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Nyitva a vizes játszótér 

KISPEST 150. SZÜLETÉSNAPJÁN 
Az idei születésnap alkalmából adták át a tavalyi és 
az idei elismeréseket, köszöntötték és ünnepelték 
a díjazottakat. 2021-ben Iványi Miklós, a Magyaror-
szági Evangéliumi Testvérközösség lelkésze, Szilágyi 
István volt polgári védelmi parancsnok, testvérvárosi 
referens és Timár Béla korábbi polgármester kapta 
meg a Kispest Díszpolgára címet.

6-7. oldal

ÖNKORMÁNYZAT - ELISMERÉSEK

A „rombolás” időszaka után 
hamarosan teljesen átala-
kul a harmadik emelet. Ma 
már biztos, hogy nem kell 
változtatnunk az elképzelé-
seinken, lesz többletforrás 
az igényes kialakításra, 
felszerelésre.

4. oldalÖNKORMÁNYZAT

Tavaly és idén is nálunk 
sokkal jobb anyagi helyzet-
ben lévő önkormányzatokat 
dobtak meg milliárdokkal. 
Igazságtalan, vérlázító és 
ostoba döntés csak olyan 
településeknek adni, ahol 
fideszes a vezetés.   

3. oldal

GAJDA PÉTER
GONDOSKODÁS

Módosul a rászorultak meg-
segítésére tavaly bevezetett 
fővárosi lakásrezsi-támo-
gatás: a jogosultak köre 
kibővül, a továbbiakban az 
igényléshez nem szüksé-
ges a védendő fogyasztói 
nyilvántartásba vétel.  

8. oldal

VINCZEK GYÖRGY

2. OLDAL

EGÉSZSÉGÜGY
DR. KUMIN MARIANNA
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Júniusi levelében a Miniszterelnökség 
helyettes államtitkára arról értesített, 
hogy „a fővárosi önkormányzat és a 
budapesti kerületek esetében a gazda-
sági és pénzügyi mutatók, valamint a 
gazdaság újraindításában rejlő lehető-
ségek áttekintését követően a kormány 
úgy döntött, hogy ezen önkormányza-
tok számára nem biztosít többletjutta-
tásokat” – tájékoztatta a hírről lapunkat 
Kispest polgármestere.

Gajda Péter Facebook-oldalán is megjelen-
tette a levelet, amelynek végén a helyettes 
államtitkár felhívja a polgármester figyel-
mét arra, hogy a kispestiek tájékoztatása 
során ne felejtse megemlíteni, hogy a kor-
mány támogatásával készül az egynapos se-
bészet a Kispesti Egészségügyi Intézetben. 
A városvezető írásában hangsúlyozza: a ke-
rület gazdasági helyzetén nem javít, hogy a 
főváros és a kormányzat korábbi megálla-
podásának köszönhetően több mint egymil-
liárd forint fejlesztési támogatás érkezik a 
szakrendelő egynapos sebészetének kialakí-
tásához. Ezt köszöni az önkormányzat, de 

Kispesten működési gondokat okoz, hogy 
a helyi iparűzési adó csökkentésével a kor-
mányzat közel 3 milliárd forintot vett el a 
kerülettől.  „Tavaly év végén és idén év ele-

jén is nálunk sokkal jobb anyagi helyzetben 
lévő önkormányzatokat dobtak meg mil-
liárdokkal” – írja, hozzátéve, hogy „igaz-
ságtalan, vérlázító és ostoba döntés csak 

olyan településeknek adni, ahol fideszes a 
vezetés”, hiszen a kompenzáció elmaradá-
sával „nem az önkormányzatot lopják meg 
a kormányzati döntéshozók, hanem a kerü-
letben élőket”. Ha a kispestiek joggal kér-
dezik majd, miért van kevesebb kaszálás, 
kulturális program, miért jut kevesebb az 
utak-járdák felújítására, azokhoz a „fideszes 
pártkatonákhoz” forduljanak, akik már a 
tárgyalások megkezdésekor is tudták, hogy 
színjáték az egész, a főváros és Kispest se 
kap vissza semmit abból, amit elvettek az itt 
élőktől – összegzi véleményét Gajda Péter. 

„A kormány úgy döntött, hogy ezen önkormányzatok számára nem biztosít többletjuttatásokat”
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Nyitva a vizes játszótér
SZABADIDŐ

Befejeződött az éves karbantartás, így június 19-én ismét 
megnyílt a gyerekek előtt a fővárosban is egyedülálló kispes-
ti vizes játszótér.

A kerületben élőket lop-
ják meg a döntéshozók

Kispest nem kap Kispest nem kap 
kompenzációt!kompenzációt!

Nemcsak Kispesten népszerű

Az első olyan hétvégére meg tudtuk 
nyitni a vizes játszóteret, amikor beütött 
a kánikula. A 2018-ban átadott ingyenes 
játszótér egyedüli a fővárosban, nagyon 
népszerű a kispestiek körében, és a 
környező kerületekből is sokan járnak 
ide. Ezért is fontos és kiemelt feladat 
számunkra rendszeres karbantartása. Ez 
történt meg idén is: a munkálatok során 
minden eszközt rendbe tettek, a vizes 

fúvókákat, szivattyúkat átvizsgáltak, 
kitisztították, megújult a vizesblokk is. 
Automata víztisztító rendszer működik, 
a vízminőségről a folyamatos gépesített 
fertőtlenítés is gondoskodik, amelynek 
működését hetente ellenőrizik, így nem 
kell fertőzésveszélytől tartaniuk az ide 
látogatóknak – tájékoztatta lapunkat 
Kispest polgármestere, aki a nyitónapon 
kilátogatott a vizes játszótérre. Hozzá-
tette, az első aktív hétvége után a csil-

lag karbantartása következik, amelyet 
csak az első használat tapasztalatai után 
lehet megtenni. Gajda Péter elmond-
ta, lakossági visszajelzések alapján az 
önkormányzat minden évben fejleszti 
a játszóteret. Idén a homokos résznél 
padok lesznek majd, amelyek kissé el 
is különítik majd a két területet, így ne-
hezebben tömíti el homok a lefolyókat, 
tisztítóberendezéseket. Gyorsnöveke-
désű, nagylevelű fákat is ültetnek, még 
tovább emelve a vizes játszótér színvo-
nalát. A játszóteret szeptember végéig 
naponta 8.00 és 21.00 óra között, a téli 
időszakban október 1-től április 30-ig 
8.00 órától 18.00 óráig látogathatják. 
Nem működnek a vizes részek akkor, 
ha 20 fok alá süllyed a hőmérséklet, 
illetve szeles, vagy zivataros az idő. A 
játszóteret 2-14 éveseknek tervezték, a 
balesetek megelőzése érdekében csak 
szülői felügyelettel használhatják a gye-
rekek. A parkban állandó felügyeletet ad 
az üzemeltető, ha valamilyen szabály-
szegést tapasztalnak, megkérik a szülőt, 
hogy figyelmeztesse gyerekét a baleset-
veszélyre, vagy a rongálás elkerülésére.

Folyamatosan fejlődik 
a vizes játszótér
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EGÉSZSÉGÜGY

Ha minden a tervek szerint halad, 2022 márciusában már fogadhat betegeket a Kispesti Egészségügyi Inté-
zet (KEI) harmadik emeletén kialakított egynapos sebészet. 

