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Akadálymentesítik a megállókat
az 50-es villamos vonalán

FINISBEN A KISPESTI ZÖLD OLIMPIA
Klímatudatossági szemléletformáló programsoroza-
tot indított óvodások, általános iskolások, szülők és 
pedagógusok számára az önkormányzat. Ennek őszi 
állomása az óvodások és iskolások október 1-jéig tar-
tó versenye. Célja a klímatudatos magatartásformák 
elterjesztése. Az olimpia a témával kapcsolatos fel-
adatokat tartalmazó foglalkoztatófüzettel zajlik.  

3. oldal

KÖRNYEZET

Az önkénteseket nehezebb 
volt megszólítani, mindenki 
elszokott ettől, de akik itt 
voltak, azok teljes mellbe-
dobással csinálták. Sok 
középiskolás segített, az 
iskolai közösségi szolgálat 
keretében. 

6. oldalÖNKORMÁNYZAT

Hagyomány, hogy minden 
évben megnézzük a közterü-
leteteket, ilyenkor próbá-
lunk fókuszálni a közbizton-
sági helyzetre, a játszóterek, 
parkok állapotára. Sok 
jogos panasza, elvárása van 
a kispestieknek. 

2. oldal

GAJDA PÉTER
GONDOSKODÁS 

A dán-magyar bölcsődepe-
dagógiai projekt elsődleges 
célja, a gondozók kompe-
tenciáinak, készségeinek 
és tudásának fejlesztése a 
gyermekek életminőségé-
nek javítása és fejlődése 
elősegítése érdekében.  

10. oldal

VINCZEK GYÖRGY

4. OLDAL

KÖZÖSSÉG 
SOMLÓI JUDIT
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Klímatudatossági szemléletformáló 
programsorozatot indított óvodások, 
általános iskolások, szülők és pedagó-
gusok számára az önkormányzat. En-
nek őszi állomása a szeptember 1-jétől 
október 1-jéig tartó tanulmányi verseny 
óvodások és iskolások számára. Célja 
a klímatudatos magatartásformák el-
terjesztése a gyerekekben. Az olimpia 
a témával kapcsolatos feladatokat tar-
talmazó foglalkoztató füzettel zajlik. 

A Kispesti Zöld Olimpia a KEHOP 1.2.1-
18-2018-00009 „Klímatudatossági progra-
mok Kispesten” elnevezésű önkormányzati 
projekt őszi állomása. A programsorozat ré-
szeként tartottak már online gyermeknapot, 
online workshopot óvodapedagógusoknak 
és tanítóknak, interaktív környezetvédelmi 
játszóházat gyerekeknek, workshopot a 
Polgármesteri Hivatal munkatársainak. A 
Kispesti Zöld Olimpia három, korosztá-
lyokra szabott, klímatudatossággal kapcso-
latos feladatokat, információkat tartalmazó 
foglalkoztatófüzettel zajlik az óvodákban és 
az általános iskolákban (alsó és felső tago-
zaton). Az iskolások egy hónapon keresztül 

olyan „olimpiai” számokban mérhetik össze 
tudásukat, ügyességüket, kreativitásukat, 
mint például a napkollektor-építés, környe-
zet- és bőrbarát kozmetikumok készítése, 

vagy a felnőttek meggyőzése a fenntartha-
tóságról TikTok-videóban. Az óvodások 
pedig megtanulhatják a szelektív hulladék-

gyűjtés szabályait, és még tündérkertet is 
készíthetnek – tudtuk meg Varga Attila al-
polgármestertől. Olasz Krisztina klímarefe-
rens elmondta, az intézmények válogathat-
nak az izgalmas feladatok között, ám cél az 
is, hogy minél több gyermeket bevonjanak 
legalább néhány feladatba. A feladatok cso-
portos projektek, hiszen a klíma- és környe-
zetvédelem nem csak egyéni, hanem nagy 
részben közösségi tevékenység. Hozzátette: 
értékes nyereményeket kapnak a legtöbb 
feladatot megoldó, a legtöbb gyermeket 
mozgósító és a legkreatívabb megoldások-
kal előrukkoló óvodák, iskolák. 

A klíma- és környezetvédelem nagy részben közösségi tevékenység 
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Kerékpárral a kerületben 
ÖNKORMÁNYZAT

Cél a klímatudatos
magatartásformák

elterjesztése  

FinisbenFinisben
a Kispesti Zöld Olimpia a Kispesti Zöld Olimpia 

Reagálni tudnak egymás észrevételeire 

A közterületek, játszóterek állapotát nézték meg a kerület 
vezetői egy szeptember elején tartott kerékpáros bejáráson. 
Gajda Péter polgármestert és Varga Attila alpolgármestert 
Dr. Vitál Márton, a Közpark Kft. ügyvezetője és Tichy Judit, 
a Zöldprogram Iroda vezetője kísérte el a kerületmustrára. 
Hagyomány, hogy minden évben meg-
nézzük a kerület közterületeit, ilyenkor 
próbálunk fókuszálni a közbiztonsági 
helyzetre, a játszóterek, közterületek 
állapotára – tájékoztatta lapunkat az 
induláskor Kispest polgármestere. Gaj-
da Péter elmondta, sok jogos panasza, 
elvárása van a kispestieknek, de ez az 
év nem arról szólt, hogy az önkormány-

zat több forrást tudott volna fordítani 
a kerület közterületeire, hiszen a kor-
mányzati elvonások miatt idén erre is 
lényegesen kevesebb jutott. Nekünk 
viszont a kevesebből kell rendben tar-
tanunk a kerületet, mert ezt várják el a 
kispestiek – hangsúlyozta. Megtudtuk, 
a Templom tér és környéke, a Fő utca, 
az Atatürk park, a Kossuth tér, a KÖKI, 
valamint a lakótelepi kisebb, zárt par-

kok a legproblémásabb kerületrészek. 
A közterületek tisztaságáért, rendjéért 
felelős alpolgármester arról beszélt, 
hogy kerékpárral viszonylag gyorsan be 
lehet járni Kispestet, és így közvetlenül 
látják a megoldásra váró problémákat. 
Varga Attila szerint nagyon fontos, hogy 
a városvezetők így is bejárják Kispestet, 
hiszen mindannyian nagyon szeretik 
a kerületet, és azonnal reagálni tudnak 
egymás észrevételeire, felvetéseire. Azt 
is elmondta az alpolgármester, hogy az 
utak és a töredezett járdák karbantar-
tására – hasonlóan a vegyszermentes 
gyomirtáshoz – új technológiákat keres 
az önkormányzat, olyanokat, amelyek 
a balesetmentes közlekedést szolgálják 
majd. Átgondoljuk a Fogadj örökbe 
egy közterületet programunkat is, pre-
cízebben megfogalmazva a feladatokat, 
illetve növelni kell a hasonló progra-
mok támogatását. Ez azt jelenti, hogy 
az önkormányzat a lakossággal szoros 
együttműködésben szeretné az egyes 
területeket rendbe tenni – jelentette ki 
Varga Attila. 

