
XXVIII. évfolyam 9. szám   2022. november

SOS SPÓROLNÉK AZ ENERGIÁVAL!
„A legolcsóbb és legzöldebb energia az, amit el sem 
használunk.” Kispest a Fenntartható Energia- és 
Klímaakciótervben vállalta, hogy 2006-hoz képest 
40%-kal csökkenti a kerület szén-dioxid-kibocsátását 
2040-ig. Egyelőre nem állunk jól. Kerületünk nagy-
részt lakóterület, így az otthonok energiafelhasználá-
sában van a legnagyobb csökkentési lehetőség.

11. oldal

ENERGIAHATÉKONYSÁG – CIVILEK 

A kerületben dolgozó egész-
ségügyi, szociális, kulturális 
és civil szakemberek olyan 
együttműködő közössé-
get alkotnak, amelyben 
mindenkinek meghatározó 
feladata van a kispestiekért 
végzett munkában. 

6. oldalÖNKORMÁNYZAT

Harminchét olyan szociá-
lisan rászoruló család él 
a kerületben, akik fával 
fűtenek. Családonként 2,5 
köbméternyi fával támogat-
ja őket az önkormányzat. 
Több mint 300-an kapnak 
fűtéstámogatást télen. 

2. oldal

GAJDA PÉTER
ÜNNEP 

Példaértékű, hogy az egész-
ségügy és a szociális terület 
ilyen színvonalas munkát 
végez, mint ami a Forrás-
házban zajlik. A védőnői 
szolgálat ideköltözésével az 
intézmény egyedisége még 
fokozódott. 

9. oldal

VINCZEK GYÖRGY
GONDOSKODÁS

DR. KUMIN MARIANNA

2. OLDAL

Tűzifát kapnak a rászorulók 



Új, alacsonypadlós buszok váltják az eddigi 
járműveket a 99-es autóbusz vonalán is. A 
fejlesztés annak köszönhető, hogy a főváros 
nehéz anyagi helyzete ellenére is folyama-
tosan zajlik a budapesti járműpark fiatalí-
tása, a közeljövőben 135 új alacsonypadlós 
busz érkezik a BKV Zrt.-hez. 
„A 99-es vonalon is hosszú éveken át szol-
gáló Ikarus 260-as típusú autóbuszok a het-
venes évek óta szolgálják a budapestiek ké-
nyelmét. A járműtípus évtizedeken keresztül 
volt meghatározó szereplője a fővárosi ut-
caképnek, mára azonban eljárt az idő felet-
tük, és hamarosan csak nosztalgiajáratokon 

találkozhatunk a típussal. A hazai gyártású 
buszok annyira sikeresek voltak, hogy nem-
csak Magyarországon, hanem az egykori 
Szovjetunióban és az NDK-ban, valamint 

Lengyelországban, Törökországban, de 
még Madagaszkáron is szállították az uta-
sokat. A jelenleg is zajló fejlesztés a kilenc-
venes évek óta a legnagyobb egy ütemben 
végrehajtott autóbuszos járműparkfrissítés. 

A BKV Zrt. buszágazatában az új, korszerű 
alacsony padlós járművek forgalomba állá-
sával teljesen eltűnnek Budapest útjairól a 
magas padlós buszok.
A fejlesztés eredményeként a BKK ügyfe-
lei jelentősen kényelmesebb utazhatnak: 
az alacsony padlószintnek köszönhetően a 
babakocsival, illetve nagyobb csomaggal 
közlekedők, valamint a mozgásukban kor-
látozott ügyfelek is könnyebben szállnak fel 
a járművekre, a légkondicionált utastérben 
pedig még kánikulában is komfortosabbá 
vált az utazás” – olvasható a bkk.hu olda-
lon.
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Végleg a garázsban maradnak a Bla-
ha Lujza tér és Pesterzsébet között 
eddig közlekedő Ikarus 260, még 
„magaspadlós” BKV-autóbuszok a 
99-es vonalán. Az október végi busz-
búcsúztatón a Kós Károly téren részt 
vett Karácsony Gergely főpolgármes-
ter, valamint a 99-es busz vonalán lévő 
kerületek polgármesterei, Pikó András, 
a VIII. kerület (Józsefváros) vezetője 
és Gajda Péter, Kispest polgármestere.

Fiatalodik a járműpark
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Tűzifát kapnak a rászorulók 
ÖNKORMÁNYZAT – GONDOSKODÁS 

Kényelmesebb utazás 
akadálymentesen 

Búcsú a régi 99-estől Búcsú a régi 99-estől 

A Humánszolgáltatási és Szociális Iroda 
Szociális Csoportja korábban felmérést 
végzett a települési támogatásban része-
sülő kispestiek körében, mely szerint 37 
olyan szociálisan rászoruló család él a 
kerületben, akik fával fűtenek. Önkor-
mányzatunk összesen 100 köbméternyi 
tűzifára kért árajánlatot, amelyből a 
szociálisan rászoruló kispestieket tá-
mogatja, családonként 2,5 köbméternyi 

fával. A kiosztás után fennmaradó 5–7 
köbméternyi fűtőanyagot idén a Misszió 
Alapítvány részére juttattuk el, így is se-
gítve a hajléktalanellátás területén a ke-
rületben végzett munkájukat – mondta 
el lapunknak Gajda Péter polgármester, 
amikor október végén Varga Attila és 
Vinczek György alpolgármesterrel átad-
ták az fűtőanyagot az alapítványnak. 
A szakiroda tájékoztatása szerint a 4,5 

millió forintos természetbeni támoga-
táson túl az önkormányzattól több mint 
300-an kapnak fűtéstámogatást a téli 
időszakban. Az elmúlt évekhez képest 
nőtt a fűtéstámogatást igénylők száma. 
Civil szervezeteknek eddig, ilyen se-
gítséget nem nyújtottunk, ám a Misszió 
Alapítvány ötven hajléktalan ellátását 
biztosító menhelyének gáztüzelésű fű-
tésrendszerét átalakította, és átálltak fa-
tüzelésre, ezért ez a mennyiségű fa sokat 
segít majd – mondta Vinczek György 
alpolgármester.
A válsághelyzet hírei az emelkedő ener-
giaárakról komolyan megijesztettek 
bennünket, mert a számlák kifizetése, az 
a tízmillió forintos többletköltség az ala-
pítvány működését lehetetlenítette vol-
na el. Ezért is siettünk a fűtésrendszer 
mielőbbi átalakításával. Ez a nagylelkű 
önkormányzati adomány egész tavaszig 
ellát bennünket energiával, és túléljük 
az idei telet – erősítette meg az alpolgár-
mester szavait Varga Sára, az alapítvány 
vezetője.

A legjobbkor jött
a segítség

Talán soha nem jött még ennyire jókor az önkormányzat 
települési támogatás keretében nyújtott természetbeni tűzifá-
ja, amelyből minden igénylő család 2,5 köbméternyit kapott. 
A támogatásra 4,5 millió forintot költött az önkormányzat. A 
tűzifa kiosztását most is a Közpark Kft. munkatársai végzik.