Tavasszal már gyógyítanak az egynapos sebészeten

A gazdasági nehézségek elle-
nére az elmúlt időszakban is 
sokat költöttünk a helyi egész-
ségügyi ellátás fejlesztésére, 
így a KEI műszerparkjának 
és épületének korszerűsítésé-
re. A folyamat talán legjelen-
tősebb állomása ez az állami, 
önkormányzati és intézményi 
összefogásból, több mint egy-
milliárd forintból (építés és 
műszerezés) megvalósuló be-

ruházás.  Olyan „kis kórház” 
lesz Kispesten, ahol rövid vá-
rakozási idő után néhány óra 
alatt megoldást kaphatunk a 
felmerülő egészségügyi prob-
lémáinkra – mondta el lapunk-
nak Gajda Péter polgármester, 
akit Dódity Gabriella önkor-
mányzati képviselő, valamint 
Kertész Csaba és Varga Attila 
alpolgármesterek is elkísértek 
a hónap közepén tartott bejá-

rásra. A „rombolás” időszaka 
után hamarosan teljesen átala-
kul a harmadik emelet, hiszen 
a nettó 401 millió forintos épít-

kezés után egy tágas gyógyító 
részleg várja a kispestieket, 
ahol lesz két műtő is. A járvány 
tavaly alaposan megnehezítet-
te a közbeszerzést és az épít-
kezés tervezését, de mára már 
biztos, hogy nem kell változ-
tatnunk az elképzeléseinken, 
nem kell szűkíteni a szakmai 
protokollokon, lesz többlet-
forrás az igényes kialakításra, 
felszerelésre. Az építkezéssel 
párhuzamosan megkezdődik 
majd a műszerek közbeszerzé-
se is. Ma úgy látjuk, szakem-
berben sem lesz hiány – tudtuk 
meg Dr. Kumin Marianna fő-

igazgató-főorvostól.  Az egy-
napos sebészet profiljában, 
mint általában, első helyen 
szerepel majd a szemészet, ki-
emelt helyen a sebészet (a hasi 
laparoszkópos eljárások), de 
lesz lehetőség a bőrelváltozá-
sokkal kapcsolatos beavatko-
zásokra, kisebb ortopédiai ja-
vításokra, urológiai műtétekre 
is. Az ide érkező betegeket 3-6 
óra alatt ellátjuk, ők a megfi-
gyelés után, 30 percen belül 
megközelíthető tartózkodási 
helyükre térhetnek vissza – 
tette hozzá a KEI főigazgatója.
Dódity Gabriella tájékoztatása 
szerint a 2017-ben létrehozott 
50 milliárdos keretösszegű 
Egészséges Budapest program 
keretében Kispest tavaly szinte 
a legtöbb forrást kapta az egy-
napos sebészet kialakítására 
a kerületek között. Ígéret van 
arra, hogy az új egynapos se-
bészetre digitális mammográ-
fia is érkezhet majd – mondta.

Varga Attila, Dódity Gabriella, Kertész Csaba,
Dr. Kumin Marianna és Gajda Péter

ELISMERÉS

Párkány Imrénét, az Arany 
óvoda vezetőjét Bárczy Ist-
ván-díjjal tüntették ki peda-
gógusnap alkalmából. A díjat 
a humánterületért felelős fő-
polgármester-helyettes adta 
át a Városháza kertjében. Az 
eseményen jelen volt Kará-
csony Gergely főpolgármester 
és Gajda Péter, Kispest polgár-
mestere. A Bárczy István-díjat 
2009-ben alapította a Fővárosi 
Közgyűlés, a fővárosban mű-
ködő közoktatási és gyermek-
védelmi intézmények azon 
munkatársai részére adomá-
nyozható, akik hosszú éveken 

át kiemelkedő teljesítményük-
kel hozzájárultak a jövő gene-
rációjának neveléséhez, okta-
tásához, képzéséhez és ezáltal 
a főváros fejlődéséhez. Gy. 
Németh Erzsébet köszöntőjé-
ben elmondta: „A legkiválóbb 
budapesti pedagógusainknak 
adjuk a Bárczy István-díjat. 
Büszke vagyok rájuk, és mind-
azokra, akik az elmúlt hóna-
pokban a hatalmas terhelés és 
az elviselhetetlenségig fokozó-
dó félelem és bizonytalanság 
ellenére kitartottak, tanítottak, 
gondoskodtak a gyerekeinkről. Karácsony Gergely, Párkány Imréné, Gajda Péter

Kitüntették az óvodavezetőt
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Épül
a „kis kórház”

ÖNKORMÁNYZAT - ELISMERÉSEK

A koronavírus-járvány miatt tavaly decemberben elmaradt a rendvédelmi dolgozók tiszteletére rendezett 
ünnepség. A 2020-as elismeréseket május végén a KMO Művelődési Központban adták át. 

Rendvédelmi dolgozók kaptak kitüntetést
Az ünnepségen Vinczek 
György alpolgármester és 
Plánk Róbert rendőrkapitány 
mondott köszöntőt, majd Gaj-
da Péter polgármester, Vinczek 
György és Domokos Gábor, a 
Rendészeti Bizottság elnöke 
adta át az elismeréseket. Az év 
rendőre címet Szikszai Ádám 
Róbert rendőr főtörzsőrmes-
ternek, Az év tűzoltója címet 
Menotti Péter tűzoltó főtörzs-
őrmesternek, Az év polgárőre 
címet Nagy Évának adomá-
nyozta az önkormányzat. A 
kispesti rendőrkapitányság 
munkatársai – Faragó Márton 
rendőr őrnagy, Kovács Emil 
Péter rendőr őrnagy, Vincze 
Krisztina címzetes rendőr al-
ezredes, Farkas Béla címzetes 
rendőr törzszászlós, Majorné 
Kökényesi Gabriella rendőr 
zászlós, Polgár Edina rendőr 
főtörzsőrmester, Szalai Krisz-
tina címzetes rendőr százados, 
Huszka István Csaba rendőr 
őrmester, Papp Szilvia – vehet-

tek át oklevelet és pénzjutal-
mat Kispest közbiztonságáért 
kifejtett odaadó munkájukért, 
a szolgálat példamutató ellá-
tásának elismeréséül.  A Kis-
pesten élőket szolgáló, példa-
mutató munkájáért vehetett 
át elismerő oklevelet és pénz-
jutalmat a Dél-pesti Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltséghez 
tartozó XIX. kerületi Hivatá-
sos Tűzoltó-parancsnokság öt 
munkatársa: Farkas István tűz-
oltó főtörzsőrmester, Farkas 
Zsolt tűzoltó főtörzsőrmester, 
Schweier Ferenc tűzoltó fő-
törzsőrmester, Tóth Tamás 
tűzoltó zászlós, Mihály Tamás 
tűzoltó törzsőrmester. Az em-
berek biztonságát szolgáló, a 
rendőrség és az önkormányzat 
tevékenységét támogató önzet-
len polgárőri munkája elisme-
réseként elismerő oklevélben 
részesült Menyhárt Andrea 
polgárőr és Gyalog Csaba ön-
kormányzati rendész. Az újon-
nan alapított Sárkányölő Szent 

György Elismerés a kerületi 
rendőrkapitányság állományá-
ban hosszabb ideje szolgálatot 
teljesítő rendőrnek adomá-
nyozható. A pénzjutalommal 
is járó díj átadását minden 
évben Szent György napjához 
(április 24.) kapcsolódóan ter-

vezi majd az önkormányzat. 
2021-ben az új elismerésben 
részesült: Áldorfai Márk rend-
őr hadnagy, Kopp Bernadett 
rendőr hadnagy, Pádár Tünde 
rendőr főtörzszászlós, Pócs 
Attila rendőr zászlós, Németh 
Dávid rendőr őrmester.

Az év rendvédelmi dolgozói 2020-ban: Szikszai 
Ádám Róbert, Nagy Éva, Menotti Péter 

EMLÉKEZÉS

Katonai tiszteletadás mellett 
avatták fel a II. világháború-
ban elesett, 1914-ben Kispes-
ten született Seres László ti-
zedes emléktábláját a Trefort 
szakgimnázium homlokzatán 
május végén. Az emléktáblát 
a Honvédelmi Minisztérium 
Hadtörténeti Intézet és Mú-
zeum Katonai Emlékezet és 
Hadisírgondozó Igazgatósága 
állíttatta. Seres László 1942. 
január 19-én a magyar királyi 
honvédség katonái közül tizen-
ötödikként kapta meg a Ma-
gyar Arany Vitézségi Érmet. 
Ez volt a legénységi állomány 

legmagasabb kitüntetése. Ösz-
szesen 40-en kapták meg a II. 
világháború alatt mozgósított 
egymillió katonából. Dr. Her-
mann Róbert, a Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum parancsno-
kának tudományos helyettese 
beszédében hangsúlyozta, a 
megemlékezés nem politikai 
értékítéletet jelent, hanem az 
emberi nagyságról, a katonai 
vitézségről és a hősiességről 
szól. Az ünnepség végén Gaj-
da Péter polgármester és Dr. 
Hermann Róbert helyezték el 
az emlékezés koszorúit.