Közvetlenül látni
a megoldásra váró 

problémákat



A kispesti ünnepségen Mór 
képviseletében, a WTE meghí-
vására, Buza Ernő, a Wekerle 
Sándor Életművét Gondozó 
Kulturális és Tudományos 
Alapítvány kuratóriumi elnöke 

és Balogh Tibor kuratóriumi 
tag vett részt. Kispest Önkor-
mányzata nevében Gajda Péter 
polgármester, Varga Attila és 
Vinczek György alpolgármes-
ter, a WTE képviseletében az 
egyesület jelenlegi és korábbi 
elnöke, Somlói Judit és Nagy 
Tamás helytörténész rótta le 
kegyeletét. Somlói Judit ün-
nepei beszédében felidézte 
az 1921-ben elhunyt Wekerle 
Sándor munkásságának leg-

fontosabb állomásait, méltatta 
a volt miniszterelnök emberi 
és politikusi nagyságát, töret-
len küzdelmét a változásokért. 
Kitért arra is, hogy a Wekerle 
által megálmodott és meg-
valósított szociális program 
keretében épülhetett meg az 
az Állami Munkástelep, ame-
lyet az itt élők neveztek el 
már építése után nem sokkal 
Wekerlének, ahogy a köznapi 
szóhasználatban évtizedek óta 
még ma is így ismeri minden-
ki. Buza Ernő arról beszélt, 
hogy Wekerle Sándor emléke, 
nagysága, munkássága, mind 
az államférfié, mind a politi-
kusé, mind pedig a tudósé, az 
elmúlt évtizedekben méltatla-
nul a feledésé lett, de nemze-
te végre kezdi felfedezni, ér-
tékelni őt, és elismerni, hogy 
munkásságának köszönhetően, 
annak alapjain épülhetett a 
polgári társadalom. Ennek a 
hálának és elismerésnek az 
egyik szép példája, hogy a Kós 
téren a móriak és a kispestiek 

közösen hajtanak fejet Weker-
le Sándor első magyarországi 
köztéri szobra előtt. A kurató-
riumi elnök röviden elmondta 
azt is, hogy a 100. évforduló 
tiszteletére számtalan tudomá-
nyos, kulturális program ke-
retében emlékeztek Wekerle 
Sándorra szülővárosában és az 
országban. Az elmúlt napok-
ban, immár ötödik alkalommal 
osztották ki a kora „válságme-
nedzsere” tiszteletére alapított 
Wekerle Sándor közgazdasági 
és tudományos életműdíjat, 
amelyet idén Botos Katalin, a 
SZTE gazdasági professzora 
kapott. Ezen kívül a centenári-
umra jelent meg Kárbin Ákos 
történész könyve Wekerle Sán-
dor, a Monarchia aranyembere 
címmel. Buza Ernő is elis-
meréssel szólt a kispesti kert-
városról, amit Wekerle szív-
ügyének tekintett, és amely 
eszenciája gondolkodásmód-
jának is. Nyugati kertvárosi 
mintára, de Kós Károllyal a 
hagyományokra építve valósí-

tották meg ezt. „Mert építeni 
kell és nem rombolni, hinni 
kell, nem csüggedni” – vallot-
ta igazi hazafiként, államférfi-
ként Trianon után, nem sokkal 
halála előtt, 1921-ben Wekerle 
Sándor. Augusztus végén We-
kerle szülővárosában, Móron 
tartottak ünnepséget, amelyen 
az önkormányzat és a Wekerlei 
Társaskör Egyesület (WTE) 
képviselői is jelen voltak. Az 
eseményre meghívták azok-
nak a városoknak (Karcag, 
Debrecen, Győr, Székesfehér-
vár, Veszprém, Mór, Tapolca, 
Kispest, Békéscsaba, Miskolc, 
Hódmezővásárhely, Nyíregy-
háza) a vezetőit, amelyekben 
Wekerle Sándor még életében, 
vagy halála után díszpolgári 
címet kapott. Kispesten az ön-
kormányzat 1996-ban adomá-
nyozott díszpolgári címet a há-
romszoros miniszterelnöknek, 
Budapest főváros pedig még 
életében, 1894-ben.
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Kezdik elismerni 
Wekerle Sándor 

munkásságát

FEJLESZTÉS 

Akadálymentesítik a megállókat
az 50-es villamos vonalán
Szeptember első napjaiban megkezdődött négy – köztük két kispesti – villamosmegálló akadálymentesítése 
az 50-es villamos vonalán. A helyszíni kiviteli munkákról, valamint a közösségi közlekedést érintő változá-
sokról a BKK folyamatosan tájékoztatást ad. 

A Határ úti villamosvégállomás 
felújítását követően folyta-
tódik az 50-es villamos vo-
nalának akadálymentesítése, 
korszerűsítése és előkészítése 
az alacsonypadlós CAF-
villamosok közlekedésére. 
Ennek során idén négy meg-
álló peronjait és peronberen-
dezéseit építik át, és elvégzik 
a szükséges közműkiváltást 
is. Kettő, a Kossuth téri és az 
Árpád utcai, közvetlenül is se-
gíti kispestiek közlekedését, a 
Baross utcai (Béke tér irányú 
peron), valamint a Szarvas 
csárda téri főképp a XVIII. ke-
rületi lakosok számára fontos. 
A vonal teljes akadálymente-
sítéséhez további infrastruk-
túra-fejlesztésre lesz szükség, 
amelyekre a pénzügyi források 
függvényében a későbbiekben 
kerülhet sor – tájékoztatta la-
punkat Kispest polgármestere. 
Gajda Péter a fejlesztés mel-
lett arra is felhívta a figyelmet, 
hogy a gyermekes családok 
terheinek csökkentése érdeké-
ben a 14 éven aluli gyerekek 

szeptember 2-tól díjmentesen 
utazhatnak a BKK járatain. A 
villamosvonal korszerűsítése 
jelentős változásokat ered-
ményez a közösségi közleke-
désben. A felújításban érintett 
megállók helyett szeptember 
15-től folyamatosan ideigle-
nes megállókat alakítanak ki.  
Szeptember 18-tól október 
8-ig pótlóbusz jár az 50-es 
villamos helyett Pestszentlő-
rinc, Béke tér és Villanytelep 
között, október 9-én és 10-én, 
szombaton és vasárnap a teljes 
vonalon szünetel a villamos-
közlekedés, a Határ út és Pest-
szentlőrinc, Béke tér között az 
50-es pótlóbusszal lehet utaz-
ni.  Alternatív eljutási lehető-
ségként a Szarvas csárda tér 
térségéből a 182-es, a 182A, 
a 184-es, a 193E, a 282E és a 
284E autóbuszokat, a Margó 
Tivadar utca térségéből pedig 
a 136E autóbuszt ajánljuk. 
Ezt követően október 11-től 
várhatóan október végéig a 
Határ út és a Villanytelep kö-
zött jár pótlóbusz az 50-es vil-

lamos helyett. A vágányzárat 
követően a vonalon továbbra 
is az ideiglenesen kialakított 
peronok használhatók a villa-

mosra való fel- és leszállásra, 
a felújított megállók átadására 
várhatóan decemberben kerül 
sor. A pótlóbuszok megfor-
dulását ideiglenes forgalmi 
rend biztosítja szeptember 
18-tól a Vécsey utca–Üllői 
út szervízútja–Szigligeti utca 
szakaszon, október 9-től az Ül-
lői úton a Határ útnál, továb-
bá október 11-től a Hengersor 
utca–Erkel Ferenc utca–Liszt 
Ferenc utca útvonalon. Ideig-
lenes buszsávot jelölnek ki az 
Üllői úton a belváros felé ve-
zető oldalon a Haladás utca és 
a Tinódi utca között szakaszo-
san.  A Kossuth téren lezárják a 
centrum irányú forgalmi sávot 
a Hunyadi utca és a Szabó Er-
vin utca között, a munkaterület 
mellett mindkét irányban egy-
egy sávon haladhat a forgalom. 
Az Árpád utcai megállónál a 
Kossuth Lajos utca és a Nagy-
sándor József utca között, a 
munkaterület mellett mindkét 
irányban egy sávon haladhat 
a forgalom. A Belváros felé az 
Üllői útról nem lehet a Nagy-
sándor József utcába balra ka-
nyarodni. A Szarvas csárda tér 
környékén továbbra is mindkét 
irányban egy-egy sávon halad-