Varga Attila, Vinczek György, Gajda Péter és a Közpark
munkatársai



lesz rá szükség. Jóváhagyta a 
testület az önkormányzati intéz-
mények vezetői által elkészített, 
energiamegtakarítási intézke-
dési terveket. Az előterjesztés 
szerint az energiahordozók árai 
jelentősen megemelkedtek a 
2021-es évhez képest, amikor 
az önkormányzat teljes ener-
giahordozó-költsége negyed-
milliárd forint volt. 2023-ban 
ez várhatóan megközelíti a 2 
milliárd forintot. Ez a változás 
nehézzé teszi az önkormányzat 
gazdálkodását, a költségvetés 
tervezését és a költségvetés 
egyensúlyának a biztosítását. 
Az önkormányzati intézmények 
vezetői konkrét intézkedési 
terveket dolgoztak ki, melyek-
kel lényegesen csökkenthetők 
a közműköltségek. Az összes 
javaslat megvalósulása esetén, 
a téli időszakban 20%, éves 
szinten összesen akár 10% 
megtakarítás is realizálható, az 
időjárás függvényében. A Kis-
pesti Uszoda intézkedésében 
szerepel a bezárásra vonatkozó 
javaslat 2022. december 19-
től 2023. március 31-ig. Gajda 
Péter elmondta: a takarékosság 
jegyében a Polgármesteri Hiva-
tal novembertől péntekenként 
zárva tart, a Kispesti Kaszinó, 
a Kispesti Vigadó és részle-
gesen a Nagy Balogh János 
Kiállítóterem is bezárt. A leg-
fontosabb alapfeladatokat – az 
egészségügyi, szociális, illetve 
bölcsődei és óvodai ellátást vál-

tozatlanul biztosítja az önkor-
mányzat. Hiller István ország-
gyűlési képviselő hozzátette: a 
kormány költségvetése alapján 
a jövő évi lehetőségek még 
szűkebb mozgásteret enged-
nek majd, helyi szinten inkább 
megoldani, mint élesíteni kell 
a problémákat. Egyetért a kép-

viselő-testület a Fenntartható 
Energia- és Klímaakcióterv 
(SECAP) felülvizsgálati anya-
gában foglaltakkal, egyúttal 
felkéri a polgármestert, hogy 
az elfogadott visszajelentés 
Covenant of Majors (Polgár-
mesterek Szövetsége) felé tör-
ténő megküldéséről gondos-
kodjon. A 2018-ban elkészült 
SECAP a 2017-es év adatai 
alapján dolgozott, a jelenlegi 
felülvizsgálat a 2017-es ada-
tok figyelembevételével mu-
tatja a változásokat a 2019-es 
év fogyasztásához mérten. A 
polgármester elmondta, az ön-
kormányzat már tett intézke-
déseket korábban is: számos 
intézményben jelentős energia-
hatékonysági beruházás történt 
saját, valamint európai uniós tá-
mogatással, és ezeket folytatni 
kell a jövőben is. 

Szándéknyilatkozatot írt alá az 
önkormányzat a Magyar Ter-
mészetvédők Szövetségével 
(MTVSZ) napelemes rendszer 
kiépítéséről a Forrásházban. 
Ezzel az önkormányzat hoz-
zájárul a rendszer kiépítéshez. 
Az önkormányzatnak nem kell 
önerőt biztosítani a beruházás-
hoz, a projekt az MTVSZ által 
elnyert pályázati támogatásból 
valósulna meg.
Módosító megállapodás alá-
írásáról döntöttek a képviselők 
az Ady Endre Református Ál-
talános Iskolában megvalósuló 
kültéri kézilabdapálya kialakí-
tásával kapcsolatban. Az októ-
beri ülésen már döntés született 
arról, hogy az önkormányzat tu-
lajdonában lévő és a Budapest-
Kispest-Központi Református 
Egyházközség használatában 
álló Ady Endre út 73–75. alatti 
ingatlanon kézilabdapálya épül-
jön az Országos Tornaterem 
Felújítási Program keretében, 
a Magyar Kézilabda Szövetség 
megvalósításában. Az egyház-
község az Árpád u. 47. alatti 
ingatlanon tulajdoni jogot szer-
zett, ezért a tervezett beruházás 
két ingatlanon valósulna meg. 
Ezért kérelmezte az Önkor-
mányzattól, hogy a beruházás-
sal érintett ingatlanok közötti 
kerítés szűnjön meg, ezáltal a 
tervezett sportpálya nagyobb 
területre kerülhetne, jobb ki-
használtsággal működhetne, az 
iskolai egyéb tevékenységek 

is jobban érvényesülhetnének. 
Elfogadta a testület a Kispesti 
Uszoda igazgatójának veze-
tői beszámolóját a létesítmény 
elmúlt 5 évéről (a testület zárt 
ülésen döntött az intézmény-
vezetői pályázatról, a Kispesti 
Uszodát további 5 évig a jelen-
legi igazgató, Tóth András irá-
nyítja).
Az Étkezési Bizottság 2022. 
évi munkájáról szóló beszá-
molót is elfogadta a testület. 
Vinczek György alpolgármester 
(Momentum–DK–MSZP–Pár-
beszéd) elmondta: júliustól új 
közétkeztetési szerződés lépett 
hatályba, az új szolgáltató ettől 
az időponttól a Pannon Men-
za Kft., amely a szolgáltatást a 
nyári napközis táborban kezdte 
meg. A tábor 8 hetes időszaka 
alatt minőségi kifogás nem ér-
kezett. Szeptembertől viszont 
romlott a minőség. A szolgálta-
tó 2022. október 26-i levelében 
az egységárak 40%-os emelésre 
tett javaslatot, amelynek vizs-
gálata megkezdődött. Ferenczi 
István (független) hozzátette: 
számos, a szerződésben vállalt 
feladatot sem teljesített a cég. 
Elfogadták a képviselő-testü-
let 2023. évi munkarendjét is. 
Az ülések tervezett időpontjai 
2023-ben: február 14., ápri-
lis 20., május 18., június 22., 
szeptember21., november 23. 
és Közmeghallgatás.
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Az ülés kezdetén egyperces 
néma felállással adózott a kép-
viselő-testület a közelmúlt-
ban elhunyt korábbi hivatali 
dolgozó, Molnár László és a 
Kispesti Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, Molnár 
Ferenc emlékének.
A zárt ülést követően elsőként 
a „Kerékpárosbarát infrastruk-
turális fejlesztések Budapest 
XIX. kerületében" elnevezésű 
projekttel kapcsolatos napiren-
det tárgyalta a testület. Az Ül-
lői úton és a Hunyadi utcában 
valósulnak meg kerékpáros 
fejlesztések, továbbá kerék-
pártámaszok, illetve fedett ke-
rékpártárolók is lesznek majd. 
A Hunyadi útra tervezett ke-
rékpársáv terve vitát generált: 
Song Simon (Fidesz–KDNP) a 
lakókkal való egyeztetést szor-
galmazta a megvalósítás előtt, 
Varga Attila alpolgármester 
(Momentum–DK–MSZP–
Párbeszéd) azt mondta, a 
problémás ingatlanokkal lesz 
egyeztetés, viszont induljon el 
a kivitelezés. Végül egyetér-
tettek a képviselők módosított 
konzorciumi együttműködési 
megállapodás és támogatási 
szerződés tervezetében foglal-
takkal, és felhatalmazták a pol-

gármestert a megállapodások 
aláírására (szerződő felek: Bu-
dapest Főváros Önkormány-
zata, BKK Budapesti Közle-
kedési Központ Zrt., Kispest 
Önkormányzata).