Emléktáblát avattak

A keleti fronton esett el 1941-ben
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ÖNKORMÁNYZAT – ELISMERÉSEK 

Köszöntötték 2020 díjazottjait
A három tavalyi díszpolgárt ismét megköszöntötték, tízen Kispestért Díjat, tizenöten Dicsérő Oklevelet, 
nyolcan pedagógusoknak járó kitüntetést vehettek át a június 11-i dísztestületi ülésen a KMO-ban. Tavaly, 
Kispest önálló településsé nyilvánításának 149. évfordulója alkalmából a járvány miatt elmaradt az ünnep-
lés, csupán a díszpolgárok vehették át az év végén Kispest város címerének rajzolatával ellátott arany em-
lékgyűrűt. 

Gajda Péter polgármester és 
Dr. Hiller István országgyű-
lési képviselő köszöntője 
után a Kispest Díszpolgára 
kitüntető címet Gajda Péter-
től és Dr. Hiller Istvántól, az 
Országgyűlés alelnökétől ve-
hették át ismét a kitüntetettek: 
Dr. Zádori Magdolna korábbi 
tisztifőorvos, Dr. Jókai Osz-
kár korábbi országos tűzoltó-
parancsnok (nem tudott jelen 
lenni) és Ertelné Csák Judit, a 
Kispesti Vass Lajos Általános 
iskola korábbi igazgatója. 

Kispestért Díjban részesült 
Boros Gábor nyugdíjas közép-
iskolai tanár; Losó Györgyné, 
a Romák Felzárkóztatásáért 
Egyesület elnöke; Major Ernő-
né polgármesteri személyi tit-
kár; Dr. Halász Géza, a Kispest 
Kertvárosi Közösségi Egyesü-
let elnöke; Balázs Piroska, a 
Segítő Kéz Kispesti Gondozó 
Szolgálat intézményvezető-

je; Hunkár Erzsébet címze-
tes rendőr főtörzszászlós; Dr. 
Wolkóber Ágnes háziorvos; 
Póti Tímea, a Jegyzői Kabinet 
Iroda személyi titkára; Nagy 
Tamás tűzoltó főhadnagy; 
Kozma Mihály, a Honvéd és a 
magyar válogatott egykori lab-
darúgója.

Dicsérő Oklevelet vehetett át
Kiss-Szitár Klára Orsolya, a 
WKK művelődésszervezője; 
Verbó László, a Segítő Kéz 
Kispesti Gondozó Szolgálat 
Wekerlei Szakmai Egységének 
technikai munkatársa; Földi 
Laura, a Szociális Szolgáltató 
Centrum otthonvezetője; Antal 
Beatrix, a Kispesti Egészség-
ügyi Intézet tüdőgyógyásza-
ti asszisztense; Győriné Bán 
Mária, a Humánszolgáltatási 
és Szociális Iroda munkatár-
sa; Hulik Melinda, a Jegyzői 
Kabinet Iroda munkatársa; 
Kékesné Horváth Valéria, a 

Pénzügyi és Gazdasági Iroda 
munkatársa; Nagy-Koi Ani-
ta, a Jegyzői Kabinet Iroda 
munkatársa; Németh Tamás-
né, a Humánpolitikai Csoport 
munkatársa; Oroszki Zoltán, 
a Vagyongazdálkodási és Vá-
rosüzemeltetési Iroda munka-
társa; Molnár Lászlóné Ilon-
ka civil önkéntes, nyugdíjas; 
Bödöcs Brigitta, a Kispesti 
Bolyai János Általános Iskola 
igazgatóhelyettese; Kanalasné 
Keller Margit, a Kispesti 
Arany Óvoda óvodavezető-he-
lyettese; Homoki Hajnalka, a 
Kispesti Kós Károly Általános 
Iskola igazgatóhelyettese; Var-
ga Eszter, a Kispesti Pannónia 
Általános Iskola matematika-
tanára.

Elismerő Oklevél Kiemelke-
dő Pedagógiai Tevékenysé-
gért elismerésben részesült 
Wirtz Zsuzsanna, a Hungária 
Általános Iskola és Kollégium 

igazgatóhelyettese, Dinyáné 
Németh Marianna, a Kispesti 
Eötvös József Általános Iskola 
angol szakmai munkaközösség 
vezetője.

Kispest Gyermekeiért El-
ismerő Oklevelet kapott 
Rónaszéki Ágnes, a Kispesti 
Tarka-barka Óvoda óvodape-
dagógusa, valamint Takács 
Gyöngyi, a Kispesti Mézeska-
lács Művészeti Modell Óvoda 
dajkája.

Együttnevelő Pedagógus El-
ismerő Oklevélben részesült 
Abonyi Tünde, a Kispesti Gá-
bor Áron Általános Iskola ta-
nítója és Kovács Csabáné, a 
Kispesti Árnyas Óvoda óvoda-
pedagógusa.

Polgármesteri Dicsérő Okle-
vél Kiemelkedő Pedagógiai 
Tevékenységért elismerésben 
részesült Fejes István, a Hun-
gária Általános Iskola igaz-
gatója és Velenceiné Horváth 
Zsuzsanna, a Kispesti Szivár-
vány Óvoda óvodavezető-he-
lyettese.

Kispestért Oklevelet kapott a 
Nyugdíjas Pedagógusok Egye-
sülete Kispest.

Az ünnepség résztvevőit és a 
díjazottakat a Kispesti Szat-
mári László Alapfokú Művé-
szeti Iskola művésztanárai kö-
szöntötték: Szimicsevics Judit 
fuvolán, Erős Csaba zongorán 
játszott. A műsorfolyamban 
Koltai Róbert Jászai Mari-dí-
jas színművész József Attila 
Thomas Mann üdvözlése című 
versét szavalta el.

Tavaly elmaradt az ünneplés

ÖNKORMÁNYZAT – ELISMERÉSEK 

Kispest 150. születésnapján
Iványi Miklós, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség lelkésze, Szilágyi István volt polgári védel-
mi parancsnok, testvérvárosi referens és Timár Béla korábbi polgármester lett Kispest Díszpolgára idén. 
Kispestért Díjat tízen, Dicsérő Oklevelet tizenöten kaptak. Nyolc pedagógust tüntettek ki. Az ünnepi testü-
leti ülésen Tóth Roland színművész Radnóti Miklós Nem tudhatom... című versét szavalta el, és fellépett 
Pánczél Kristóf zongoraművész.

Minden évben különleges al-
kalom a kerület születésnapja, 
idén még inkább az, hiszen 
egy szomorú év után állunk 
itt. Bízunk abban, hogy ez nem 
folytatódik tovább, és a jövő-
ben is együtt tudunk majd ün-
nepelni azokkal, akik számára 
fontos Kispest – fogalmazott 
rövid köszöntőjében Gajda Pé-
ter polgármester.
Szokatlan, hogy egy évfor-
dulót, a kerület születésnap-
ját két részletben ünnepel-
jük. Mindannyiunk számára 
fontos a kispestieség, hisz itt 
élünk, Kispestért dolgozunk. 
Mindenki, akinek évtizedek 
óta fontos egy városrész sor-
sa, megérdemli az elismerést 
– mondta Burány Sándor or-
szággyűlési képviselő.
Az önkormányzat képviselő-
testületének döntése alapján 
2021-ben három Kispesthez 
kötődő, nagyrabecsült sze-
mélyiség – Iványi Miklós, a 
Magyarországi Evangéliu-
mi Testvérközösség lelkésze; 
Szilágyi István nyugállomá-
nyú polgári védelmi alezredes, 

testvérvárosi referens; Timár 
Béla, Kispest korábbi polgár-
mestere – kapta meg a Kispest 
Díszpolgára címet, és vehette 
át a megbecsülés jeleként a 
Kispest címerének rajzolatá-
val ellátott arany emlékgyűrűt 
Gajda Péter polgármestertől, 
Burány Sándor országgyűlési 
képviselőtől, valamint Vinczek 
György, Kertész Csaba és Var-
ga Attila alpolgármesterektől.