hat a forgalom az Üllői úton, a 
városhatár felől jobbra kanya-
rodni a Haladás utca helyett 
változatlanul a Ráday Gedeon 
utcánál, illetve a Thököly ut-
cánál lehet. A Czuczor Gergely 
utca kétirányúvá válik a BKK 
járatok számára, a célforgalom 
változatlanul a Haladás utca 
felől behajthat. A Baross utcai 
megállóhely átépítése miatt le-
zárják az Üllői úton a Kubinyi 
utcai, a Teleki utcai és a Piac 
tér utcai csatlakozást, valamint 
a Széchenyi István utca és a 
Teleki utca közötti szervizutat 
is. A polgármesteri hivatal 
épülete előtti parkoló hasz-
nálható lesz, megközelítése a 
Nefelejcs utca irányából, az 
Aranyeső, illetve Pálma utca 
felől lehetséges. A projekt Bu-
dapest Főváros Önkormányza-
ta, valamint az Európai Unió 
finanszírozásával, a Budapesti 
Közlekedési Központ (BKK) 
beruházásában, tartalékkeret-
tel együtt összesen nettó 775 
millió 226 millió forintból 
valósul meg. A korszerűsítés 
előreláthatóan még az idén év 
végéig elkészül. A „Budapesti 
villamos- és trolibuszjármű-
projekt II. ütem (IKOP-3.1.0-
15-2017-00013)” a Fővárosi 
Önkormányzat és a Budapesti 
Közlekedési Központ kiemelt 
közlekedésfejlesztési beruhá-
zása. A teljes projekt megva-
lósítását az Európai Unió az 
Integrált Közlekedésfejlesz-
tési Operatív Program kereté-
ben a Kohéziós Alapból 17,6 
milliárd forinttal támogatja. A 
Támogatási Szerződés teljes 
összege a fővárosi önrésszel 
nettó 17 milliárd 699 millió 
115 ezer forint. 

A korszerűsítés 
előreláthatóan 
még az idén év 
végéig elkészül

Átépítik a peronokat

A kertvárost szívügyének tekintette Wekerle Kispest 1996-ban adományozta a díszpolgári címet
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EMLÉKEZÉS

Wekerle Sándorra emlékeztek 
A XXX. Wekerle Napok keretében, az első polgári származású magyar miniszterelnök halálának 100. év-
fordulóján koszorúzták meg Wekerle Sándor szobrát a Kós Károly téren. 



Az „Energia” sátorban a 
KEHOP-5.4.1. „Energiatuda-
tos szemléletformálás a XIX. 
kerületben” elnevezésű projekt 
keretében már az első nap több 
mint 170 környezettudatosság-
ról szóló kérdőívet töltöttek ki 
gyerekek és felnőttek – tud-
tuk meg Nagy Zitától, a Pol-
gármesteri Hivatal pályázat-
író munkatársától, a program 
egyik koordinátorától. 
Magyar László energia- és klí-
maszakértő, aki néhány hét-
tel korábban a Polgármesteri 
Hivatal dolgozóinak beszélt 
arról, hogy a munkahelye-
ken mi mindent lehet tenni 
a klímavédelemért, ami még 
pénzbe sem, csupán odafigye-
lésbe kerül, elmondta, hogy 
a sátornál érdeklődők között 
volt pedagógus, aki tananya-

got keresett a témában, mások 
kazáncseréhez, szigeteléshez 
kértek energetikai tanácsot, 
vagy pályázatok iránt érdek-
lődtek. De voltak, akik csak 
azt mesélték el szívesen, hogy 
ők, ha tehetik, már kerékpár-
ral járnak a munkahelyükre, 
lift helyett gyalog mennek fel 
az emeletre, vagy, hogy egy-
re gyakrabban kapcsolják le a 
villanyt, ha nincsenek a szobá-
ban. A „Klíma” sátorban pedig 
KEHOP 1.2.1-18-2018-00009 
azonosítószámú „Klímatuda-
tossági programok Kispesten” 
című projekt keretén belül, a 
„klímatudatosság”, azaz, mit 
tehetünk egyéni szinteken is 
a klímavédelemért, volt a fő 
téma. Itt a szakemberek két 
fontos területre, a komposztá-
lásra és a hősziget hatás kiala-

kulására koncentráltak.  Csikai 
Máriától, a JÓÜGY Kft. ügy-
vezetőjétől megtudtuk, hogy 
sokan meglepődve hallják, 
hogy nemcsak a kertben, ha-
nem beltérben, a lakásban, 
konyhában is lehet komposz-

tálni úgy, hogy a kellemetlen 
szagok ne zavarjanak senkit. 
Kevésbé ismert fogalom még 
a hétköznapokban az úgyne-
vezett hősziget hatás, amely a 
városok túlburkolásakor kelet-
kezik. A klímaváltozás hatásá-
ra átlagosan egyre forróbbak 
a nyarak, a hőhullámok inten-
zívebbek és gyakoribbak. Ez 
önmagában megterhelő min-
denkinek, de a lebetonozott, 
térkövezett városok, mint egy 
hősugárzó működnek a nagy 
melegben. Komoly városfej-
lesztési feladat ezek csökken-
tése zöldfelületek, zöldfoltok 
kialakításával, vagy árnyéko-
lással – hangsúlyozta a szak-
ember, aki elmesélte azt is, 
hogy a kérdőívet helyesen ki-
töltők egy magcsomagocskát 
kaptak, amellyel arra szerették 
volna felhívni a figyelmet, ott-
hon is lehet kis mennyiségben 
vitaminforrást csíráztatni, és 
nem kell a világ másik tájáról 
félig éretlenül leszedett, vegy-
szerezett és hosszasan utazta-
tott zöldségeket vásárolni.
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Szemléletformáló 
tanácsadás, isme-
retterjesztő felvilá-

gosítás

KÖRNYEZET 

Vegyszermentes 
gyomirtás kezdődött 

Kísérleti jelleggel a vegy-
szermentes gyomirtás egy új 
technológiáját próbálták ki a 
kispesti közterületeken, szept-
ember elején. 
A képviselő-testület tavaly 
júliusban, Ferenczi István ön-
álló képviselői indítványára 
elfogadta, hogy a parkok, fa-
sorok, zöldfelületek és egyéb 
érintett közterületek fenntartá-
sában az önkormányzat 2021. 
augusztus 31-ig fokozatosan 
elhagyja a glifozát-tartalmú 
gyomirtó szerek használatát, 
és keresi a környezetkímélő 
zöld megoldásokat közterüle-
teinek fenntartásában. Ennek 
egyik állomása az a technoló-
gia, amelynek hatékonyságát, 
alkalmazhatóságát kísérleti 
jelleggel most kezdik kipró-
bálni a kerületben – tájékoztat-
ta lapunkat Varga Attila alpol-
gármester. Cigány Zoltántól, 
a Ripagreen eszközt és a mű-
ködés technológiáját bemutató 
szakembertől megtudtuk, az 
új technológiát közterülete-
ken, temetőkben, parkokban, 
nehezen hozzáférhető zugok-
ban, illetve minden olyan he-
lyen célszerű használni, ahol a 
vegyszeres kezelés nem jöhet 
szóba. A 480 fokos láng hatá-
sára a gyomnövény föld feletti 
zöld része roncsolódik, majd 
elszárad, és így könnyebb az 
eltávolítása. 

KÖRNYEZET

Energia- és klímasátor a Wekerlei Napokon
Kispest Önkormányzata két zöldsátorral vett részt a XXX. Wekerlei Napok 
rendezvényén. A KEHOP 1.2.1 (klíma) és KEHOP 5.4.1 (energetika) pályá-
zatok keretében szemléletformáló tanácsadást, ismeretterjesztő felvilágosítást, 
beszélgetést, kérdőívkitöltést szerveztek a szakemberek. Az Átalakuló Wekerle 
sátrában pedig többek között a komposztálás, az újrahasznosítás, az energiatu-
datosság fejlesztése volt a téma.