Kiválik a Polgármesteri Hiva-
talból és önálló költségvetési 
szervként működik 2023. janu-
ár 1-jétől a Kispesti Rendészeti 
Központ (KRK). Az átszerve-
zésre azért van szükség, mert a 
rendészeti feladatok az általá-
nos közigazgatási feladatoktól 
részben eltérő szemléletmódot 
igényelnek. Gajda Péter pol-
gármester (Momentum–DK–
MSZP–Párbeszéd) elmondta: 
az önálló működés újabb jelen-
tős lépés a KRK hatékonyabb 
működésének irányába. A vál-
tozáshoz igazodva módosítot-
ta a testület az önkormányzat 
közterület-felügyeleti felada-
tainak ellátásáról, valamint a 

korlátozott behajtási övezetről, 
az önkormányzati elismerések 
adományozásáról és a köz-
tisztviselőket megillető jutta-
tásokról szóló rendeleteket is.
Rendeletet alkottak a képvise-
lők az átmeneti gazdálkodásról 
a 2023. évi költségvetés elfo-
gadásáig. Felhatalmazást ad-
tak a polgármesternek, hogy 
a helyi önkormányzat bevéte-
leit folyamatosan beszedje, és 
kiadásait finanszírozza. A fel-
hatalmazás időtartama 2023. 
január 1-jétől a 2023. évi költ-
ségvetési rendelet hatályba 
lépéséig tart. A felhatalmazás 
időtartama alatt beszedett be-
vételeket teljesített kiadásokat 
a költségvetési rendeletbe be 
kell illeszteni.
Módosult az önkormányzati 
lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérbe-
adásáról és elidegenítéséről 
szóló rendelet. A módosítás a 
lakások és nem lakás célú he-
lyiségek bérbeadása, továbbá 
értékesítése során a gyakorla-
ti tapasztalatok alapján állapít 
meg a korábbinál részletesebb 
szabályokat, illetve szűkíti az 
értékesíthető lakások körét, és 
a Tulajdonosi Bizottság koráb-
bi döntésének eleget téve, újra 

szabályozza az értékesítési fel-
tételeket. A nyugdíjasházi la-
kás visszaadása esetén a bérlő 
részére visszafizetendő térítés 
mértékének megállapítására 
vonatkozó szabályt szigorítja, 
ezáltal a csökkentés mértéke 
évi 5% helyett 10%-ra mó-
dosul, a legalacsonyabb visz-
szafizetendő összeg mértéke 
is csökken. A vételi feltételek 
szigorítása és szűkítése való-
sul meg azáltal, hogy akkor 
vásárolható meg a lakás, ha a 
bérleti szerződés legalább 10 
éve fennáll, továbbá határozott 
időre szóló bérleti szerződés 
esetén az önkormányzat nem 
kívánja a lakásokat értékesíte-
ni. A cél az, hogy minél több 
lakás az önkormányzat tulaj-
donában maradjon, és a rászo-
rulók részére a jövőben is állja-
nak rendelkezésre bérbeadható 
lakások.
Úgy döntött a képviselő-tes-
tület, hogy 1 milliárd forint 
összegű folyószámla-hitel-
keretet vesz igénybe az OTP 
Bank Nyrt-től 2023. január 
2-től 2023. december 31-ig. A 
polgármester elmondta: biz-
tonsági tartalék a keret, idén 
nem kellett felhasználni, és re-
mélhetőleg a jövő évben sem 

A Kispesti Rendészeti Központ új működéséről, az átmeneti gazdálkodásról és energiamegtakarítási 
intézkedésekről is döntött a képviselő-testület novemberi ülésén.

Energiamegtakarítás a fókuszban

Vinczek György és Kertész Csaba

Rátkay Andrea és Teknős Ferenc

Önálló egység lesz 
a Kispesti Rendé-

szeti Központ Energiamegtaka-
rítás az önkor-

mányzati
intézményekben
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Ferenczi István és Ékes Gábor

Vidra Zoltán, Fekete Márk és Lazányi Ferenc



Legutóbb 2019-ben írtuk ki a 
pályázatot, sajnos a covid köz-
beszólt – mondta el köszöntő-
jében Gajda Péter polgármes-
ter. Ez a pályázat arról szól, 
hogy nemcsak arra érdemes 

nevelnünk a szűkebb környe-
zetünkben élőket, hogy szebb, 
zöldebb és virágosabb legyen 
a környezetük, hanem egyre 
inkább arról is szól, hogyan 
tudjuk fenntarthatóbbá tenni a 

környezetet, ahol élünk.  Hogy 
annak a manapság sokat han-
goztatott mondatnak, mint a 
„cselekedj lokálisan, gondol-
kozz globálisan” mi is az értel-
me? Olyan egyszerű dolgokkal 

is sok mindent tudunk tenni, 
mint hogy lekapcsoljuk a lám-
pát vagy kihúzzuk a telefontöl-
tőt. Ezekkel védjük a bolygót, 
és most a pénztárcánkat is. 
Kispesten a zöldberuházások, 

a napelemes rendszer bővítése, 
az épületek szigetelése mind-
mind ezt a célt szolgálták – tet-
te hozzá a polgármester.
A köszöntő után a Gajda Péter 
polgármester és Bogó József-
né, a Környezetvédelmi Bi-
zottság elnöke együtt adták át 
a díjakat a pályázóknak.
A kerületi oktatási és nevelé-
si intézmények kategóriában 
olyan pályaműveket várt a ki-
író, amelyek lehetővé teszik a 
gyerekek számára a közvetlen 
környezeti tapasztalatszerzést, 
és segítik, hogy olyan gene-
ráció nőjön fel, amely tisztá-
ban van a természeti értékek 
fontosságával, környezetbarát 

módon gondolkodik, felismeri 
a lehetőséget és a felelősségét 
környezete és így saját jövője 
alakításában.
I. helyezett: Kispesti Mézeska-

lács Művészeti Modell Óvoda. 
II. helyezettek: Kispesti Bóbita 
Óvoda, Kispesti Arany Óvoda. 
III. helyezettek: Kispesti Hárs-
fa Óvoda, KMO Művelődési 
Központ és Könyvtár Weker-
lei Kultúrház tagintézménye. 
IV. helyezett: Kispesti MESE-
VÁR Óvoda. V. helyezettek: 
Wekerlei Tipegők Bölcsőde, 
Kispesti Gyöngykagyló Óvo-
da, Kispesti Zöld Ágacska 
Óvoda. 
A társadalmi és civil szerve-
zetek, társasházak kategóriá-
ban I. helyezett lett az „Angol 
Nyelvtudásért” Alapítvány 
(Kispesti Eötvös József Általá-
nos Iskola), II. helyezést ért el 
a Vécsey u. 12. Társasház. 
A Környezetvédelmi Bizott-
ság különdíja: Kispesti Bolyai 
János Általános Iskola Alapít-
ványa. Polgármesteri különdíj: 
Kispesti Vass Lajos Általános 
Iskola. 
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Soha sincsenek könnyű hely-
zetben a szociális területen 
dolgozó szakemberek, legye-
nek civilek, egyházaik, önkor-
mányzatiak, de az elmúlt né-
hány évben különösen komoly 
feladat hárul rájuk. Míg ko-
rábban a járvány kihívásaitól 
szenvedtünk, most válságban 
bukdácsol az ország, így mi is. 
Felelősségteljes nehéz időkben 
kell most nap mint nap helyt-
állni – mondta Gajda Péter 
polgármester a KMO-ban tar-
tott önkormányzati ünnepsé-
gen. A polgármester kiemelte: 
hatványozottan nehéz most 
ez a szolgálat, annak ellené-
re, hogy az önkormányzat az 
alapfeladatok ellátásáról nem 
mond le, azaz működni fognak 
az egészségügyi és a szociális 

intézmények, az óvodák és a 
bölcsődék, de más területeken, 
mint például a kultúra, vagy a 
sport, kénytelenek szigorítani. 
Ennek ellenére túléljük az előt-

tünk álló időszakot is, de azért 
nem mindegy, milyen áldoza-
tok árán, milyen sérülésekkel 
– hangsúlyozta Gajda Péter.
Vinczek György, a szociális 
ügyekért felelős alpolgármes-
ter arról emlékezett meg, hogy 
tíz évvel ezelőtt alakult meg a 
Vakok és Gyengénlátók Kö-
zép-Magyarországi Regioná-

lis Egyesülete Kispest Lám-
pásai csoportja, akik azóta 
rendíthetetlenül dolgoznak 
a kerületben. Ők ajándékoz-
ták meg a megalakuláskor az 
önkormányzatot szimboliku-
san egy lámpással, hogy vi-
lágítson a nehéznek ígérkező 
úton. Sajnos az előttünk álló 
hetek, hónapok, évek komoly 
változásokat ígérnek mind az 
egészségügyben, mind pedig 
a szociális területen. Ma még 
nem látjuk, elképzelni sem 
tudjuk, milyen nehézségek 
jönnek – hangsúlyozta. A ne-
hézségek felsorolása helyett 
az alpolgármester inkább ar-
ról beszélt, hogy a kerületben 
dolgozó egészségügyi, civil, 
szociálisak szakemberek, sőt 
a kulturális területen működők 