Kispestért Díjjal tüntették ki 
Dr. Bihari Ágnest, a Kispes-
ti Egészségügyi Intézet bőr-
gyógyász főorvosát; Urbánné 
Mészáros Tündét, a Kispesti 
Vass Lajos Általános Iskola 
intézményvezető-helyettesét; 
Kranyik Gyulánét, a Polgár-
mesteri Hivatal ügyintézőjét; 
Bugyiné Szabolcsi Ágnest, 
a Hatósági Iroda vezetőjét; 
Koltay Katalin anyakönyv-
vezetőt; Horváth Gyöngyit, a 
Kispesti Kós Károly Általános 
Iskola tanítóját (posztumusz); 
Mikófalvi Ágnest, a Kispes-
ti Pannónia Általános Isko-
la pedagógusát, Rácz Attilát, 

a KMO igazgatóhelyettesét; 
Tordai László tűzoltó alezre-
dest, a XIX. kerületi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság vezető-
jét; Ikladiné dr. Petres Veroni-
kát, a hivatal korábbi irodave-
zetőjét.

Dicsérő Oklevélben részesült 
Misiák Dávid Jolánta, a Kis-
pesti Egészségügyi Intézet 
pszichológusa; Kisgyörgy Edi-
na, a Kispesti Egészségügyi 
Intézet pszichiátriai szakasz-
szisztense; Bihari Erzsébet, a 
Humánszolgáltatási és Szociá-
lis Iroda köznevelési ügyinté-
zője; Berencz Ibolya főépítész; 
Béresné Kollányi Dorothea, a 
Jegyzői Kabinet Iroda iktatója; 
Cseh Judit anyakönyvvezető; 
Fülöp Péter polgármesteri re-
ferens; Jakubács Erzsébet, a 
Pénzügyi és Gazdasági Iroda 
ügyintézője; Kanizsainé Ko-
hári Krisztina, a Humánszol-
gáltatási és Szociális Iroda 
csoportvezetője; Nagy-Vankó 
Gabriella, a hivatal személy-
ügyi referense; Nagy Viktória, 
a Jegyzői Kabinet Iroda szerve-

zési és minőségügyi referense, 
Pajtás László, az Informatikai 
Csoport információrendszer 
szervezője; Zsigmondné Mik-
lós Ilona anyakönyvvezető; 
Mohay Orsolya, a Helytörté-
neti Gyűjtemény művészeti 
munkatársa; Kaszper Ágnes, 
a Kispesti Szivárvány Óvoda 
vezetője.

Elismerő Oklevél Kiemelke-
dő Pedagógiai Tevékenysé-
gért elismerésben részesült 
Lázár András, a Kispesti Deák 
Ferenc Gimnázium igazgató-
helyettese és Gábor Erzsébet, 
a Kispesti Szatmári László 
Alapfokú Művészeti Iskola gi-
tártanára.

Kispest Gyermekeiért Elis-
merő Oklevelet kapott Rátkai 
Istvánné, a Kispesti Mézeska-
lács Óvoda dajkája és Kórádi 
Gáborné, a Kispesti Gábor 
Áron Általános Iskola nyugdí-
jas tanítónője.

Együttnevelő Pedagógus El-
ismerő Oklevelet kapott Gá-
bor András, a Kispesti Gábor 
Áron Általános Iskola tanára 
és Dománné Bermoskóni Er-
zsébet, a Kispesti Arany Óvo-
da nevelőmunkát segítő mun-
katársa.

Polgármesteri Dicsérő Okle-
velet vehetett át kiemelkedő 
pedagógiai tevékenységéért 
Petki Anna, a Kispesti Bo-
lyai János Általános Iskola 
munkaközösségvezetője és 
Szabóné Tóth Ildikó, a Kis-
pesti Eötvös József Általános 
Iskola tanítója.

Díszpolgárok: Iványi Miklós, Szilágyi István, Timár Béla



v

8 9KISPEST KISPEST

A szurkolólegenda életének 
72. évében hunyt el súlyos 
betegség következtében. 

Gyerekkora óta rajongott a 
Honvédért, nem múlt el meccs 
nélküle. Volt önkormányzati 
képviselő, évtizedekig vezette 
a Honvéd Baráti Kört. Minden, 
az egyesülethez kapcsolódó 
társadalmi esemény megszer-
vezése, lebonyolítása és finan-
szírozása 2005-ig a nevéhez 
fűződött. 1991-ben javaslatot 
tett Puskás Ferenc díszpolgári 
címére, 2007-ben javaslatára 
indult el az a folyamat, amely-
nek végén a Berzsenyi iskola 
felvette Puskás Ferenc nevét. 
Az önkormányzat 2007-ben 
Polgármesteri Dicsérő Okle-
véllel ismerte el tevékenysé-
gét, 2009-ben, az alapítás évé-
ben Kispest Sportjáért-díjat 
vehetett át.
Gajda Péter polgármester 
Facebook-oldalán búcsúzott a 
legendás Honvéd-szurkolótól: 
„Drága Piroska János! Nem 
akarom elhinni, hogy itt hagy-
tál minket! A legnagyobb Kis-
pest drukker voltál, mindened 
volt a kerület, képviselőként, 
a baráti kör elnökeként és ma-
gánemberként is. Nem véletle-
nül bízta Rád Öcsi bácsi a kö-
zösen létrehozott alapítványt 
sem! Köszönöm, amit Kis-
pestért tettél, köszönöm, hogy 
mindig számíthattam Rád! 
Nyugodj békében János!” 

Búcsú
Piroska Jánostól

GYÁSZ

„A modern kor gyarmatosítói 
türelmesen cserkészik be cél-
pontjaikat, elaltatják, és las-
san emésztik föl a kiszemelt 
nemzetek életösztönét és el-
lenállását. Éppen úgy, ahogy 
az oktondi békát főzik meg a 
fokról fokra fölforralt vízben. 
Bár szűk a hely, de jól érzi ma-
gát; kellemesen elvan, eszébe 
sem jut, hogy aggódnia kel-
lene, nem is érti, s aztán nem 
is akarja érteni, mi történik 
vele, s mire észbe kap, meg 
is van főzve. Így süllyednek 
kiszolgáltatottságba hajdan-
volt büszke és erős nemzetek. 
Így kerül családok millióinak 
nyakába hám, szájába zabla. 
Így jutnak oda, hogy nem éle-
tük munkájának meg- és ki-
érdemelt gyümölcsét hagyják 