Egyre fontosabb a környezet- és klímatudatosság
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Mint már évek óta megszokott, 
szombaton a nagyszínpadi 
programok, gyermekműsorok, 
meseelőadások, táncprogra-
mok és koncertek, vasárnap a 
szolidaritás tere, családi pont-
gyűjtő játék és zenepaviloni 
koncertek várták a kilátogató 
kispestieket, akik csak vé-
dettségi igazolvánnyal lép-
hettek be a Kós Károly térre. 
A vásári forgatagban minkét 
napon programokat kínált az 
önkormányzat, az Átalakuló 
Wekerle, a Wekerlei Kultúr-
ház és a Mátrix Oktatási Köz-
pont pavilonja. A Kulturális 
Örökség Napjai keretében 
lovaskocsikázásra és helytör-
téneti sétákra lehetett jelent-
kezni. Ugyancsak mindkét 
nap voltak sportprogramok, 
vasárnap pedig sportágválasz-
tóra is várták a gyerekeket és 
felnőtteket. A járvány miatt 
tavaly szeptember 3-án mond-
tuk le a XXIX. rendezvényt, 
amelyen már akkor is több, 
a Köszönjük Magyarország! 
programban részt vevő előadó 
szerepelt volna. Idén ugyan-
csak innen is érkeztek fellé-
pők – mondta el lapunknak 
Szebenyi Marianna szervező. 
Hozzátette, a kocsikázással és 
a wekerlei sétákkal – amelyek 
nagyon népszerűek – erőssé 
tették a kulturális örökségi ré-
szét is a rendezvénynek. Ez 
egy olyan esemény, amit évek 
óta egy civil szervezet szervez, 
önkéntes munkával, önkén-
tesekkel, minimális pénzből 
– hangsúlyozta. Somlói Judit, 
a főszervező Wekerlei Társas-
kör elnöke arról beszélt, hogy 
az önkénteseket nehezebb volt 
megszólítani, mert minden-
ki elszokott ettől, de akik itt 
voltak, azok teljes mellbedo-
bással csinálták. Elmondta, 

idén nagyon sok középiskolás 
segített, az iskolai közösségi 
szolgálat keretében. Én bízom 
abban, hogy megérintette őket 
valami, és ez nagyon pozitív.  
Minden területen segítettek: a 
beengedésnél, a Társaskör in-
formációs sátránál, az öltözők 
védésében és az elsősegélynél 
is. Szombat este két koncert, 
a Joe Cocker Coverband és a 
Jerry Lee Lewis Rock&Roll 
Service fellépése között kö-
szöntötte a közönséget a ren-
dezvényt 1,5 millió forinttal 
támogató önkormányzat ne-
vében Kispest polgármestere. 
Gajda Péter arról beszélt, örül, 
hogy a járvány miatti szünet 
után most közösen ünnepelhet-

jük a XXX. Wekerlei Napokat. 
Megköszönte a szervezőknek 
a színvonalas programokat, és 
köszönetet mondott azoknak 
a kispestieknek, elsősorban az 
egészségügyben, a közoktatás-
ban, a szociális ágazatban és 
a közbiztonság területén dol-
gozóknak, akik kiemelkedően 
teljesítettek az elmúlt másfél 
évben. Hozzátette, örül, hogy 
minden nehézség ellenére – 
főleg az egészségügyben – si-
került jelentős fejlesztéseket 
elindítani.  Somlói Judit meg-
köszönte az önkormányzat tá-
mogatását, valamint a wekerlei 
önkénteseknek, hogy vissza-
álltak a csapatba, és együtt lét-
rehozhatták a XXX. Wekerlei 
Napokat. 

Civil szervezet 
szervezi, önkéntes 

munkával,
önkéntesekkel

Ünnep együtt

KÖZÖSSÉG

Wekerletelep ünnepelt
Újra Együtt! – ez volt a mottója a XXX. Wekerlei Napoknak a hétvégén. Tavaly a járvány miatt maradt el a 
városrész hagyományos nagyrendezvénye. 

A sport is főszerepet kap

Jerry Lee Lewis Rock&Roll Service 



Sikeresen pályáztunk a Nem-
zeti Szociálpolitikai Intézet 
(NSZI) különböző támogatott 
programjaira. Most az NSZI 
lebonyolításában, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 
által meghirdetett „Fogyaté-

kos személyek helyi, regioná-
lis és országos szervezeteinek 
szakmai programjainak támo-
gatása” – FOF2021 című pá-
lyázati programra beérkezett 
pályázatunkat találták támo-
gathatónak – tájékoztatta la-
punkat Szujkó Szilvia, a Kis-
pesti Jóléti Egyesület elnöke. 
A pályázatot Deákné Császár 
Gabriella, a Kispesti Szociális 
Szolgáltató Centrum pályázati 
referense írta, ő fogja majd 
össze megvalósítását is. A pá-
lyázati program 2021 októbere 
és 2022 márciusa között zaj-
lik, 985 ezer forint támogatás-
ból. A pályázathoz csatlakozó 
Eötvös és Gábor iskolában 
készségfejlesztő, pályaorien-
tációt elősegítő foglalkozá-
sokat tartanak majd szociális 

szakemberek, pszichológusok 
és pedagógusok. A november-
ben induló életviteli csoport 
13-17 éves kispesti fiatalok-
nak ajánl színvonalas kikap-
csolódást. A havi foglalkozá-
sok olyan témákat dolgoznak 
fel, amelyek mindennapi éle-
tünk sikerességének kulcsai: 
pl. hogyan bánjunk az idővel, 
pénzzel, hogyan kommunikál-
junk, miképpen szervezhetjük 
hatékonyabban életünk fontos 
eseményeit. A dobcsoport ta-
valy is működött már, és mivel 
a pályázati támogatás lehetővé 
teszi, hogy még több, fogyaté-
kossággal, tanulási vagy eset-
leg beilleszkedési problémá-
val küzdő fiatal fejlessze zenei 
képességeit, ez is bekerült az 
idei programba. 
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A XI. Szüreti Mulatságot ren-
dezte meg a Hofherr-Dutra 
Emléktársaság az Új Tündér-
kert Étteremben szeptember 
elején. Dr. Stieber József, az 
emléktársaság elnöke megkö-
szönte a XVIII. és XIX. kerüle-
ti önkormányzatnak, a Tomory 
Lajos Múzeumnak, valamint 
az Új Tündérkert Étteremnek, 
hogy segíti az emléktársaság 
tevékenységét. Somodi Lász-
ló, a XVIII. kerület és Vinczek 
György, Kispest alpolgármes-
tere arról biztosította az em-
léktársaságot, hogy erejéhez 
mérten mindkét önkormányzat 
segíti majd a jövőben is.
Gajda Péter polgármester la-
punknak elmondta, ezt a ren-
dezvényt, valamint a Trak-
tormajálist és a bált is régóta 
támogatja Kispest, hiszen a 
társaság és a volt traktorgyár is 
összekapcsolja a két kerületet: 
a tulajdonos a mostani XVIII. 
kerületben élt, épp az étterem-
nek helyet adó villában, a gyár 
pedig Kispesten volt. Nagyon 
sok embernek adott munkát és 
otthont is mindkét település-
ről. Hozzátette, az önkormány-
zat támogatásával nemrégiben 
újult meg az Üllői úti Hofherr-
ház is Kispesten, és kispesti 
kiadásban készült el a 13 éves 
emléktársaság és a 15 éves ét-
terem történetét bemutató ki-
advány is.