is, olyan együttműködő kö-
zösséget alkotnak, amelyben 
minden szereplőnek komoly 
és meghatározó feladata van a 
kispestiekért végzett munká-
ban. A szociális gondoskodás 
területén végzett kiemelkedő 
munkájáért a szociális munka 
napja (november 12.) alkal-

mából idén Szociális Munká-
ért Elismerő Oklevelet kapott 
Lakatos Attiláné, a Segítő Kéz 
Kispesti Gondozó Szolgálat 
munkatársa, Orosz Józsefné, 
a Kispesti Szociális Szolgál-
tató Centrum szakembere, 
valamint Takács Györgyné, a 
Kispesti Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselője és Varga Sára, 
a Misszió Alapítvány vezetője. 
Ez alkalommal Vighné Vincze 
Erzsébet intézményvezető-
től dicsérő oklevelet vehetett 
át Kovács Ágnes a Kispesti 
Szociális Szolgáltató Centrum 
szakembere, valamint Balázs 
Piroskától intézményvezetői 
dicséretet kapott Mohácsi Vil-
mosné, a Segítő Kéz Kispesti 
Gondozó Szolgálat munka-
társa is. Az ünnepség végén 
Orbán Bori énekes és Pánczél 
Kristóf zeneszerző, zongora-
művész műsorral köszöntötték 
a résztvevőket. 
A szociális munka napja 1997-
ben bevezetett nemzetközileg 
elismert világnap, 2017 óta az 
ezen a területen dolgozóknak 
pedig munkaszüneti nap. Az 
önkormányzat 2015 óta tart 
közös ünnepséget a szociális 
ágazat dolgozóinak. 

Nehéz időkben kell 
most nap mint nap 

helytállni

Cél a szebb
és fenntarthatóbb 

környezet

GONDOSKODÁS – ELISMERÉS

Szociális szakembereket köszöntöttek
A szociális gondoskodás területén végzett kiemelkedő munkájáért négy szakember vehetett át elismerést a 
szociális munka napja (november 12.) alkalmából rendezett ünnepségen.

Takács Györgyné, Orosz Józsefné, Mohácsi Vilmosné, Kovács Ágnes,
Varga Sára

ZÖLDPROGRAM – ELISMERÉS

Kilenc intézmény és két társasházi közösség kapott emlékplakettet, oklevelet és pénzjutalmat a „Szebb 
Kispesti Környezetünkért” környezetvédelmi pályázat díjátadóján. A díjazottakat a Kispesti Mézeska-
lács Művészeti Modell Óvoda gyermekei köszöntötték.

Jutalmazták a környezetszépítőket

Együtt a környezetszépítők 

1998 óta lehet pályázni

2022. NOVEMBER2022. NOVEMBER

Az önkormányzat 
nem mond le

az alapfeladatok 
ellátásáról

KÖZÉRDEKŰ 
Közmeghallgatást tart 
Kispest Önkormányzatának 
képviselő-testülete 2022. 
november 29-én 18 órától a 
Városházán.
Közérdekű kérdéseiket és 
javaslataikat a helyszínen, 
illetve írásban is feltehetik a 

kispestiek (e-mail: hivatal@
kispest.hu, tárgy: „közmeg-
hallgatás”)

Zárva tart a Polgármeste-
ri Hivatal november 1-jétől 
péntekenként, ezért az ügy-
félfogadás szünetel.



Sárkány-Balogh Csilla szak-
mai vezető köszöntőjét köve-
tően Kispest polgármestere 
beszélt arról, hogy a Forrásház 
kialakítása olyan mintaprojekt 
volt az önkormányzat számára, 
amelynek fontos üzenetértékei 
vannak. Európai uniós és saját 
forrásból épült meg ez az egye-
dülálló intézmény, amelyre kb. 
500 millió forintot kapott a 

kerület. A képviselő-testület 
egyetértett abban, hogy ezt a 
létesítményt kialakítsák. Sokat 
kellett küzdeni azért, hogy a 
környéken élők is elfogadják, 
hogy ide nem bolondok és dro-
gosok jönnek. Itt a szociális te-
rület és az egészségügy össze-
fogásának köszönhetően olyan 
intézmény jött létre, amely a 
környéken élőknek is segítsé-
get nyújthat, ha esetleg nehéz 

élethelyzetbe kerülnek. A For-
rásház példaértékű intézmény 
lett létrejöttekor a fővárosban 
– hangsúlyozta Gajda Péter.  

Dr. Kumin Marianna, a Kis-
pesti Egészségügyi Intézet fő-
igazgató-főorvosa is kiemelte, 
példaértékű, hogy az egészség-
ügy és a szociális terület ilyen 
színvonalas feladatellátást, 
lelkigondozást végez, mint 
ami itt zajlik. A védőnői szol-
gálat ideköltözésével az intéz-
mény egyedisége még fokozó-
dott, hiszen ők a családoknál 
azonnal észlelik a gondokat és 
jelzik. Így kiderülhet, mire van 
szükség, az adott probléma 
szociális jellegű-e, vagy men-
tálhigiéniára, pszichológus, 
pszichiáter segítségére van 
szükség. 

Vighné Vincze Erzsébet, a For-
rásházat működtető Kispesti 
Szociális Szolgáltató Centrum 
igazgatója két jelentős mér-
földkövet villantott fel a komp-
lex intézmény történetében. Az 
egyik a védett foglalkoztatás 
bevezetése volt: a Kézmű Non-
profit Kft. telephelyén jelenleg 
40-en tudnak munkát vállalni, 
és sokaknak sikerült kilépniük 
a munkaerőpiacra is. A másik 
fontos momentum a Baptista 
Szeretetszolgálat népkonyhája 
a házban, ahol minden rászo-
ruló kaphat egy tál meleg ételt.
Az alkalomra összeállított ki-
állítást, amelyen művészek 
reflektálnak alkotásaikkal a 
Csábi Katalin vezette Forrás-
ház Alkotóműhelyben készült 
képekre, szobrokra, Dr. Faludy 
Judit művészettörténész nyi-
totta meg. Az ünnepi műsor-
ban Székely Péter klarinét- és 
Tódy Ilona Éva csembalómű-
vész, valamint a Forrásház 
munkatársai és ügyfelei léptek 
fel. 

Bemutatták a Varga-betűk 
című kötetet a KMO Műve-
lődési Központban november 
19-én. December 8-án az Üllői 
úti könyvtárban is lesz könyv-
bemutató. A szerző, Varga 
Ibolya, a Polgármesteri Hiva-
tal kommunikációs referense, 
a.’90-es években a Magyar 
Hírlap, majd a Népszabadság 
Budapest rovatának újságírója 
volt, és tudósított arról, mi tör-
ténik a nagyvárosban.
Nagyon sok ötlet jött a 
covidból, a lezárásból, a ka-
ranténból, de az M3-as metró 
felújítása Újpesttől Kispestig 

elég sok információt, újdon-
ságot, érdekes dolgot mutatott 
meg nekem a városból az el-
múlt időszakban – mondta el 
a bemutatón Varga Ibolya, aki-
vel Rácz Attila, a KMO igaz-
gató-helyettese beszélgetett.
Nem arra készültem, hogy 
könyvet írok. Facebook-
bejegyzéseket készítettem a 
napi élet eseményeire egyfajta 
reakcióként, ezenkívül, mivel 
nagyon szeretem a jó fotókat, 
apró szövegeket írtam a képek-
re az utóbbi időben. Így nőtte 
ki magát a Varga-betűk – tette 
hozzá a szerző.

v

Összefogott
a szociális terület
és az egészségügy 
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KÖZÉRDEKŰ

Azok a kerületi nyugdíjas 
pedagógusok, akik 50, 60, 
65, 70 évvel ezelőtt szerez-
ték meg képesítésüket, és 
legalább 30 évet töltöttek a 
pedagóguspályán, díszokle-
vél iránti kérelmüket 2023. 
február 25-ig adhatják le 
személyesen a Polgármesteri 
Hivatal Humánszolgáltatási 
és Szociális Irodájának Hu-
mánszolgáltatási Csoportjá-
nál (Budapest, Városház tér 
18–20.).
Kérjük, a kérelem leadása 
előtt egyeztessenek a 06 (1) 
3474-523-as telefonszámon!
A kezdeményező kérelem-
hez csatolni kell:
- a képesítő oklevelet vagy 
hiteles másolatát,
- szakmai önéletrajzot,
- a szolgálati évek számát 
igazoló okiratot (pl. munka-
könyv másolata)
Ha az érintett már megkapta 
a díszoklevél valamelyik fo-
kozatát, a kezdeményező ké-
relemhez csak a díszoklevél 
másolatát kell csatolni!
További felvilágosítás a 06 
(1) 3474-523-as telefonszá-
mon kérhető.