gyermekeikre, hanem a visz-
szafizethetetlenné dagadt hite-
leiket és vele saját sorsuk be-
szűkült horizontját” – mondta 
Orbán Viktor bő tíz éve egy 
ünnepi beszédben, hozzátéve: 
„Mi nem leszünk gyarmat.” 
Nem hagyott kétséget afelől, 
hogy a modern gyarmatosítók 
fő eszköze a hitel, erről szólt a 
néhány mondatnyi idézet, de 
ekkortájt ennél tömörebben és 
egyértelműbben is megfogal-
mazta: „egy nemzetet kétféle-
képpen lehet leigázni, karddal 
vagy adóssággal.”
Nagyot fordult azóta a világ, 
a miniszterelnök most – kínai 
segédlettel – bennünket néz 
oktondi békának, és készül 
megfőzni minket fokról fokra. 
Az ok a Fudan, egy kínai egye-
tem, melyet kínai hitelből, kí-
nai cégekkel, kínai munkások-
kal építünk fel Kínának, úgy 
hogy a magyar adófizetők pén-
zéből fogjuk a hitelt kamatos-
tul visszafizetni. Nem kis sum-
ma: 540 milliárd forint. Ennyit 
fizetünk vissza alsó hangon 
Kínának, hogy legyen egye-
teme Budapesten. Ráadásul 
– mintha mindez önmagában 
nem lenne elég – a tervezett 
Diákváros helyén. A Diákvá-
ros azt a célt szolgálná, hogy 
a fővárosban tanuló fiatalok-
nak legyen korszerű kollégiu-

ma, olcsó lakhatást biztosítva 
egyetemi éveik alatt. Magyar 
pénzből, magyar diákoknak 
kollégiumot, ez rendben van. 
De mi a jó abban, ha magyar 
pénzből külföldi diákoknak, 
egy nagy és gazdag országnak 
építünk egyetemet? 
Nem csoda, hogy a terv kicsap-
ta a biztosítékot. Ezügyben 
zajlott is egy konzultáció Bu-
dapesten, június 4. és 13. kö-
zött, több, mint 30 ezer ember 
részvételével, a kormány ja-
vaslatát a fővárosiak több mint 
90%-a elutasította. Az ügyben 
népszavazás is lesz, ahogy a 
járványhelyzet lehetővé teszi. 
Az az Orbán, aki bő tíz éve 
még ellenezte, hogy hiteleken 
keresztül váljunk kiszolgálta-
tottá, most Paks, a Budapest–
Belgrád-vasútvonal, a Fudan 
ürügyén adósrabszolgává tesz 
minket, kiszolgáltatva az or-
szágot Oroszországnak és Kí-
nának. A miniszterelnök hívei 
Brüsszel ellen tüntetve büsz-
kén meneteltek egy kifeszített 
molinó mögött, melyre ez volt 
írva: Nem leszünk gyarmat. 
Igaz, nem mi adunk pénzt 
Brüsszelnek, hanem fordítva.  
A szélkakasok pörögnek, fo-
rognak, az írás megmarad. A 
molinó felirata most aktuáli-
sabb, mint valaha.

KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

Burány Sándor 
(MSZP)

Nem leszünk gyarmat

Módosul a rászorultak meg-
segítésére tavaly bevezetett 
fővárosi lakásrezsi-támogatás: 
a jogosultak köre kibővül, a 
továbbiakban az igényléshez 
nem szükséges a védendő fo-
gyasztói nyilvántartásba vétel.  
2021. július 1-től az a személy 
is jogosult a lakásrezsi-támo-
gatásra aki:
• lakhatási kiadásokhoz kap-
csolódó hátralék rendezéséhez 
nyújtott település támogatás-
ban részesül, vagy
• tartós ápolást végzők időskori 

támogatásában részesül, vagy
• álláskeresési járadékban ré-
szesül, vagy
• nyugdíj előtti álláskeresési 
segélyben részesül, vagy
• magasabb összegű családi 
pótlékban részesül, vagy
• közfoglalkoztatott, vagy
• regisztrált álláskereső, vagy
• nyilvántartásba vett védendő 
fogyasztó, védendő felhaszná-
ló.
A távhőtámogatás havi össze-
ge 2000 Ft. A víz-, csatorna- 
és szemétszállítási támogatás 

összege megoszlik: a víz- és 
csatornadíjra 750-750 Ft, a 
szemétdíjra 500 Ft – összesen 
2000 Ft – vehető igénybe ha-
vonta. Az igényléshez szük-
séges nyomtatvány kérhető a 
Polgármesteri Hivatal szociális 
ügyfélszolgálatán ügyfélfoga-
dási időben (H: 14.00-18.00, 
SZe: 8.00-16.30, P: 8.00-
12.30). A kitöltött igénylőlap 
az ügyfélszolgálaton leadható.

Humánszolgáltatási
és Szociális Iroda

2021. JÚNIUS2021. JÚNIUS

EMLÉKEZÉS

A Székelyország Tündérkertje látványparkban tartotta megemlékezését az önkormányzat a trianoni béke-
szerződés aláírásának napján. 

Kalandos műtárgykereső túrára hívta a játékra vágyó és alkotásokra kíváncsi műkedvelőket a Kispesti Heli-
kon Kulturális Egyesület és a Wekerlei Kultúrház június 19-én. 

A nemzeti összetartozás napján

A tavalyihoz hasonlóan idén 
is elmaradt az ünnepség, az 
önkormányzat képviseletében 
Gajda Péter polgármester, va-
lamint a három alpolgármes-
ter, Vinczek György, Kertész 

Csaba és Varga Attila, illetve 
Dr. Hiller István országgyűlési 
képviselő, a Parlament alelnö-
ke néma főhajtással és koszo-
rúzással emlékezett a Trianont 
szimbolizáló kopjafa előtt. 

Régi hagyomány, hogy a 
Székelyország Tündérkert-
jében emlékezünk meg a tri-
anoni békeszerződésről. Azt 

szimbolizálja ez a kert, hogy 
itt Kispesten is van olyan hely, 
ahol gondolni tudunk az elsza-
kított országrészekre, ott élő 
honfitársainkra, és az Európai 
Unió közössége talán reményt 
ad arra, hogy most már ezek 
az országhatárok nem szét-
választanak minket, noha ezt 
a nemzetet sose választották 
szét igazából határok, hanem 

még inkább együtt élhetünk, 
együtt érezhetünk – fogalma-
zott lapunknak Gajda Péter. 
Hiller István arról beszélt, 
hogy a múlton nem keseregni 
kell, miközben Trianon min-
den magyar számára egy ele-
ven seb. Azonban az, hogyan 
tudnak Európában, Európa 
közepén együtt élni népek és 
nemzetek, ez már a mi fele-
lősségünk. Nem arra kell for-
dítani az energiát, hogy belül 
hogyan lehet megosztani, 
akár az unión belül országo-
kat, népeket, hanem kulturá-
lis és gazdasági értelemben is 
versenyképessé, még inkább 
versenyképesebbé kell tenni 
az országunkat, a régiót és Eu-
rópát, büszke magyarként és 
büszke európaiként. 

Trianon eleven seb

KULTÚRA

A hosszú bezártság után jó tár-
saságban lenni – ezt mondták 
azok a vállalkozó kedvűek, 
akik részt vettek a Helikon 
Go elnevezésű műtárgykereső 
játékban. Az ötlet a Kispesti 
Helikon Kulturális Egyesü-
lettől érkezett. Skoda Éva, az 
egyesület elnöke elmondta, 
ezeket a műtárgyakat kifeje-
zetten erre az alkalomra készí-
tették a művészek. Az eredeti 
koncepció az volt, hogy csak 
kavicsokat festenénk meg, ám 
hamar kibővült a paletta. Eb-
ben az is benne volt, hogy egé-
szen más értelmet tud kapni 
egy tárgy – például egy kő –, 
ha egy művész a kezébe veszi. 
A kispesti alkotók olyan mű-
vészeti élményben szerették 

volna részesíteni a játékban 
résztvevőket, mint amit egy 
kiállítás adhat, illetve adott 
korábban – hangsúlyozta Sko-
da Éva. A másfél órás túra a 
Wekerlei Kultúrháztól indult 
és ez volt a végállomás is, 
közben különböző állomások 
várták a játékosokat, ahol fel-
adatokat kellett megoldaniuk, 
volt óriás puzzle és memória-
játék is. A túra végén a kul-
túrházban Kiss-Szitár Orsolya 
tagintézményvezető köszön-
tötte a résztvevőket és gratulált 
a sikeres teljesítéshez. Az iga-
zán jó kincskeresők ugyanis 
eredeti műtárgyakkal térhettek 
haza, melyeket Skoda Éva és 
az egyesület művészei adtak át 
a játékosoknak. Kincsek kincskeresőknek

Műtárgykeresés Wekerlén

Emlékezés
főhajtással

és koszorúzással

GONDOSKODÁS - LAKÁSREZSI-TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELE
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ÖNKORMÁNYZAT

Nem csak kispesti jelenség, de már most foglalkoznunk kell vele: egyre kevesebb gyermek veszi igénybe a 
kerületi óvodai és bölcsődei szolgáltatásokat – tájékoztatta lapunkat Kispest polgármestere.