„Traktoros”
szüreti mulatságot
tartottak 

HAGYOMÁNY

Már nincs hónap, hogy ne 
szörnyülködnénk az árakon. 
Most sincs másképp sajnos, a 
változatosság kedvéért ezúttal 
az üzemanyagárak vannak az 
egekben. Olyannyira, hogy a 
95-ös benzin literenkénti át-
lagára 457 forintra emelkedett, 
ami új történelmi csúcs. Csak 
a tisztázás kedvéért: a korábbi 
rekordot is az Orbán-kormány 
idején érte el. A gázolaj friss 

ára 450 forint, ez 10 fillérrel 
– ha még emlékszik valaki 
erre a váltópénzre – marad el 
a korábbi történelmi csúcstól, 
amúgy ez is Orbánék kor-
mányzása idején született. Ne-
héz lesz visszafelé mutogatni, 
pedig abban a Fidesz legalább 
olyan jó, mint amilyenek hon-
foglaló őseink voltak a hátrafe-
lé nyilazásban. 
Mikor a benzinár emelkedik, 
ösztönösen érezzük, hogy baj 
van. Szállítani minden árut 
kell, ha a fuvar drágul, előbb-
utóbb az áruk is drágulnak. 
Most viszont az a szomorú 
helyzet, hogy az infláció már 
kilőtt, ez a hír – szinte szó 
szerint – olaj a tűzre. Ha meg-
nézzük a statisztikákat, mert 
a boltban nem hiszünk a sze-
münknek, akkor a rideg szá-
mokból kitetszik, hogy az ét-
olaj több, mint 30 százalékkal 
drágult egy év alatt. Ha emiatt 
idegességünkben elszívnánk 
egy cigit, akkor az 17 száza-

lékkal fog többe kerülni, mint 
tavaly. Bánatunkat sem kifi-
zetődő alkoholba fojtani, mert 
ezért is mélyebben kell a zse-
bünkbe nyúlni. A baromfihús, 
a liszt ára több, mint 8 száza-
lékkal emelkedett. 
Mindeközben a nyugdíjakat 
0,6 százalékkal kompenzál-
ták. Ebben az évben úgy tűnik, 
hogy még a kompenzációt is 
kompenzálni kell, ha a kor-
mány be akarja tartani a tör-
vényeket. Egyre világosabb 
azonban, hogy hosszú távon 
tarthatatlan a nyugdíjemelés 
kiszámításának jelenlegi mód-
ja, mert az elszabadult infláció 
nélkül is drámai módon sza-
kadnak le a nyugdíjak a bérek 
mögött. Vissza kell térni ahhoz 
a korábbi gyakorlathoz, mely 
a béremelkedést is figyelembe 
vette a nyugdíjemelés kiszá-
mításához. Ez a legkevesebb, 
amit meg kell tennünk a hét-
köznapok biztonságáért. 

KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

Burány Sándor 
(MSZP)

 Szujkó Szilvia

Most meg a benzin 
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CIVILEK 

Újabb sikeres pályázat 

Bátor témához nyúlt az egye-
sület, manapság amikor az 
intolarencia, az egymás el nem 
fogadása, a homofóbia ekkora 
teret kap, milyen jó lenne ha a 
profán dolgokról beszélnénk 
– mint ez a kiállítás – mond-
ta köszöntőjében Gajda Péter 
polgármester. A tárlatot meg-
nyitó Hemrik László művésze-
ti író arról beszélt, bármerre is 
tekintget a történelmi térben, 
„a társadalmak kulturális éle-
tének megőrzéséért, elsődlege-
sen a férfiak voltak a felelősek. 
A kivételek a szabályt erősítet-
ték. Sokáig kellett várni ahhoz, 
hogy a társadalmi adottság 
megváltozzon. A nők művészi 
érzékenységére jellemzően a 
modernizmus, a felvilágoso-
dás, a nyugati világ és annak 
világképének nagy paradigma-
váltása teremtett lehetőséget. A 
nők a társadalmi, tudományos, 
technikai mozgások hozadé-
kaként egyre több területen 
kaptak szerepet, teremtettek ők 
maguknak szereplehetőséget. 
Persze mindez nem varázsütés-
re történt. 1864-ben Madách 
Imre, A nőről, különösen esz-
tétikai szempontból című aka-
démiai székfoglalójában így 
beszél: ’a nő szívén keresztül 
gondolkodik. Teremtő géniusz 
híjával az emberiség szellemei 
közé nem emelkedik’. Az első 
egyetemek a XIII. században 
jöttek létre Párizsban, Bolog-
nában. De a nők számára csak 
a XIX. század közepén nyíltak 
meg. A világon először 1849-
ben kapott nő diplomát New 
Yorkban. Hugonnai Vilma 
lesz az első magyar orvosnő, 
aki még a Zürichi Egyetemen 
végez 1879-ben. Ferenc Jó-
zsef 1895-ben engedélyezi, 
hogy a magyar egyetemek 
bölcsészeti és orvosi karaira 
nők is járhassanak. Viszont 
az Országos Magyar Királyi 
Mintarajztanoda és Rajztanár-

képezdében már 1871-től, ala-
pításától kezdve járhattak nők. 
Ma már az egyetemeken – itt-
hon is – több a női, mint a férfi 
hallgató. Férfi és nő között fel-
oldhatatlan a különbözőség, ta-
lán akkor is így van, ha éppen 
ugyanazt akarják. De ettől szép 
és zavarba ejtően izgalmas a 
világ. A női jelenlét megerő-
södése fontos volt a művé-
szetben, hogy a női tekinteten 
keresztül is láthassuk a világ 
esztétikai oldalát. Több 100 
éven keresztül a világot férfiak 
mutatták be. Férfiak festették 
meg számunkra a tárgyakat, az 
embereket, a történeteket. Szó-
val itt volt az idő, hogy a dol-
gok beérjenek és változzanak. 
Ki-ki döntse el magában, hogy 

van-e értelme egy női csopor-
tos tárlatnak, egy heterogén 
egyesületen belül, miközben 
feltétlenül egyetértek a kiál-
lítás katalógusának utószavát 
jegyző Németh Róberttel, mi-
szerint a műalkotásokat nem 
determinálhatja az alkotó nemi 
identitása, nemi hovatartozása” 
– tette hozzá Hemrik László. 
Skoda Éva, a Helikon elnöke 
elmondta, a kiállítást 2018-ban 
kezdték el tervezni. A 11 mű-
vész más és más életszakaszá-
ból mutatja meg magát, titko-
kat, félelmeket és bölcsességet 
fedezhetünk fel, de a játékos 
csábítás és az anyaság is meg-
jelenik a művekben. A kiállítás 
különlegességét az adja még, 
hogy a Helikon egyesület férfi 
tagjai írták a művek mellé mit 
gondolnak a női alkotókról. 

Bátor témához 
nyúlt az egyesület

MŰVÉSZET

Titkok, félelmek, bölcsesség, játékos csábítás és anyaság 
Más a nő, más a férfi címmel a Kispesti Helikon Kulturális Egyesület nő tagjainak csoportos kiállítása lát-
ható a Nagy Balogh János Kiállítóteremben november 14-ig. 