Humánszolgáltatási
és Szociális Iroda

Díszoklevél iránti 
kérelem Kedves Kispesti Barátaim!

Azt mondják, közhely, hogy az 
egészség a legfontosabb. De az 
is igaz, hogy ha nincs egész-
ség, akkor minden nehezebb. 
A ma modern társadalma-
iban a kormányok alapve-
tő feladata és kötelessége, 
hogy biztosítsák minden ál-
lampolgáruk számára a gyó-
gyuláshoz való hozzáférés 
lehetőségét – a legfejlettebb 
államokban így tekintenek az 
egészségmegelőzésre is. Sok-
féleképpen lehet ezt csinálni, 
talán nincs is egységes recept 
hozzá. Az azonban biztos, 
hogy a szakrendelők működé-
sének csonkítása nem tartozik 
a helyes megoldások közé.

Márpedig Magyarországon 
most ez történik. A kormány 
legújabb rendelete értelmében 
államosítják a szakrendelőket, 
elvéve ezzel az önkormány-
zatoktól a helyi viszonyokra 
specializált ellátás lehetőségét. 
Átszervezések, kiszervezések 
sodorják veszélybe az eddig 
jól működő betegellátást.
A kispesti önkormányzat eddig 
nagyjából 1,8 milliárd forintot 
költött a szakrendelőre. Ez na-
gyon sok pénz, de jó helyre 
ment és jó célt szolgált. A most 
életbe lépő államosítással ke-
rületünk elveszíti a kontrollt 
saját intézménye felett, szak-
embereinknek többé nincs be-
leszólásuk a további fejlesz-
tésekbe, a már megvalósultak 
koordinálásába. Orvosainkat 
és szakdolgozóinkat bármikor, 
tetszőleges helyre és időtar-
tamra vezényelhetik át – kité-
ve ezzel a kispestieket annak, 
hogy megszokott orvosuk nél-
kül maradjanak. 

Értetlenül állunk az államo-
sítás előtt. A rendszerváltás 
egyik legfontosabb vívmányai 
közé tartozott az önkormány-
zatiság, az, hogy a települések, 
fővárosi kerületek lakói maguk 
szabályozhassák a helyi ügye-
iket. Ide tartozik még a szabad 
orvosválasztás, amely ezzel a 
rendelettel szintén megszűnik. 
S nemhogy nem mehetünk má-
sik orvoshoz, de még azokat is 
elvihetik tőlünk, akikhez tar-
tozunk, akiket megszoktunk, 
akiket megszerettünk, akikben 
megbízunk.
Kártyavárként dől össze az 
egészségügy, beláthatatlan kö-
vetkezményekkel.
A legfontosabb, hogy egészség 
legyen. És az egészségügyi el-
látásnak biztosnak, állandónak 
és kiszámíthatónak kell lennie. 
Ez lenne a kötelesség.

Barátsággal:
Arató Gergely

Arató Gergely
(DK)

KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

KISPEST KISPEST

Halálának 16. évfordulóján 
tartott megemlékezést az ön-
kormányzat a legendás focis-
ta és barátja, Bozsik József 
emléktáblája előtt, a Szegfű 
utcai iskolánál. Amikor 2006. 
november 17-én elvesztettük 
a Honvéd világhírű játékosát, 
Kispest Díszpolgárát, azt ígér-

tük, hogy nemcsak emlékezni 
fogunk Puskás Öcsire, hanem 
létrehozunk olyan emlékhelye-
ket, ahol a megemlékezéseket 
meg tudjuk tartani. Most azért 
állunk a Szegfű utcai iskola 
kapujában, mert ez volt az az 
intézmény, ahol Puskás Ferenc 
és Bozsik József koptatta a pa-

dokat – fogalmazott beszédé-
ben Gajda Péter, Kispest pol-
gármestere.
Dunai Antal olimpiai bajnok 
magyar labdarúgó szívesen 
emlékezett arra, hogy gyer-
mekként milyen csodálattal 
figyelte a világklasszist.
Az emlékező szavak után az 
önkormányzat nevében Gajda 
Péter polgármester, Varga At-
tila és Vinczek György alpol-
gármesterek, a Budapest Hon-
véd FC képviseletében Kaszás 
Kálmán és Gács Pál, a Magyar 
Labdarúgó Szövetség képvise-
letében Dunai Antal, a Puskás 
Nemzetközi Futballalapítvány 
képviseletében Mravik Gusz-
táv helyezte el a tiszteletadás 
virágait az emléktáblánál.

EMLÉKEZÉS

Puskás Ferencre emlékeztek

Díj az óvodának

Az év óvodakertje címet kap-
ta a Kispesti Zöld Ágacska 
Óvoda az idei Virágos Ma-
gyarország versenyben. A díjat 
Márkus Edit, a Zöldprogram 
Iroda vezetője és Varga Atti-
la alpolgármester vehette át a 
Szent István Egyetem Budai 
Campusán.

Kiváló labdarúgók voltak

ÜNNEP

KULTÚRA

Tíz éve nyílt meg a Forrásház. Az alkalomból Párhuzamok címmel nyílt különleges kiállítás az intéz-
ményben.  

Születésnap kiállítással

Varga-betűk  

Gajda Péter és Dr. Kumin Marianna

Mikola Péternek dedikál a szerző

2022. NOVEMBER2022. NOVEMBER

ELISMERÉS
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Első gyűjtés
az Igazgyöngynek

Sikeres véradás

TÁMOGATÁS

EGÉSZSÉG

Korábban megállapodtunk
L. Ritók Nórával, a berettyó-
újfalui Igazgyöngy Alapítvány 
alapítójával hogy két kispesti 
helyszínen, a Forrásházban és 
a Párbeszéd Terében gyűjtő-
pontokat alakítunk ki, amelye-
ken adományokat fogadunk az 
Igazgyöngy Alapítvány javára. 
A kispestiek ajándékait szept-
ember végén adtuk át Berety-
tyóújfaluban. Köszönjük az 
adományozóknak és minden-
kinek, aki részt vett a gyűj-
tésben – mondta el lapunknak 
Varga Attila alpolgármester.

Kiváló eredménnyel zárult a 
Kispesti Véradók Egyesüle-
tének önkéntes véradónapja 
november végén: 118 jelent-
kezőből 103-an eredménye-
sen adhattak vért. A következő 
véradónapot február végére 
szervezi a civil szervezet. 

Annak fontossága, hogy a nők 
képesek legyenek saját ma-
gukat eltartani, már nagyon 
korán felmerült. Az Országos 
Nőiparegylet alapítása 1872-
ben ezt a célt tűzte ki maga elé. 
A Nőiparegylet 1873-ban ala-
pította a Női ipar-és kereske-
delmi Tanodát, amelynek neve 
1893-tól Magyar Királyi Álla-
mi Nőipariskola lett, és 1922-
től középfokú szakiskolaként 
működött.