Csökken a bölcsisek és ovisok száma

Míg 2015-ben 1802 gyermek 
iratkozott be a kerületi óvo-
dákba, 2021-re ez a létszám, 
minden erőfeszítésünk ellené-
re 1351-re csökkent. Az átla-
gos csoportlétszám 2015-ben 

majd 24 fő volt ez idén már 
csak 19. Jelenleg 6 bölcsőde és 
16 óvoda működik Kispesten. 
Fontos, hogy az intézmények 
fenntarthatósága miatt elgon-
dolkodjunk azon, hogy mit 

lehet a folyamatosan csökkenő 
gyereklétszámmal tenni annak 
érdekében, hogy továbbra is 
az elvárható színvonalat tud-

juk biztosítani az itt élő szü-
lőknek, gyerekeknek. Miköz-
ben támogatjuk a kerületben 
elindult, a környezetet nem 
terhelő, színvonalas építészeti 
megoldásokkal rendelkező új 
lakásépítéseket, amelyek hosz-
szabb távon megállíthatják ezt 
a rossz folyamatot, az óvodai 
intézményhálózat átszervezé-

sén is el kell gondolkodnunk. 
Közben azzal is szembe kell 
néznünk, hogy miként tudjuk 
még jobban megbecsülni, a ke-
rületben tartani azokat az óvo-
dapedagógusokat, akik hosszú 
éveken át színvonalasan ok-
tatják, nevelik gyermekeinket. 
Összetett a feladat, amelyen 
a városházán dolgozó szak-
emberek, az intézményein-
kért felelős kollégák hónapok 
óta dolgoznak. Bízom benne, 
hogy amint fontos döntéseket 
kell hoznunk a képviselő-tes-
tület ülésén, mindenki a kerü-
let és az itt élők érdekeit fogja 
majd szem előtt tartani, még 
akkor is, ha éppen egy válasz-
tási év elé nézünk – mondta el 
Gajda Péter. 

Csökken a gyereklétszám 

SZABADIDŐ 

Gajda Péter rendhagyó gye-
reknapi köszöntője után 
Koltay Eszter és Sönfeld Má-
tyás közreműködésével Lim-
Lom mese, környezetóvó 
bábos előadás következett 
online, amelyben mesés kör-
nyezetbe ágyazva beszélgettek 
a gyerekekkel a szelektív hul-
ladékgyűjtés fontosságáról, a 
kapcsolódó fogalmak jelenté-
séről és jelentőségéről. Kinyílt 
a Zenebatyu, öko-hangszerek 
mutatkoztak be, az is kiderült, 
hogyan készíthetünk otthon 
különféle hulladéknak tűnő 
anyagokból hangszereket. A 
bemutató felhívta a figyelmet 
a környezettudatos gondolko-
dásra és fejlesztette a kreativi-
tást is. A program utolsó részé-
ben oktatófilmeket láthattak a 
gyerekek az élelmiszer kilomé-
terek környezettani hatásáról, 
a 3D-s nyomtatásról, illetve 
a mobiltelefonok elterjedésé-

ről. A kertvárosi gyermekna-
pot a játszótérről a közösségi 
házba terelte az özönvízszerű 
eső. Ditrichné Kiss Erzsébet 
ötletgazdától megtudtuk, egy 
kiserdei szemétszedési akció 
hívta fel a figyelmét arra, hogy 
mennyire környezettudato-
sak a gyerekek, ezt követte a 
Föld-napi rajzpályázat. Erre 
az ötletre épült az idei prog-
ram, amit az önkormányzat és 
a Kispest Kertvárosi Közös-
ség Egyesület is támogatott, a 
program többi elemét már az 
egyesülettel közösen gondol-
ták ki. Tatai Zsolt bábszínész 
jóvoltából két Vitéz László-
történetet  izgulhattak végig a 
gyerekek. Az előadások között 
rendezték a rajzpályázat díj-
kiosztóját – csaknem 30 pá-
lyamű érkezett a felhívásra –, 
majd kézműveskedéssel zárult 
a program.Környezetvédelem mesés környezetben

Gyermeknap a környezet- és a klímavédelem jegyében 

El kell gondolkod-
ni az óvodahálózat 

átszervezésén

EGÉSZSÉGÜGY

Az egynapos sebészet kialakításával járó munkálatok miatti változásokról Dr. Kumin Marianna, a Kispesti 
Egészségügyi Intézet főigazgató-főorvosa tájékoztatta lapunkat. 

Szakrendelések új helyen

Az Intézetbe történő bejutás 
kizárólag a főbejáraton keresz-
tül lehetséges. A hátsó, Petőfi 
utca felőli személybejárat a 
Raditecbe vizsgálatra érkező 
betegek számára áll nyitva. 
A Foglalkozás-egészségügyi 
rendelés – az oltási időszak 
alatt – a Berzsenyi utca 3.-ban 
lévő rendelőben található.
- Az I. emelet Büfé felőli ol-

dalfolyosóján a teljes mozgás-
terápiás részleget helyeztük 
el. A Masszázs a 104. és 102. 
sz. szobákban található, az 
Ortopédia a 106. sz. szobában 
működik, Gyógycipész szol-
gáltatása is itt érhető el. Kiala-
kítottunk egy új Gyógytorna-
termet a 101. sz. szobában.
- Az I. emeleten a személylift 
felőli oldalfolyosóra költözött 

a Bőrgyógyászat, a a 152., 
153. és 154. sz. szobákba. A 
Nőgyógyászat a 157. és a 162. 
sz. szobákban maradt. Az On-
kológia a 163. sz. szobában ka-
pott megújult területet.
Az I. emeleten történt változá-
sokat az ajtókon már megjele-
nítettük. Az egyéb, I. emeleten 
található betegellátó terüle-
tek – Háziorvosi szolgálatok, 
Neurológia, Szemészet, Reu-
matológia, Gyógytorna – vál-
tozatlanul üzemelnek a régi 
helyükön.
- A II. emeleten a személy-
lift felőli oldalfolyosóra köl-
tözött a Sebészet, a 235. és 
235/1. sz. szobákba. Az Uro-
lógia a 236. sz. szobában, a 
Gasztroenterológia a 237. és 
a 237/1. sz. szobákban kapott 
helyet. Ugyanitt található át-
meneti időre a Családvédelmi 
szolgálat is. Korábban már a 
II. emeletre költözött – vég-
leges helyére, megújulva – a 
Kardiometabolikus ambulan-

cia, a 201. sz. szobába. A II. 
emeleten történt változáso-
kat, az ajtókon már megjele-
nítettük. Az egyéb, II. eme-
leten található betegellátó 
területek a középfolyosón és 
a teherlift felőli oldalfolyo-
són – Belgyógyászat, Kar-
diológia, EKG, Angiológia, 
Dietetika, Röntgen, Ultrahang, 
Csontsűrűségmérés és pano-
rámaröntgen – változatlanul a 
régi helyükön üzemelnek.
- A III. emelet személylift fe-
lőli oldalfolyosóját teljes egé-
szében lezártuk a kivitelezési 
munkálatok miatt. Az építési 
területre belépni veszélyes, 
ezért TILOS!
Az egyéb, III. emeleten ta-
lálható ellátási egységek a 
középfolyosón és a teherlift 
felőli oldalfolyosón – Fül-
orr-gégészet, Audiológia, 
Gyermekkardiológia, Gyer-
mekpulmonológia, Felnőtt- és 
Gyermekfogászat – működését 
nem érinti változás.

