek és folyamatosan fej-

lődnek mind felszereltségben, 
mind pedig az itt dolgozók 
szakmai tudásában. Rendkívül 
képzettek és aktívak a bölcső-
dei dolgozók, és egyre inkább 
segítik a családokat – hangsú-
lyozta Vinczek György. 
A Kispesti Egyesített Bölcső-
dék intézményvezetője kö-
szöntőjében kiemelte azt az 
erőn felüli munkát, amelyet a 
bölcsődei dolgozók végeztek 
a pandémia alatt. Példaértékű 
volt az a szakmai összefogás, 
amely jellemezte ezt az idő-
szakot. Az óvodákat, iskolákat 
bezártak a járvány idején, de a 
bölcsődéket közös akarattal és 
elszántsággal, sokszor szemé-
lyes lemondások árán is nyit-
va tartották. Azt éreztük, hogy 
nem zárhatjuk be a kaput, mert 
ez az ellátás volt az egyetlen 
azoknak a szülőknek, akik 
még dolgoztak, dolgozhattak. 
Ez volt az a lehetőség, ahol a 
gyerekek folyamatosan biz-
tonságban lehettek, ellátást, ét-
kezést kaphattak. Ugyanakkor 
nagyon hiányoztak az össze-
mosolygások, beszélgetések, 
találkozások, szakmai prog-

ramok a különböző bölcső-
dékben dolgozók kollégákkal, 
mert el- és bezártan éltünk – 

tette hozzá Aszódi-Sikter Éva. 
Köszönetet mondott valameny-
nyi kerületi munkatársának 
azért, hogy évek, évtizedeken 
át, nap nap után fáradoznak az 
ellátás zavartalanságáért, szín-
vonalas biztosításáért.
A „Bölcsődés gyermekekért 
végzett kimagasló munkáért” 
elismerő oklevelet idén Pető 
Zoltánné, az Eszterlánc böl-
csőde bevásárló-kézbesítője 
kapta.
A Bölcsődei Dolgozók De-
mokratikus Szakszervezete 
kispesti alapszervezetének el-
ismerését Gulyásné Nagy Ani-
ta, a helyi szervezet vezetője 
adta át Kenessey Emmának, 
a Csillagfény bölcsőde gyer-
meknevelőjének.
Az első bölcsődét 170 évvel 
ezelőtt, 1852. április 21-én 
hozta létre a Pesti Első Bölcső-
dei Egylet az akkori Kalap u. 
1. alatti bérházban. A bölcsőde 
Majer István püspök és nagy-
prépost, valamint Forrayné 
Brunszvik Júlia – Brunszvik 
Teréz, az első magyar óvoda 
alapítójának unokahúga – tá-
mogatásával jött létre. 2010 
óta ünnep Kispesten is a böl-
csődék napja, és 2011 óta ad 
elismerést az önkormányzat a 
kiemelkedő munkát végzők-
nek.

A kispesti bölcső-
dék ki tudják elé-
gíteni a lakossági 

igényeket

Újra közösen ünnepelhették a bölcsődék napját (április 21.) a kerületi bölcső-
dék dolgozói. A Csillagfény bölcsődében megtartott ünnepségen elismerést 
adtak át Pető Zoltánnénak, az Eszterlánc bölcsőde bevásárló-kézbesítőjének 
és Kenessey Emmának, a Csillagfény bölcsőde gyermeknevelőjének.

KISGYERMEKNEVELÉS

A bölcsődék ünnepén

Pető Zoltánné és Kenessey Emma

50. házassági
évforduló

Károlyis focisiker 

KÖSZÖNTÉS

SPORT

A gépmajálist a 2009-ben ala-
kult Hofherr–Dutra Emléktár-
saság szervezi, a rendezvényt 
minden évben támogatja Kis-
pest Önkormányzata. Az ün-
nep alkalmat ad arra, hogy a 
Hofherr–Schrantz Gépgyár, 
1912-től Hofherr–Schrantz–
Clayton–Shuttleworth Ma-
gyar Gépgyári Művek Rt., 
majd 1951-től Vörös Csillag 
Traktorgyár (VöCsi) egykori 
dolgozói, a hagyományőrzők, 
gyűjtők, valamint érdeklődők 
találkozhassanak és ünnepel-
hessenek május 1-jén. 
Kispest polgármestere kö-
szöntőjében elmondta, hogy a 
hármas ünnep – anyák napja, 
az Európai Unióhoz való csat-
lakozás napja és május 1. – 
mellett Kispest számára egész 
2022 ünnepi év, hiszen a vá-
rossá alakulás 100. évforduló-
ját is idén ünneplei a XIX. ke-
rület. Elmondta, néhány héttel 
korábban épp a 100 évforduló 
kapcsán avattak emléktáblát 
a kispesti Hofherr-ház falán. 
Az ikonikus épület, amelyben 