A Muskátli – Magyar Kézi-
munkaújság 1932-ben indult 
a Magyar Királyi Állami Nő-
ipariskola Spolarich László ál-
tal szerkesztett kiadványaként, 
majd 1935-től mellékletként 
kísérte a Magyar Iparművé-
szet folyóiratot egészen an-
nak 1944-es megszűnéséig. A 
folyóirat az otthon művelhető 
kézműves-textiltechnikák gya-
korlói számára vállalt profesz-
szionális útmutatást.
A Muskátli 1932-ben meg-
jelentetett egy cikket Dr. 
Györffy István tollából, amely 

az addigra eltűnt kun hímzést 
tárgyalta. A neves néprajzku-
tató cikkében leírja, hogy már 
az 1906 és 1908 közötti időben 
alig 15 darabot tudtak gyűjteni 
a Nemzeti Múzeum Népraj-
zi Tára számára. A hímzésről 
a következőket írja: „A kun 
hímzésen körülbelül azokkal a 
színekkel találkozunk, mint az 
alföldi szűr- és szűcshímzése-
ken. Ami azonban a kun hímzés 
színezését legjobban jellemzi, 
az, hogy a színek, különösen a 
rózsákban, végtelen finom át-
menettel mennek át egymásba. 
Ezt, úgy látszik, azzal érték el, 
hogy a hímzőfonalat fokoza-
tosan sűrűbb festékbe mártot-
ták, miáltal gazdag színskálát 
nyertek.” Ez a cikk hozta össze 
Spolarich Lászlót és Eberhardt 
János kispesti nyugalmazott 
postafőigazgatót. Eberhardt 
János jelentékeny szereplője 
volt a kispesti civil és politikai 
életnek egyaránt. Ő és néhány 
lelkes kispesti polgár szerettek 
volna valamely népművészeti 
technikát meghonosítani vá-

rosukban. Így jött a gondolat, 
hogy miért is ne lehetne az az 
elveszett, az Alföldön, a Nagy-
kunságon és Hódmezővásárhe-
lyen sajátságos régi hímzésfaj-
ta. A kispesti szaktanfolyamot 
a nőipariskola tanárai vezet-
ték, Kerékgyártó Adrienne, 
Fries Erzsébet, Turóczy Anna, 
valamint Tamássy Margit. Ke-
rékgyártó Adrienne doktori 
oklevelet szerzett (1937) etno-
gráfus, a többiek nagy hatású 
tervezők, a későbbi iparmű-
vészeti életet is meghatározó 
alkotók. A nőipariskola taná-
raiként a Muskátli munkatársai 
is voltak, így két évvel később, 
1934 júliusában a tanfolyam-
ról és annak kiállításáról Ke-
rékgyártó Adrienne számolt be 
az újság hasábjain.
A tanfolyam hatalmas sikert 
aratott, kétszer egymás után 
indították újra, hogy aztán 
harmadjára már egy kispesti, 
a tanfolyamot végzett tanár 
oktasson. Kezdetben a keres-
kedelemügyi minisztérium 
támogatásával és nőipariskola 
neves tanárainak közreműkö-
désével jött létre, később Kis-
pest város maga vette át a sike-
res tanfolyamot, amelyről még 
1937-ben is kapunk tudósítást 
az Ország-Világ hasábjairól. A 
mintákat a kezdetektől az ak-
kor fiatal kispesti iparművész, 
K. Nagy Sándor készítette. 
(Forrás: Muskátli lapszámai; 
Prékopa Ágnes: Magyar Ipar-
művészet, 2017. 24. új folyam 
6. szám; F. Dózsa Katalin: A 
Muskátli című kézimunkaúj-
ság és a magyaros öltözködési 
mozgalom az 1930-as évek-
ben, Ethnográfia, 1989)

Mohay Orsolya
Kispesti Helytörténeti

Gyűjtemény

HELYTÖRTÉNET

A kézműipar előretörése, a néprajzi minták népszerűsége rengeteg lehetősé-
get biztosított a lányoknak, asszonyoknak. 

Kunhímzés-tanfolyam Kispesten

Muskátli – Magyar 
Kézimunkaújság 1934, 
3. évf. júl. 10.

Muskátli – Magyar 
Kézimunkaújság 1932, 
1. évf. máj. 8.
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Kispest a Fenntartható Ener-
gia- és Klímaakciótervben 
vállalta, hogy 2006-hoz képest 
40 százalékkal csökkenti a ke-
rület szén-dioxid-kibocsátását 
2040-ig. Egyelőre nem állunk 
jól. Kerületünk nagyrészt la-
kóterület, így az otthonok 
energiafelhasználásában van a 
legnagyobb csökkentési lehe-
tőség.

Kiszökik a pénzem az abla-
kon! – Ha rés van az ablak, ajtó 
körül, kiszökik a drága energi-
ával termelt hő – ám egyetlen 
délután alatt megoldható a 
probléma! Ha a családi bü-
dzsé nem engedi az ablakcse-
rét, nyílászáró szigeteléssel, az 
egyik leghatékonyabb és tar-
tósabb módszerrel segíthetünk 
rajta. Az Átalakuló Wekerlétől 
„szigetelőkészlet” kölcsönöz-

hető: nútvágó gép, szerszámok 
– tanácsokkal, oktatóvideóval. 
Több mint 250 helyi család élt 
már ezzel a közösségi szigete-
lési lehetőséggel. 

Lássuk, hol szökik a meleg! 
– Külső hőszigetelés előtt ér-
demes feltérképezni a ház 
gyenge pontjait – erre alkal-
mas egy hőkamera, például 
az Energiahatékony Wekerle 
kölcsönözhető hőkamerája. 
A kivitelezés ellenőrzésére 
is használhatjuk: nyílászá-
rók cseréjénél a beépítéskor 
kihagyott építőanyagot tér-
képezhetjük föl. Használata 
egyszerű, egy mobiltelefonra 
illeszthető, amivel körbe kell 
fotózni a megvizsgálni kívánt 
felületet. A fényképek kiér-
tékeléséhez sem kell komoly 
program: minél kékebb egy fe-

lület, annál hidegebb, és minél 
pirosabb, annál melegebb, de 
letölthetünk hozzá programot 
a kiértékeléshez. 

Mérjük a kilowattot! – 
Áramfogyasztásunkat akkor 
tudjuk a leghatékonyabban 
csökkenteni, ha tudjuk, melyik 
eszközünk mennyit fogyaszt. 
A konnektorba egy fogyasz-
tásmérőt helyezve, majd a ké-
szüléket azon keresztül csatla-
koztatva megmérhetjük, hogy 
egy használat során vagy egy 
nap alatt mennyi a fogyasz-
tása. A fogyasztásmérő mutat-
ja a pillanatnyi fogyasztást, de 
megjegyzi, hogy egy adott idő-
szakban mennyi időt volt hasz-
nálatban az eszköz, és ezalatt 
mennyi volt az összfogyasztása 
kWh-ban. A Wekerlei Kispia-
con, a KÖZÖS-ből december-
től kölcsönözhető ilyen áram-
fogyasztás-mérő. Néhány nap 
alatt megmérhetjük a régebbi 
készülékeink (tévé, hűtő) napi 
fogyasztását vagy megtudhat-
juk, mennyi a különbség egy 
alacsonyabb és egy magasabb 
hőfokú mosóprogram fogyasz-
tása között. 

A cikkben ajánlott eszközök-
ről az Átalakuló Wekerle „bá-
zisán”, a KÖZÖS kávézóban 
lehet érdeklődni a Wekerlei 
Kispiacon. Kölcsönözhetők a 
Wekerlei Közösségi Kölcsön-
ző űrlapon is: https://forms.
gle/ZUhZdauwpKMts4uZ6. 
Aki szeretné kipróbálni őket, 
december 5-én 7 órától vár-
juk egy teával a KÖZÖS-ben, 
a 'Spórolj az Energiával’ mű-
helyben! 