VÁROSÜNNEP

Hangversenyt adott az Obsitos 
Fúvószenekar Kispest önál-
ló településsé válásának 150. 
évfordulója alkalmából a Vá-
rosház téren június 12-én. A 
KMO-ban működő zenekar a 
járvány miatt másfél éve nem 
játszhatott közönség előtt. Kö-
szöntőjében Vinczek György 
alpolgármester megemléke-
zett az elmúlt 16 hónapról, a 
nehézségekről, és arról be-
szélt, hogy a közösségformá-
ló erő biztosította a település 
fennmaradását a másfél évszá-
zad alatt. Az ünnepi koncert, 
amelyen Nagy Zsolt százados 

dirigálta a kispesti fúvósokat, 
a Fejérváry-indulóval kezdő-
dött. Zelinka Tamás zenetör-
ténész, a korábbi fúvószene-
kari találkozók műsorvezetője 
ezúttal is színes történetek-
kel tette még élvezetesebbé 
a hangversenyt. A koncerten 
adta át Esküdt Lajos ny. ez-
redes, a Bajtársi Egyesületek 
Országos Szövetségének el-
nökhelyettese Magyarország 
honvédelmi miniszterének 
elismerő oklevelét, amelyet 
a magyar kultúra napja alkal-
mából kapott meg az Obsitos 
Fúvószenekar.Indulók és népszerű dallamok

Újra fúvószene szólt a Városház téren



TESTVÉRVÁROS

Török papírdíszítés 
óvodásoknak

Takács Orsolya, a Yunus Emre 
Intézet ebru-oktatója tartott 
bemutatót a Szivárvány óvo-
dában és avatta be az alapokba 
a gyerekeket, akik ki is próbál-
hatták a különböző techniká-
kat. Az óvodai bemutatón jelen 
volt Yakup Gül, a Yunus Emre 
Intézet vezetője és Gajda Pé-
ter polgármester is. A program 
Pendik, Kispest és a Yunus 
Emre Intézet közös szervezé-
sében valósult meg. 
A papírdíszítés művészete 
600-700 éves múltra tekint 
vissza, a XV. századtól kezdve 
vált ismertté Törökországban. 
Azért különleges, mert min-
den alapanyagot és eszközt a 
művész készít, az ecset rózsa-
szárból és lószőrből készül, a 
festékek a természetből szár-
maznak, eloszlásukhoz ökör-
epét használnak, ez segíti, 
hogy kinyíljon a vízen a fes-
ték. A papír csak Törökország-
ban kapható, nem különleges, 
de selymesebb, mint amit ha-
zánkban lehet kapni – mondta 
el lapunknak Takács Orsolya, 
aki az intézet és Pendik (Kis-
pest testvérvárosa) révén vett 
részt ebru-tanfolyamon Tö-
rökországban, 2019 óta tart 
tanfolyamot az intézetben. Az 
ebrut, a török papírdíszítő mű-
vészetet 2014-ben felvették az 
UNESCO Szellemi Kulturális 
Világörökség listájára is. 
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A nagyszabású eseményhez 
nagyszabású reklám dukált. 
Így született meg Tuszkay 
Márton mai napig híres és ke-
lendő plakátja a Kispesti áru-

mintavásár. Ez talán az egyik 
legkedvesebb, naiv bájt tük-
röző plakátja. Egy parasztasz-
szony összefont kézzel, orrát 
az égbe fúrva, lábainál a vi-
dék tipikus ábrázolásával (kis 
házak templomtoronnyal) tar-
tózkodóan, mégis határozot-
tan fogalmazza meg a Főváros 
menti kisváros kitörési vágyát.
Tuszkay Márton „Vesz-
prémben született 1884-ben 
(1940-ig élt). Tanulmányait 
Budapesten és Berlinben, leg-
nagyobbrészt Páriszban vé-
gezte, ahonnan 1911-ben tért 
vissza és főleg graphikával, 
nevezetesen plakátfestészettel 
foglalkozott. A háború kitö-
résekor, önként jelentkezett 
katonai szolgálatra, a kerékpá-
ros osztaghoz, és mint csapat-
tiszt, mostanáig volt a délkeleti 
fronton. Csekély szabad idejét 
— amennyit a harctéri szolgá-

lat megengedett — arra hasz-
nálta fel, hogy képeket és váz-
latokat készítsen” – írja róla 
a Nemzeti Szalon katalógusa 
1918 szeptemberében.
Tuszkay 1923-ban az általa 
alapított Grafikai Intézetben 
Pólya Tiborral és Kónya Zol-
tánnal rendezett közös kiállí-
tást Erzsébet körúti helységük-
ben. A Németországból éppen 
hazaérkező Tuszkay friss, nyu-
gatias hangulatot hozott a pesti 
utcákra. A Magyarország című 
lap így számol be a róla: „A 
reklám művészete ez, külön 
stúdium, külön iparág és kü-
lön művészet, amely különös 
tehetségeket kíván, és ame-
lyet oly fejlett üzemű orszá-
gokban, aminő Amerika, nagy 
apparátussal és nagy gonddal, 
válogatott emberekkel végez-
tetnek. Az uccasarkokon, egy-
egy hirdetőoszlopon, egy-egy 

falon feltűnik olykor-olykor 
egy-egy plakát, amely megál-
lítja a sétálót, vagy dolga után 
sietőt s arra kényszeríti, hogy 
megszakítva gondolatait és 
sietős útját, akár akarja, akár 
nem, tudomásul vegyen va-
lamit, amit idegenek vele kö-
zölni akarnak. A jó plakátnak, 
a művészettel és pszichológi-
ával dolgozó plakátnak van 
ez a hatása, amelyet ma már 
felhasznál minden, a közönség 
érdeklődésére számító vállal-
kozás, és amelyet ma már szin-
te megkíván, maga a közönség 
is”. Tuszkay Márton élete és 
munkássága a magyar reklám-
célú plakát modern alapjait 
vetette meg. Plakátművészete 
sokakra gyakorolt nagy hatást. 

Mohay Orsolya 

Sajnos a járvány alaposan át-
alakította a társulat életét már 
tavaly és még az idén is. Sok 
kisgyerek családja került ne-
héz helyzetbe a pandémia 
miatt, volt, ahol a szülők elve-
szítették munkahelyeiket, így 
a gyerekek közül többen nem 
tudtak volna velünk tartani a 

nyári felkészítőtáborra. Ezért 
vetették fel a szülők, hogy ren-
dezzünk egy jótékonysági elő-
adást, most magunknak, ma-
gunkért – mesélte Kiss Ágnes 
az előadás megszületésének 
történetét. A művészeti veze-
tőtől megtudtuk azt is, hogy az 
előadásra a társulat tagjainak 

osztály- és iskolatársait hívták 
meg, ők vásárolták meg a je-
gyeket is, azzal a nem titkolt 
céllal, hogy ők is lássák, mivel 
foglalkoznak szabadidejük-
ben a Mágnes Színház tagjai. 
Elérték a céljukat, eljöttek a 
gyerekek a különböző intéz-
ményekből, többek között a 
kispesti Erkel és a Bolyai álta-
lános iskolából, a Semmelweis 
szakképzőből, a csepeli Jedlik 
gimnáziumból, a X. kerületi 
Szent László gimnáziumból, 
és sokan meglepődtek kortár-
saik teljesítményén. Az elő-
adás előkészítése, a felkészü-
lés sem volt zavartalan, hiszen 
a pandémia alatt csak utcán, 
parkban, később már a Kispes-
ti Vigadóban is tudtak próbál-
ni, ami nem volt könnyű a 34 
fellépő gyereknek, akik közül 
kilencen most először léptek 
ebben a darabban színre.