Tényi Sarolta

Kuizs Lilla

Csábi Kati
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Fülöp Pétertől, a program ko-
ordinátorától megtudtuk, hogy 
szeptember 1-én járt Kispes-
ten újra Claus Beyer Iversen, 
a projekt dán menedzsere, és 
egy találkozó keretében átbe-
szélték az idei és következő 
félév programjait, állomásait. 
A tervek szerint ebben a félév-
ben két, egyenként négynapos 
képzést tartanak dán oktatók a 
Csillagfény bölcsőde pedagó-
gusainak. Az első foglalkozá-
sok már le is zajlottak Elisabeth 
Schjødt Laursen vezetésével. 
A következő találkozásra nov-
ember végén kerülhet majd 
sor. Szeptember végén egy dán 
designer érkezik a Csillagfény 
bölcsödébe, hogy a pedagógu-
sokkal együtt ötleteljenek ar-
ról, milyen plusz eszközökkel 
érdemes felszerelni még a böl-
csődét. Ezen kívül november 
környékén egy konferenciát 
szeretnének tartani a bölcsödé-

be járó szülők, nagyszülők és 
családtagok részére, ahol be-
mutatnák, miről szól ez a dán-
magyar projekt. A program 
része még két-két tanulmányi 
út, amelyre elvinnék a kispes-
ti kisgyermeknevelőket, majd 
dán bölcsődepedagógusok 
jönnének Kispestre. Ha újabb 
járvány nem zavarja meg a 
szakmai programot, akkor a 
projekt 2023. december 31-ig 
fejeződik be. Vinczek György, 
a szociális területet felügyelő 
alpolgármester tájékoztatása 
szerint a dán VIA University 
College (VIA) szakértői 2019 
nyarán keresték meg Kis-
pestet, hogy mintaprojektet 
szeretnének indítani Magyar-
országon azzal a céllal, hogy 
az általuk más európai orszá-
gokban (Lengyelország, Ro-
mánia) bevezetett programot 
Magyarországon is bemutas-
sák, megvalósítsák. A projekt 

elsődleges célja, a gondozók 
kompetenciáinak, készségei-
nek és tudásának fejlesztése a 
gyermekek életminőségének 
javítása és fejlődése elősegíté-
se érdekében. A program első 

felében a dán előadó, oktató, 
Elisabeth Schjødt Laursen 
előadásokat tartott a témában, 
illetve megismerkedtek a böl-
csőde dolgozóival, dadusok-
kal, kisgyermeknevelőkkel, 
azok napi tevékenységével, 
munkájával, módszereivel. 
Ez a szakmai program mind-
két fél számára hasznos volt, 
hiszen kiderült, hogy hasonló 
nevelési elvek mentén folyik a 
gondozás, a nevelés, mint Dá-
niában, mégis fontos a folya-
matos megújulásra való törek-
vés. Kispest önkormányzata 
2019. januári ülésén tárgyalta 
részletesen a programot, amely 
neve „REFEE" (Kelet-európai 
kisgyermekkori nevelés re-
formja), és a Villum Alapít-
vány támogatásával valósul 
meg. A VIA szakemberei több 
budapesti bölcsődét felkeres-
tek, és a Kispesti Csillagfény 
Bölcsőde mellett döntöttek. 
A VIA támogatása az eddig is 
magas színvonalon működő 
intézmény továbbfejlesztésére 
nyújt lehetőséget. A három-
éves kispesti bölcsődefejlesz-
tési program támogatási össze-
ge 115 ezer 133 euró. 

Tényi Sarolta meséi 

Ars Sacra Fesztivál 

MŰVÉSZET

Egyszer volt… címmel októ-
ber 20-ig látható Tényi Sarolta 
képzőművész kiállítása a KMO 
Előtér-galériájában. Skoda Éva 
festőművész a megnyitón arról 
beszélt, hogy a festményeken 
felfedezhetők azok az életutak, 
amiket egy művész, egy em-
ber bejár. Több kép címében 
benne van az út, az alkotói 
folyamat is egy út bejárása, 
aminek lényege, hogy a hozzá 
leginkább való technikával ki 
tudjunk bontani, meg tudjunk 
jeleníteni egy olyan gondola-
tot, amely foglalkoztat. Olyan 
utat mutat fel a kiállítás Tényi 
Sarolta életéből, amiben kü-
lönböző mesék rejlenek. 

Ruppert István orgonaművész 
tolmácsolásában északnémet 
orgonazenét hallgathatott a 
közönség szeptember 4-én a 
wekerletelepi Munkás Szent 
József templomban. Hagyo-
mányosan a Kispesti Helikon 
Kulturális Egyesület művésze-
inek kiállításával és a Wesley 
Károly Kórus koncertjével 
kezdődött a fesztivál szeptem-
ber 12-én a Magyar Evangéli-
umi Testvérközösség Méltóság 
Napja Templomában. Orgo-
namuzsika csendült fel szept-
ember 19-én is a wekerletelepi 
Munkás Szent József temp-
lomban, Laczó-Luty Johan-
na, Laczó Brigitta (orgona) és 
Milibák Dóra (oboa) előadásá-
ban.

GONDOSKODÁS 

A vírusjárvány miatt tavaly félbeszakadt a 2020 tavaszán megkezdődött dán-
magyar bölcsődepedagógia program, amelyet a Villum Alapítvány támogat. 
A kényszerpihenő után idén ősszel, közel másfél éves kihagyás után folyta-
tódik a dán program. 

Folytatódik a bölcsődepedagógia program 

Jövő december végéig tart a program

Hasonló nevelési 
elvek mentén 

folyik a gondozás, 
mint Dániában

Az első előadás (előadó: Dr. 
Jászberényi József) arra kon-
centrált, hogy fizikai, lelki és 
szellemi-mentális tekintetben 
mit kell és mit nem szabad 
tenni a járvány két hulláma kö-
zött. Szeptember 28-án Vasali 
Zoltán egy másik nagyon ak-
tuális témáról, a klímahelyzet-
ről, klímapolitikákról beszél, a 
járvány miatt ugyanis ezek a 
kérdések háttérbe szorultak a 
közbeszédben. Október 5-én 
Dr. Kerülő Judit tart előadást 
arról, milyen hatással van a 
pandémia a demográfiai folya-
matokra (születés, házasság-
kötés, válás, halálozás). Októ-
ber 19-én az emlékiratokról, a 
naplóról, az agy karbantartá-

sáról lesz szó Dr. Tóth Eszter 
Zsófia előadásában. November 
16-án Novák Mária előadása 
arról szól majd, 50 felett mi-
lyen hatása van a mozgásnak 
és a táncnak az agyműködésre. 
November 23-án Dr. Hanák 
Péter az idősebbek önálló élet-
vitelét segítő okos megoldáso-
kat mutatja be. December 7-én 
a félév záróelőadásában az 
ősz tapasztalatait is integrálva 
arról szól az előadó, Dr. Jász-
berényi József, hogy mit jelent 
a szorongás, a félelem és az 
aggodalom, s ezek kezelésére 
milyen személyes megoldások 
léteznek 50 év felett is?

ÖNKORMÁNYZAT – IDŐSKÉPZÉS

Egyéves szünet után szeptember 21-én újra megkezdődött az oktatás a Kispesti Szenior Akadémián. Az 
idősek számára összeállított ingyenes előadássorozatot 2013-ban indította az önkormányzat közösen a 
Milton Friedman Egyetemmel. A kispesti képzés az egyik legnépszerűbb az országban működő akadé-
miák között.

Újra Szenior Akadémia!

A kispesti az egyik legnépszerűbb képzés

Moccanj!

A kezdés időpontja:

október 7.
JELENTKEZNI ÉV KÖZBEN IS
FOLYAMATOSAN LEHET AZ EÖTVÖS
ISKOLA VÉDŐNŐJÉNÉL
(FRIEDBAUERNÉ BORBÁS SZILVIA),
ILLETVE AZ ISKOLÁK VÉDŐNŐINÉL.

KISPEST ÖNKORMÁNYZATA A 2021/2022-ES TANÉVBEN
A KERÜLETI ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA MOCCANJ!

CÍMMEL KONDÍCIÓJAVÍTÓ PROGRAMOT HIRDET, MELYRE
SÚLYTÖBLETTEL KÜZDŐ GYERMEKEKET ÉS SZÜLEIKET VÁRJA.

MINDEN HÉTEN, CSÜTÖRÖTÖKÖN, 15 ÓRAI KEZDETTEL AZ EÖTVÖS 
JÓZSEF

ÁLTALÁNOS ISKOLA TORNATERMÉBEN VÁRJÁK TÁPLÁLKOZÁSI
TANÁCSOKKAL ÉS JÁTÉKOS TORNÁVAL A GYEREKEKET.

PÉNTEKENKÉNT A KISPESTI USZODÁBAN 15 ÓRÁTÓL
A GYEREKEK ÚSZNI IS JÁRHATNAK.