Az Átalakuló Wekerle
és Energiahatékony
Wekerle önkéntesei

atalakulo.wekerle@gmail.com

ENERGIAHATÉKONYSÁG – CIVILEK

„A legolcsóbb és legzöldebb energia az, amit el sem használunk.” Ezt eddig 
is tudtuk, de az árak emelkedésével és az idei extrém éghajlati károkkal még 
egyértelműbb lett. 

SOS spórolnék az energiával!

Hőkamera – Gutenberg krt. 8.

Új EpiPen
az intézményekben

EGÉSZSÉG

Lecserélte mind a 24 közneve-
lési intézményében, valamint 
a Gyermekek Átmeneti Ottho-
nában és a Családok Átmeneti 
Otthonában a tavasszal kiosz-
tott EpiPen Junior életmentő 
gyógyszereket az önkormány-
zat. 
A tavasszal gyors beszer-
zés után kiosztott életmentő 
EpiPenek szavatossági ideje 
lejárt, ezért cseréljük a korábbi 
eszközöket. Szerencsére Kis-
pesten nem kellett használni, 
de más kerületben igen, ami 
felhívta a figyelmet az óvatos-
ságra és az előrelátásra. Azok 
az önkormányzati nevelési és 
szociális intézmények, tábo-
rok kapják, ahol gyermekekkel 
foglalkoznak. A most kiosztott 
gyógyszert csaknem egy évig 
lehet alkalmazni, használatát 
az intézményekben dolgo-
zók közül már sokan megta-
nulták – mondta Gajda Péter 
polgármester az október végi 
városházi átadón. A polgár-
mester köszönetet mondott az 
óvodavezetőknek azért, hogy 
a kispesti óvodákban fővárosi 
szinten is elismerten rend, tisz-
taság van, és komoly, gyer-
mekszerető szakmai munka 
folyik. Külön kitért arra, hogy 
a kerület óvodái az első szóra 
szolidaritást vállaltak a peda-
gógusokkal, részt vettek az en-
gedetlenségi akciókban, akár a 
munkabeszüntetés árán is.
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Civil Fórumot
tartottak 

ÖNKORMÁNYZAT

Kispest számára is fontos beru-
házásai voltak a közelmúltban 
a Fővárosi Önkormányzatnak, 
befejeződött az 50-es villamos 
rekonstrukciója, megérkeztek 
az új CAF-villamosok, a kö-
vetkező év végére az összes 
szerelvény új lesz. Apróbb fel-
újítások is történtek: megújult 
a szakrendelő szemészete és 
a Madách utcai gyermekfogá-
szat. Minden gyermekintéz-
ményben továbbra is biztosítja 
az önkormányzat az EpiPen 
Junior életmentő gyógyszert. 
Folytatódott a komposztáló-
program, elindult az esővíz-
gyűjtő edények osztása is. 
Továbbra is ingyenes füzet-
csomaggal segíti a kerület az 
iskolásokat, a Kispesti Iskola-
támogatási Alapban pedig 1-1 
millió forintot biztosítunk az 
intézményeknek – sorolta a 
kerületi eredményeket Gajda 
Péter polgármester a novem-
ber eleji Civil Fórumon.
Az őszi fórumon Varga Attila 
alpolgármester válaszolt a fel-
merülő kérdésekre. A Család-
védelmi Szolgálatot Havasiné 
Ádámszki Emília mutatta be. 
Nagy Zita, a Városháza HEP-
referense a Helyi Esélyegyen-
lőségi Programról beszélt, 
majd Ferenczi István fenntart-
hatósági tanácsnok a helyes fa-
tüzelésről tartott rövid előadást 
a megjelenteknek.

A Mi Édeskénk címmel nyílt 
kiállítás a nyáron elhunyt 
Harasztÿ István Kossuth-díjas 
szobrászművész emlékére a 
KMO Előtér-galériájában.
Köszöntőjében Gajda Péter 
polgármester elmondta: ami-
kor a 2000-es évek közepén 

ellátogathatott a művész és fe-
lesége, Éva közös otthonába, 
akkor értett meg sok mindent 
Édeske művészetéről, gon-
dolkodásáról. Ott választották 
ki együtt azt a művet, amely 
azóta is a Kispesti Polgármes-
teri Hivatal hallját díszíti. Az 

Áramláskapcsolatok című al-
kotást mind a mai napig sokan 
megcsodálják a látogatók kö-
zül. Azt is akkor értettem meg, 
hogy ő miért Édeske. Nem le-
hetett eljönni úgy egy találko-
zás után sem, hogy ne feltöltve 
távozzunk – tette hozzá.
A rendhagyó kiállítás ötlete ak-
kor fogalmazódott meg, ami-
kor megtudtam, hogy Édeske 
nincs többé – mondta el meg-
nyitóbeszédében Skoda Éva, a 
Helikon Kulturális Egyesület 
elnöke. Tudtam, hogy sokunk-
nak van anyaga Édeskétől, 
ezért elkezdtem gyűjteni eze-
ket – tette hozzá. 
Kiállítók: Getto Márton, 
Haraszty Zsófia, Horváth Pé-
ter, Kristóf Lajos, Mazalin 
Natália, Nikmond Beáta, Raj 
Csaba, Skoda Éva, Szilágyi 
Ági, Varga László.

KULTÚRA

Emlékek Édeskéről

Sok emlék gyűlt össze 

A Kispesti Nemzetőrség meg-
alakulásának évfordulója 
(1956. október 28.) alkalmá-
ból tartott megemlékezésen 
a Bolyai iskola diákjai adtak 
műsort, majd Vinczek György 
alpolgármester beszélt arról, 
hogy itt Kispesten arra tö-
rekedtek a nemzetőrség és a 
Nemzeti Bizottság tagjai, hogy 
a békét, a lakosság biztonságát 
szolgálják, megszervezzék az 
ellátást. Az emlékezés végén 
előbb Égi Pál az ’56-os Szö-
vetség elnöke és Apró József, 
a Magyar Szabadságharcos 
56-os Hagyományőrző Veterá-
nok Világszövetsége vezetője, 
majd Vinczek György és Varga 
Attila alpolgármesterek hajtot-
tak fejet, és megkoszorúzták a 
Városháza falán lévő emlék-
táblát. A nemzeti gyásznapon, 
november 4-én Kovács Réka 
műsora után Vinczek György 

alpolgármester mondott be-
szédet a Határ úti kopjafánál. 
Megemlékezett a már elhunyt 
szabadságharcosokról, Koroly 
T. Györgyről, Porubszky 
István „Potyka bácsiról”, 
Jancsovics Jánosról és Nagy 

Mihályról, valamint azokról 
az ’56-osokról, Csukás Irén-
ről, Apró Józsefről, Égi Pálról, 
Karácsony Ernőről és Palánki 
Istvánról, akik egészségügyi 
okok miatt nem tudtak részt 
venni a megemlékezésen. 

EMLÉKEZÉS

1956-ra emlékeztek

Potyka bácsi állította a kopjafát
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A mostani megbeszélésen 
Claus Beyer Iversen, a projekt 

dán menedzsere és Johanne 
Hempel dán szakember, Blázy 

Krisztina, a Humánszolgáltatá-
si és Szociális iroda vezetője, 
Vinczek György alpolgármes-
ter, valamint a Csillagfény 
bölcsőde vezetése megkap-
ták az első vázlatterveket, 
amelyek már benne vannak 
a dán szemléletformáláshoz 
alkalmazkodó elemek. Ilyen 
például a magaságyások ki-
alakítása, amelyekben kony-
hakerti növényeket is tarthat-
nának, ami fontos eleme lenne 
a természetközeli nevelésnek. 
Jordán Klára, a CITI-kert Bt. 
tájépítész mérnöke azt is ki-
emelte, hogy az udvar árnyas, 
fát nem vágnak ki, csak na-
gyon indokolt esetben, de a 

pótlásról azonnal gondoskodni 
fognak. A tervek között szere-
peltek a meglévő „pancsolók-
nak” nevezett párásítók fel-
újítása, használhatóvá tétele, 
valamint a homokozók feletti 
árnyékolás megoldása is.