HELYTÖRTÉNET KULTÚRA

„Papiros-rikkancsok” – A Kispesti árumintavásár plakátja Valahol Európában és Kispesten

2021. JÚNIUS2021. JÚNIUS

IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

Sikerrel zárult a Kispesti If-
júsági Önkormányzat (KIFÖ) 
Az űrbe és tovább elnevezé-
sű kétfordulós vetélkedője. 
Szlaby Dániel, a KIFÖ ifjúsá-
gi polgármestere a díjkiosztón 
elmondta, az idei vetélkedő 
résztvevői a veszélyhelyzet 
idején példát mutattak társa-
iknak, hiszen bár sokkal nehe-
zebbek voltak a körülmények, 
mégis közel 30-an jelentkez-
tek az első fordulóra, és min-
denki felkészült a megadott 
témákból, sikeresen teljesítet-
te a kvízfeladatokat.  A máso-
dik fordulóra 4 pályázó küldte 
be kreatív munkáját. Mind a 
négy történet más-más oldal-
ról közelítette meg a Marsra 
szállás pillanatát. Varga Attila 

alpolgármester szerint fontos, 
hogy a kispesti gyerekek már 
ilyen fiatalon – az általános 
iskola felső tagozatától a kö-
zépiskolai tanulmányaik végé-
ig – aktívan részt vehetnek sa-
ját diákéletük szervezésében, 
gyakorolhatják önrendelke-
zési jogaikat. Az önkormány-
zat folyamatosan figyelem-
mel kíséri a gyerektestület 
életét, munkáját, támogatja 
működésüket, kezdeménye-
zésüket, számít ötleteikre, 
javaslataikra. Díjazottak: Ju-
hász Janka 7.a Eötvös iskola, 
Gangl Angelika Nikolett 11.b 
Semmelweis szakképző, On-
gai Ramóna 9.c Semmelweis 
szakképző, Dobos Mátyás 
9.ny Deák gimnázium.

Iskolások vetélkedtek az űrről

Kispest 1924-ben, csakúgy, mint az előző évben, iparosai népszerűsítésére árumintavásárt rendezett. Az 
esemény kiemelt fontosságú volt, hiszen egy feltörekvő kisváros akarta megmutatni a nagyvilágnak, hogy 
mire képes. 

Telt házzal játszották kortársaik, iskolatársaik előtt a Mágnes Színház tagjai 
a Valahol Európában??? című előadást a KMO-ban június 14-én. Ezzel való-
ra vált az a célkitűzésünk, hogy minden társulati tag el tud jönni a Szelidi-tó 
melletti felkészítőtáborunkba augusztusban, ahol a szeptemberi békéscsabai 
országos versenyre készülünk majd fel – tudtuk meg Kiss Ágnestől, a Mágnes 
Színház művészeti vezetőjétől.

Marsra szállók között

Jótékonysági előadás volt
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Szünidei
gyermekétkeztetés 
A nyári szünetben a kerületi 
napközis táborban (Eötvös 
iskola, 1195 Bp., Eötvös u. 
13.) biztosítja az étkezést az 
önkormányzat. A gyermek-
étkeztetés a szülő/törvényes 
képviselő kérelmével igé-
nyelhető, információval a 
Humánszolgáltatási és Szo-
ciális Iroda Szociális Cso-
portjának munkatársai szol-
gálnak.
Forgalmirend-változás
a gyorsforgalmi úton
A 3-as metró vágányai fe-
letti híd felújítása miatt 

egyirányúsították a Ferihe-
gyi repülőtérre vezető utat 
kifelé a Határ úti felüljáró 
és a KÖKI között. A befelé 
vezető oldalon a teljes for-
galmat leterelik az útról a 
KÖKI-lehajtónál, az Üllői 
út a Lehel utca–Vak Bottyán 
utca útvonalon érhető el. A 
módosított forgalmi rend jú-
lius 20-ig tart. 
Gyommentesítés, 
parlagfűirtás
Az egészséges környe-
zet biztosítása érdekében 
közös cél megakadályoz-
ni a pollenallergiát okozó 
gyomnövények, így többek 

között a parlagfű elszapo-
rodását. Elhanyagolt, gon-
dozatlan, gyomos kispesti 
ingatlant a Zöldprogram Iro-
dán (tel.: 3474-528, e-mail: 
zoldprogram@kispest.hu) 
lehet bejelenteni.
Zöld Kispestért-díj
A civil szervezetek és a la-
kóközösségek képviselői, 
valamint az intézményve-
zetők és az önkormányzati 
képviselők 2021. július 15-ig 
írásban tehetnek javaslatot a 
polgármesternek a Zöld Kis-
pestért-díj adományozására 
(részletek és javaslattételi lap 
a kispest.hu-n).

KÖZÉRDEKŰ



PÁRBESZÉD 
TERE
KÖZÖSSÉGI TÉR

KEDVES KISPESTIEK!

A Párbeszéd Tere 2021 augusztusára is meghirdeti tanulószo-
báját. Azok a kisdiákok, akik úgy érzik, lemaradtak az online 

oktatás folyamán, minden tantárgyból kaphatnak korrepetálást 
szakképzett pedagógusoktól. A középiskolásoknak magyar-
ból és történelemből segítséget nyújtunk pótvizsgához és az 

érettségi felkészüléshez középszinten. Jelentkezni – az elő-
ző hirdetéstől eltérően – június 28. és július 10. között 
15.00-tól 18.00-ig lehet személyesen, illetve a parbeszedtere.

iroda@gmail.com e-mail-címen folyamatosan július 10-ig.

Az időpontváltoztatás jogát fenntartjuk!

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

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

-  Minden, ami bútor: konyha, hálószoba,
 gyerekszoba, előszoba, nappali, iroda, üzlet

  • Bútorok javıt́ása, kiegészıt́ése
  • UUj bútorok készıt́ése

- Egyedi elképzelések alapján, látványtervvel

- Tömörfából és bútorlapból egyaránt,
 egyszerűtől a bonyolultig, hagyományostól egyszerűtől a bonyolultig, hagyományostól
 a modernig

  • Felmérjük
  • Megtervezzük
  • Elkészıt́jük
  • Beépítjük

Kunkli Márk

azasztalossrac@gmail.com

+36 (30) 116-4807

facebook.com/azasztalossrac

MINDENRE TALÁLUNK MEGOLDÁST!

Kispesti Jezsuita Roma Szakkollégium
karbantartó-gondnok munkatársat keres
heti 5 nap, napi 3 óra munkabeosztásban.

Fényképes önéletrajzot várunk: iroda@jrsz.hu



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LACKNER CSABA
7. sz. választókörzet

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

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

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

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

DÓDITY GABRIELLA
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

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

FEKETE MÁRK
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

LAZÁNYI FERENC
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

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

SONG SIMON
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

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

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

EGÉSZSÉGÜGY

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

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

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

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

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

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

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

BURÁNY SÁNDOR
országgyűlési képviselő
(MSZP)

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

Telefonos fogadóórát tart a járvány 
idején, a 06-1-211-3307-es telefon-
számon előzetesen bejelentkezőket 
a fogadóóra idején visszahívja. 
Júliusban és augusztusban
nem tart fogadóórát

DR. HILLER ISTVÁN
országgyűlési képviselő
(MSZP)

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

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

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

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

GAJDA PÉTER
polgármester
(MSZP)

FERENCZI ISTVÁN
Listás képviselő
(LMP)

Telefonos egyeztetés alapján 
folyamatosan
(06-20-239-2122)
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A képen látható autó  
illusztráció.
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Magas felszereltség
Hatalmas helykínálat

Egyedülálló ár érték arány

Grand Tivoli

Az első gépkocsik már augusztusban érkeznek. 
Ne maradjon le róla, válassza ki és legyen az elsők között aki átveheti új autóját! 

Érdeklődjön 
márkakereskedésünkben, 

várjuk szeretettel!

HAMArosAn
visszATÉr kínálATunkbA  

A MEGújulT koMbi  
GÉpkocsink 