A FOGLALKOZÁSOK A GYERMEKEK SZÁMÁRA TÉRÍTÉSMENTESEK.
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„Вenе Antal, okl. építész-
mérnök. Bécsben született 
1887-ben [megh. 1960. Bp.]. 
A reáliskolai tanulmányok 
befejezése után a budapesti 
műegyetemen az építészmér-
nöki szak hallgatója volt és itt 
szerezte meg oklevelét. Ön-
kéntesi szolgálatot teljesített, 
majd leszerelése után magán-
mérnöki gyakorlatot folytatott. 
Részt vett a világháborúban 
és főhadnagyi rangban szerelt 
le… 1922-ben a m. kir. posta 
szolgálatába lépett” – írja róla 
A magyar feltámadás lexikona 
(Bp. 1930). Bene a Magyar 
Posta építészeként számos 
posta- és erősítő épületet ter-
vezett szerte az országban. 
Építőművészeti szemléle-
tével, esztétikai igényével 
először egyetemista éveiben 
találkozunk. Az építészhall-
gatók 1910. évi kiállításának 
anyagát a Magyar Építőmű-
vészet publikálta. A folyóirat 
egy falusi kaszinó homlokzati 
tervét, valamint egy felvidéki 
szálloda távlati képét mutatja 
be. A két terv stílusa, a nála öt 
évvel idősebb Kós Károly ha-

tását mutatja. John Ruskin és 
William Morris tanításai, vala-
mint a finn nemzeti romantikus 
mozgalom hatása alatt sok fi-
atal magyar építész kezdett az 
Erdélyben található építészeti 
példákra koncentrálni, termé-
szetesen megfelelve a modern 
kor elvárásainak, egyben egy 
új, nemzeti építészet létreho-
zásán munkálkodva.  Az ifjú 
tervező érdeklődése nyilván-
való, ám fiatal éveiből további 
terveket, megvalósult épüle-
teket sajnos nem találtunk. E 
törekvéshez hasonló munkákat 
az 1920–30-as évekből látha-
tunk tőle újra, Kunágotán és 
Bánhidán, valamint Mátrafü-
reden és Mátraházán. A helyi 
építési szokásokat, sajátságo-
kat megtartva, a helyben fel-
lelhető jellegzetes alapanya-
gokat felhasználva törekedett 
a helység atmoszférájába tö-
kéletesen illeszkedő épület 
létrehozására. Munkásságának 
betetőzése a Postás üdülőház 
épülete Balatonalmádiban: „…
Balatonalmádi öreghegy állo-
másról messziről látjuk a nyár-
fák közül kikandikáló, erősen 

narancssárga, nemesvakolatú 
egyszerű homlokzatú üdülőhá-
zat. Modernizálónak nevezhet-
jük a teljesen egészében már 
előttünk álló és minden feles-
leges cifraságot és luxust mel-
lőzött, de jó arányú, hatásos 
épületet.” – írja a Tér és For-
ma (1935. VIII. évf. 7. sz.). A 
monumentális épület a korszak 
modern törekvéseit tükrözi, 
arányaiban, letisztultságában 
azonban sokat megőriz az épí-
tész múlt iránti tiszteletéből.

Helyesbítés: a Kispest újság 
2021. augusztusi számában a 
Postapalota és telefonközpont 
Kispesten című cikkünkben 
helytelenül írtuk a Budapest - 
Kispest 1 Postája címét, ami 
helyesen Templom tér 22.; 
valamint tévesen közöltük, 
hogy a kispesti telefonközpont 
a Józsefközpont nevet visel-
te, valójában a Józsefközpont 
egyik alközpontja volt. A téve-
désekért elnézésüket kérjük.

Mohay Orsolya
Kispesti Helytörténeti

Gyűjtemény

Nyitva
a Látványraktár 

MŰVÉSZET

A Kispesti „Gránit” kőedény-
gyár termékeiből létrehozott 
kiállítás várja a látogatókat a 
Kispesti Helytörténeti Gyűj-
teményben. Siklós Zsuzsanna 
gyűjteményvezető a megnyi-
tón köszönte meg Mohay Or-
solya munkáját: a művészet-
történész elgondolása alapján 
valósult meg a Látványraktár. 
Elmondta, a gyűjtés már az 
’50-es, ’60-as években megin-
dult, az előd, Benyó Márta, a 
gyárral kiépített jó kapcsolata 
révén igyekezett összegyűjteni 
a termékeket. Fennállása alatt 
a gyár nem épített ki múzeumi 
hátteret, de elismert iparművé-
szek dolgoztak itt, akik utólag 
is megérdemlik ezt a kiállítást. 
Nemcsak tárgykultúrában je-
lentős ez a tér, hanem abban 
is, hogy minden korszak le-
nyomatot ad egy-egy csészén, 
tányéron, vagy dísztárgyon ke-
resztül – fogalmazott. 
Vinczek György alpolgármes-
ter köszöntőjében azt mondta, 
egyértelmű, hogy a „gránit” 
lett a kiállítás tárgya, hiszen hi-
hetetlen gazdag anyag volt és 
van a gyűjtemény birtokában. 
A megnyitón Szőnyeg-Szeg-
vári Eszter művészettörténész, 
a Magyar Nemzeti Galéria 
muzeológusa tartott előadást a 
magyar iparművészet 1950-től 
1989-ig terjedő időszakáról.

HELYTÖRTÉNET

Bene Antal volt a tervezője az 1932-ben felépült kispesti Postapalota épületé-
nek, mely 89 éve szolgálja a kispestieket. Ezzel a cikkünkkel rá emlékezünk.

Bene Antal építész 

Felvidéki szálloda távlati képe Postás üdülőház, 1937

Az Ady iskolát fenntartó 
Budapest-Kispest-Központi 
Református Egyházközség 
képviseletében Harkai Ferenc 
Csaba vezető lelkész tájékoz-
tatása szerint „most már a fej-
lődés útján vagyunk, ami lát-
szódik a tanulók létszámában, 
az épület termeinek folyama-
tos felújításában, és a közösség 
is mostanra már megerősödött, 
igazi közösséggé formálódott”. 
A tanévre való felkészülésről a 
vezető lelkész elmondta: két 
tantermet a nyáron teljesen 
felújítottak, a festésen kívül 
kicserélték a padlózatot, így az 
alsó tagozaton minden kisgye-
rek felújított osztályterembe 
jár szeptembertől. Megkezd-

ték a felsősök tantermeinek 
is a teljes felújítását lépésről 
lépésre. Az intézmény felké-
szülten várja, ha a koronaví-
rus-járvány negyedik hulláma 
elérné az iskolát és újra online 
oktatásra kellene átállni. Ez azt 
jelenti, hogy az előző két tanév 
tapasztalatai alapján már nem 
éri őket váratlanul a távoktatás. 
Ezért nyugodtabban kezdik a 
tanévet, de bíznak abban, hogy 
nem lesz szükség az előkészí-
tett technikai megoldásokra. 
Ám ha mégis, akár eszközzel, 
akár nyomtatott feladatokkal 
segítenek majd azoknak, akik 
ezt igénylik – hangsúlyozta 
Harkai Ferenc Csaba.  

OKTATÁS

Az idén ötödik tanévét kezdő Ady Endre Református Általános Iskola ünnepélyes évnyitójára a hagyo-
mányoknak megfelelően közösen sétáltak át a leendő elsősök a Szőlőskert Református Óvodából.

Tanévnyitó a negyedik hullám előtt 

Már egy hónapja iskolások

(Képek: Postamúzeum, ADT Arcanum) (Képek: Postamúzeum, ADT Arcanum)



tEtŐFEDÉs
Régi tetők felújítása, palatetők

javítása, felújítása, új tetők
fedése cserepeslemezzel,

trapézlemezzel, korcolt
lemezzel, beton és kerámia

cseréppel, 
zsindely, vagy igényeinek

megfelelő anyaggal.

báDOgOs MuNKáK
Teljes tetőbádogozás és ereszcsatorna
rendszer kialakítását vagy felújítását

vállaljuk.