csaknem 100 éve a Hofherr-
gyár tisztviselői kaptak laká-
sokat, a ma benne élők és az 
önkormányzat összefogásával 
újult meg látványosan. Gajda 
Péter megköszönte a Hofherr–
Dutra Emléktársaságnak, hogy 
minden évben ápolja a két ke-
rület szempontjából kiemelke-
dő jelentőségű család és válla-
lat emlékét. 
Dr. Stieber József, a Hofherr–
Dutra Emléktársaság tisztelet-
beli elnöke felidézte a múltat: 
Hofherr Mátyás 122 évvel ez-
előtt alapította gyárát Kispes-
ten, amely 1973-ig mint önálló 
gép- és traktorgyár állt fenn. A 
kispesti gyár Hofherr Mátyás 
1869-ben alapított bécsi gyá-
rának leányvállalata lett. 72 
évvel ezelőtt, 1950-ben jelen-
tek meg az első dömperek, és 
63 évvel ezelőtt készült el az 
első nagyhírű DUTRA UE 28-
as traktor. 61 éve született meg 
a D4K típusú világhírű traktor 
is, amely pont 60 éve a Bu-
dapesti Nemzetközi Vásáron 
aranyérmet nyert. Mérföld-

kőnek tekinthető az 1960-ban 
bevezetett DUTRA védjegy, 
amely a gyár két fő gyártmá-

nyának nevéből, a Dumperből 
és a Traktorból álló mozaikszó.
Megemlékezett a Hofherr, 
majd VöCsi Traktorgyár mű-
szaki géniuszairól, a gyáralapí-
tó Hofherr Mátyásról, Hofherr 
Albertről, az első igazgatóról, 
a Kossuth-díjasokról: Korbuly 
Jánosról, Liszony Béláról, 
Jurics Károlyról és Rohrer 
Emilről, akiknek élete és mun-
kássága összeforrt a magyar 
mezőgép- és traktorgyártás 
irányításával, szervezésével és 
gyártmánytervezésével.  
A köszöntők után Gajda Péter 
és Szaniszló Sándor, a XVIII. 
kerület polgármestere beindí-
tott egy-egy traktort, megnyit-
va a gépmajális programjait. 
Ismét tartottak felvonulást a 
régi traktoroknak, teherautók-
nak. Amíg a gépek körbejár-
tak, a múzeum kertjében Payr 
Henrik vezetésével a Kispesti 
Alapfokú Művészeti Iskola 
Fúvószenekara adott műsort. 
A délelőtti program a Tébláb 
Táncegyüttes fellépésével zá-
rult. Délután volt cséplési be-
mutató a 150 éves gőz- és 100 
éves cséplőgéppel, majd tárlat-
vezetés a szabadtéri gépkiállí-
táson.

Virágokat osztott
a Közpark

KÖRNYENZET

Lakcímkártya alapján 10 be-
góniát vihetett haza minden 
kispesti, aki végigállta a hosz-
szú sort május 19. reggelén a 
Kossuth téren. Eredetileg 1000 
tő virágot osztottak volna ki a 
Közpark munkatársai, ám te-
kintettel a nagy érdeklődésre 
végül megdupláztuk a számot 
– tudtuk meg az önkormányzati 
kft. ügyvezetőjétől. 
Vitál Márton elmondta, javá-
ban tart a közterületi virágül-
tetés a kerületben: színes egy-
nyári növényeket telepítenek a 
virágágyásokba az árvácskák 
helyére. Újdonságnak számít 
idén, hogy a kivett árvácská-
kat nem szállítják el, hanem 
az ágyások mellett hagyják – a 
Közpark Facebook-oldalán kö-
vethető nyomon, merre folynak 
a munkálatok – azért, hogy 
azokat bárki hazavihesse és 
beültethesse a kertjébe. A szép 
kis növények ugyanis jó helyre 
ültetve és gondozva még egy 
évig díszei lehetnek a kertnek. 