Aszódi-Sikter Éva, a Kispesti 
Egyesített Bölcsődék vezetője 
elmondta: az udvar átalakítá-
sának elsődleges célja, hogy a 
korábbi statikus, épített játékok 
helyett a gyerekek fantáziáját 
megmozgató, életkoruknak, 
képességeiknek megfelelő esz-
közök kerüljenek be az intéz-
ménybe – hangsúlyozta. 

NEVELÉS

Új szakaszába lépett a dán–magyar bölcsődei projekt, amelyet a Villum Alapítvány támogat. Dán ja-
vaslatok és helyi elképzelések, kívánságok alapján megkezdődött a Csillagfény bölcsőde kertjének, 
játszóudvarának átalakítása, elkészültek az első vázlatos tervek. 

Készülnek a tervek a bölcsődeudvar átalakítására

Kezdődhet a tervezés!

Felső- Kispest 4.

Óváros

Óváros

Kispesti Közösségi Költségvetés 2022

összesített eredményei

Kispesti Uszoda parkolójának rendbetétele, kátyúzása

Vécsey u. és Deák F. u. közötti park és játszótér rendbetétele

Arany J. u. és Rákóczi u. tízemeletes házai közötti betonos rész helyén 

József A. utcai elöregedett akácfa sor lecserélése 

Felső- Kispest 1.

Felső- Kispest J.

Felső- Kispest Y.

Felső- Kispest �.

Wekerle

zöldterület kialakítása fák telepítésével

(Jahn F. u. és Batthyány u. közötti szakaszon a parkoló felőli oldalon)

Kertváros

Óváros

Wekerle

Térifgyelő kamerarendszer bővítése

Vas Gereben utcában zöldterület-fejlesztés

ahol a legsúlyosabb a probléma, szikkasztóárok kialakítása 

Csapadékvíz-elvezetés egy rövid szakaszon, ott, 
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Őszi avargyűjtés és -szállítás a kispesti közterületekről
2022. október 17. és 2023. január 15. között

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Kispest önkormányzata idén is segíti a helyben élőket az 
őszi avar összegyűjtésében és elszállításában.

További információk és kedvezményes árú (100 Ft/db) zsákok vásárlására a Közpark 
Kft.-nél van lehetőség 2023. január 15-ig. 

Kérjük, a lombgyűjtő zsákokat a kukák kirakási helyére tegyék ki! 
Ügyeljenek arra, hogy a sárga zsákokba kizárólag utcai lomb kerüljön!

A kertes családi házas övezetben házanként ingyenesen négy darab sárga zsákot oszt 
ki az adott körzet képviselője, aktivistája a postaládában elhelyezve.

. 
Ez alól kivétel Wekerletelep a Hunyadi utcáig kiegészítve, ahol idén változatlanul

 avargyűjtő ketrecek kihelyezésével segít az önkormányzat.

TÁJÉKOZTATÓ

Az FKF Zrt. által forgalmazott zsákokat az FKF Zrt. szállítja el!

Az elszállítást a Közpark Kft. végzi: 
- őszi lombgyűjtésre használható sárga zsákban
- fizetős zöldhulladék zsákokban összegyűjtve

Minden más egyéb hulladék kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül, 
amely szabálysértési eljárást von maga után.

Tisztelt Kispestiek!

TISZTA KISPESTÉRT

Helyszín Elérhetőség Nyitvatartás

Közpark Kft. 1192 Budapest,
Bercsényi u.18.

Hétfőtől csütörtökig: 
07:30 - 15:15
Pénteken: 07:30-12:30

Névtelen-5.indd   1Névtelen-5.indd   1 2022. 11. 21.   11:322022. 11. 21.   11:32

A fakivágásról
A közterületi sorfák, parkfák 
és cserjék (együttesen fásszárú 
növényzet) az önkormányzat 
tulajdonát képezik, kezelésük 
és fenntartásuk a Közpark Kft. 
feladata. 

A magáningatlanon található 
fásszárú növényzet fenntartási, 
ápolási munkáiról a mindenkori 
ingatlantulajdonos köteles gon-
doskodni.

Kispest közigazgatási területén 
(közterületen és magáningat-
lanokon is) található élő fa ki-
vágása, valamint közterületen 
a cserjék kivágása is engedély-
köteles.

A fás szárú növények kivágásá-
val kapcsolatos engedélyezési 
eljárást a Polgármesteri Hivatal 
Zöldprogram Irodáján kell kez-

deményezni az alábbiak szerint:
- A fás szárú növények védel-
méről szóló 346/2008. (XII.30.) 
Korm. rendelet szabályozza a 
közterületi növényzet kivágá-
sával kapcsolatos teendőket.
- A fák védelméről szóló 
20/2014. (VI. 24.) számú ön-
kormányzati rendelet az in-
gatlanokon belüli fákkal kap-
csolatos eljárást szabályozza, 
valamint mindkét esetben a 
pótlással kapcsolatos előíráso-
kat tartalmazza.

A rendelet az engedélyezési el-
járáson és pótlási előírásokon 
túlmenően a fásszárú növények 
védelme érdekében szigorú 
szankcionálási lehetőséget is 
biztosít az eljáró hatóságnak. 

(Részletek a kispest.hu oldalon)

Zöldprogram Iroda

KÖZÉRDEKŰ

KEDVES
KISPESTIEK!

A Párbeszéd Tere december elején
az alábbi programokkal várja Önöket:

December 7. 17.30:
Szilágyi László előadása a hulladékkezelésről

December 8. 17.00:
Nők a politikában – Vendégünk Szabó Rebeka

országgyűlési képviselő
December 17. 11.00:

Társasjáték klub egész nap

Minden programunk ingyenes.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

A Párbeszéd Tere az Ady Endre út 89.-ben található.
Facebook oldalunk:  Párbeszéd Tere | Facebook

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

PÁRBESZÉD TERE
KÖZÖSSÉGI TÉR



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minden hónap első péntekén 17 
és 18 óra között a Kispesti Vass 
Lajos Általános Iskolában
(Csokonai utca 9.) 
e-mail: ratkayandrea@gmail.com

LACKNER CSABA
7. sz. választókörzet

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

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

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

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

VIDRA ZOLTÁN
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

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

FEKETE MÁRK
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

LAZÁNYI FERENC
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

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

SONG SIMON
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

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

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

EGÉSZSÉGÜGY

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

December 8., csütörtök 17 óra 
(XIX., Kossuth Lajos u. 50., 
MSZP-iroda)

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)

December 1., csütörtök 16 és 17 
között (X. ker., Állomás utca 17., 
DK-iroda)

DR. HILLER ISTVÁN
országgyűlési képviselő
(MSZP)

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

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

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

Minden hónap második hétfőjén 
16 és 18 óra között az MSZP-iro-
dában (Kossuth Lajos u. 50.)

GAJDA PÉTER
polgármester
(MSZP)

FERENCZI ISTVÁN
Listás képviselő
(Független)

Telefonos egyeztetés alapján 
folyamatosan
(06-20-239-2122)
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MEGÚJULT A BUDAPEST MIKROHITEL PROGRAM
- KEDVEZŐBB HITELEK A VÁLLALKOZÁSOKNAK

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

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

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

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

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

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

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

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

A Kispesti Önkormányzat
és a Budapesti Vállalkozásfejlesztési

Közalapítvány együttműködése

Kedvezményes non profit hitelek
kispesti mikrovállalkozásoknak.

Várjuk
észrevételeiket!
Email: info@kispesttv.hu
Web: www.kispesttv.hu

Minden vasárnap 10 órától jelentkezik
a Kispest TV a kerület különböző

egyházi, felekezeti szertartásainak
közvetítéseivel, amelyeket online
felületünkön is megtekinthetnek.