Emléktársaság 
ápolja a Hofherr 

család és a vállalat 
emlékét

Tizennegyedik alkalommal indították be a veterán traktorokat és mezőgazda-
sági gépeket a XVIII. kerületi Hofherr–Dutra Gépmajálison, ezúttal a XVIII. 
kerületi Tomory Lajos Múzeum kertjében. A helyszín szintén összekapcsolja 
a két kerületet. A múzeumnak otthont adó épület, az egykori Herrich–Kis-
villa, annak a Herrich Károlynak volt az otthona, akit Kispest község egyik 
alapítójaként ismerhetünk. 

HAGYOMÁNY

Újra jártak a régi traktorok

Gajda Péter traktorindítása

Ké
p:

 B
KK

 



B14 KISPEST 2022. MÁJUS

Panelházak árnyékában, az 
Eötvös iskola, a Csillagfény 
bölcsőde szomszédságában 
1981. február elsején nyílt meg 
a Hársfa utcai óvoda, amelynek 
40. születésnapját a pandémia 
miatt csak idén tudtuk szaba-
don, járványügyi korlátozások 
nélkül megünnepelni – mond-
ta köszöntő beszédében Béres 
Zoltánné óvodavezető az in-
tézmény udvarán megtartott 
családias programon, amelyen 
az ide járó óvodások és koráb-
bi, ma már az Eötvös iskolába 
járó „hársfások” adtak rövid 
műsort. Az óvodavezető be-
szélt arról is, hogy 2017-ben az 
óvoda teljes felújítása óta rend-
kívül sok minden változott. Ta-
lán a legtöbb kihívást az jelen-
tette a szakemberek számára, 
hogy szakmai programjukban 

felvállalták egy kis létszámú 
csoport létrehozását, és az 
önkormányzat segítségével 
megteremtették ennek feltéte-
leit.  Kis létszámú csoportban 
nevelik szakértői és rehabilitá-
ciós bizottság szakvéleménye 
alapján a BNO, F83, F90 kód-
dal jelzett betegségcsoportba 
tartozó, valamint a fejlődés 
egyéb pszichés zavarával (sú-
lyos tanulási-, figyelem- vagy 
magatartásszabályozás-za-
varral) küzdő gyermekeket. 
Mivel ezeknek a gyerekeknek 
szükségük van a nyugalomra, 
a napi fejlesztésre és a stabil 
személyes kapcsolatra, hiszen 
nehezen alkalmazkodnak a 
változásokhoz, ezért az óvodá-
ban gyógypedagógus, pszicho-
lógus segíti az óvodapedagó-
gusok munkáját. 

A koronavírus-járvány miatt április végén rendez-
hette meg 40. születésnapi ünnepségét az Eötvös 
utcai Hársfa óvoda. 

Mindenki ünnepelt

Születésnap a Hársfa 
óvodában

ÜNNEP
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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.

Június 9., csütörtök 17 óra, 1203 
Bubapest, Ady Endre u. 84/A. 
(Pesterzsébet)

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)

Június 13., hétfő 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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Passzold vissza, tesó!

LAPUL A FIÓKBAN EGY-KÉT
RÉGI MOBIL?

MOST VÉGRE A HELYÜKRE KERÜLHETNEK!MMMMMMMMOMMMMMMMMO

KERESD A GYŰJTŐPONTOKAT A KERÜLETBEN!
Kapcsolat: +36 20 318 0562

Fővárosi Önkormányzat
Környezetvédelmi Alapja

Partnerek: Támogató:

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

WWW.FIX.HU

FOLYTATATJUK
AZ INGYENES JOGI TANÁCSADÁS 

SZOLGÁLTATÁSUNKAT.

LEGKÖZELEBB
JÚNIUS 13.-ÁN HÉTFŐN 16 ÓRÁTÓL VEHETŐ IGÉNYBE.

AMELYHEZ - A FELESLEGES VÁRAKOZÁS
ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN – MINDÖSSZE IDŐPONT

EGYEZTETÉSRE VAN SZÜKSÉG A TANÁCSADÁS
ELŐTTI PÉNTEKIG AZ ALÁBBI EMAIL CÍMEN:

 
jog.kispestidk@gmail.com

A jogi segítséget kérők ügyfélfogadása:
az ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐI IRODÁNKBAN,

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

A TISZTELT KISPESTI LAKOSOK!

Domokos Gábor 
önkormányzati képviselő

Teknős Ferenc
önkormányzati képviselő

Rátkay Andrea
önkormányzati képviselő

Reméljük, hogy ezzel segíteni tudunk Önöknek!



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!

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!