áCsMuNKA
Tetők javítása, új tetőszerkezetek

felépítése, garázsbeállók, 
tera szok készítése, kerti tárolók,

kerti pavilonok, árnyékolók
kivitelezését vállaljuk. 

Vá r j u K  h í Vá sát  A  h É t  bá r M E lY  N A pjá N  A K á r  h É t V É g É N  i s .  
A K á r  A ZO N N A l i  K E Z D É ss E l  VA gY  rÖV i D  h Atá r  i D ŐV E l .

tel: +36-70/625-6088 • Email: bautempinfo@gmail.com

15-30 KEDVEZMÉNY
minden 

új megrendelésre!
Anyagot biztosítunk
minden munkához.
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TEKNŐS FERENC
4. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LACKNER CSABA
7. sz. választókörzet

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

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

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

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

DÓDITY GABRIELLA
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

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

FEKETE MÁRK
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

LAZÁNYI FERENC
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

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

SONG SIMON
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

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

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

EGÉSZSÉGÜGY

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

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

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

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

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

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

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

BURÁNY SÁNDOR
országgyűlési képviselő
(MSZP)

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

Következő fogadóóra:
2021. október 14. 17 óra
MSZP-székház
(Kossuth Lajos u. 50.)

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 TISZTELT KISPESTI LAKOSOK!
Az elmúlt másfél évben olyan, soha nem tapasztalt életkörülmények közé ke-
rült mindenki –kisgyermekektől az idősekig –, amilyet eddig nem élt át közü-
lünk senki. Ez az alapvetően más élethelyzet új kérdéseket, új megoldandó 
problémákat hozott a felszínre. Legtöbbször olyanokat, amelyekre fel sem 
készülhettünk, nem is számíthattunk. Lehet az akár munkahelyi, életviteli, csa-
ládi, egészségügyi és minden más, amivel a Covid járványhelyzet mindennapi 
életünket átformálta. Az itt élő emberek között járva, nehézségeiket, panaszai-
kat meghallgatva – amelyekkel gyakran fordulnak hozzánk – , úgy érezzük, az 
eddigi lehetőségeink mellett szükség lenne jogi segítségnyújtásra is.
Ehhez kínálunk szaktanácsadást, kapaszkodót kerületünk lakóinak. Ebben ta-
pasztalt, képzett jogásszal állunk a bajba került, nehézségekkel küzdő kispesti 
lakosok rendelkezésére.

AMIT KÍNÁLUNK ÖNÖKNEK:
2021. OKTÓBER 4-ÉN, HÉTFŐN 16 ÓRÁTÓL

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS,
AMELYHEZ – A FELESLEGES VÁRAKOZÁS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN 

– MINDÖSSZE IDŐPONT-EGYEZTETÉSRE VAN SZÜKSÉG
A jog.kispestidk@gmail.com E-MAIL-CÍMEN! 

A jogi segítséget kérők ügyfélfogadása:
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐI IRODÁNKBAN

(XIX. ker. Ady Endre út 106., Hunyadi u. sarok (akadálymentes)) 

Domokos Gábor 
önkormányzati képviselő

Teknős Ferenc
önkormányzati képviselő

Rátkay Andrea
önkormányzati képviselő

Ha ezzel egy kicsit is hozzájárulunk az Önök életének újraindításához,
akkor elértük célunkat! 

PÁRBESZÉD 
TERE
KÖZÖSSÉGI TÉR

KEDVES KISPESTIEK!

A pandémia miatt nem volt lehetőségünk a személyes találko-
zásra. Ezalatt megújult a Párbeszéd Tere, minden készen áll 
a közös együttlétekre. A karantén ugyan bezárta az ajtót, de 

kinyitotta az online teret. Bármi történjék is,
a beszélgetések nem maradnak el.

Október 6-tól újra nyitva vagyunk a keddi,
szerdai és csütörtöki napokon 14–17 óráig.

Jöhetnek könyvet kölcsönözni, beszélgetni,
programjainkon rész venni. 

Az októberi események időpontját még egyeztetjük, kérjük, 
figyeljék a Párbeszéd Tere kirakatát, a közösségi hirdetőtáblá-
kon elhelyezett plakátjainkat, szórólapjainkat, illetve a Párbe-

széd Tere Facebook-oldalát és -blogját.

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

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

IRODALMI ÉS ILLUSZTRÁCIÓS PÁLYÁZAT

Az Irodalom Barátainak Társaságából néhányan, akik hiszünk 
abban, hogy mindenkiben van tehetség, időnket, szervezőmun-
kánkat és kapcsolatainkat erősen igénybe véve harmadik alka-
lommal írunk ki pályázatot szépirodalmi művek Kispesten élő 
alkotói számára. A pályázat kiírásának célja alkotók (írók és íroga-
tók, költők és verselgetők) közösségének létrehozása, valamint a 
szerzők és a közönség találkozásának elősegítése. 

MIT NYÚJTUNK A PÁLYÁZÓKNAK?
Minden beérkezett pályaművet elolvasunk/megnézünk. A beadott pályaműveket (szépiro-
dalmi szövegeket) kötetbe szerkesztjük és ajándékba adjuk a pályázóknak. Akárcsak a 
korábbi pályázatok, a 2022-es kötet is felkerül az Üllői úti könyvtár helytörténeti polcára. 

A díjazás tekintetében elsősorban a kerületben működő cégek természetbeni adománya-
ira alapozunk.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK, HATÁRIDŐK:
Mindkét pályázaton 6–99+ éves korig lehet részt venni.

SZÉPIRODALMI PÁLYÁZAT:
A pályázatra versekkel vagy rövidebb prózai művekkel lehet jelentkezni. A versekbe a 
slam poetry kategóriájába tartozó műveket is beleértjük.  A prózai művek terjedelme 

legfeljebb 7500 karakter/leütés lehet.
A művek elsősorban Kispesttel legyenek kapcsolatban, a városrész történetével, szemé-

lyes, itt lezajlott eseményekkel, mai életével. 
Műfajuk lehet novella, vers, forgatókönyv – teljes és szinopszis –, színpadi jelenet.

A műveket elektronikusan az Irodalombarátok Kispesti Társasága Facebook-oldalára, 
valamint az irodalmipalyazat.kispest@gmail.com e-mail-címre, kinyomtatva, legépelve 

vagy kézzel tisztázva, zárt borítékban személyesen
az Ady Endre út 89. szám alatt lehet benyújtani 

2021. november 3. – december 23 . között 
 

A pályázatokat – önkéntes munkában, korábban szerzett szakértelmünk felhasználásá-
val – mi magunk bíráljuk el. Sem mi, sem családtagjaink nem nyújthatnak be pályázatot.

A díjkiosztóra Kispest első jegyzőjének, Madarassy Lászlónak a születésnapján
kerül sor.

Ezúton mondunk köszönetet Varga Attila alpolgármester-önkormányzati képviselőnek, 
amiért az Ady Endre út 89. szám alatti közösségi teret felhasználhatjuk a pályázat 

megvalósításához.

A barátok nevében
Békés Anna

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

*Az akció időtartama: 2021.06.01 - 2021.08.30.  További részletek a honlapon.*Az akció időtartama: 2021.06.01 - 2021.08.30.  További részletek a honlapon.

15% kedvezmény vezérléscserére
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A képen látható autó illusztráció.
Magas felszereltség

Hatalmas helykínálat
Egyedülálló ár-érték arány

Grand Tivoli

Érdeklődjön  
márkakereskedésünkben, 

várjuk szeretettel!

MEGÉrkEzETT 
A MEGújulT koMbi  

GÉpkocsink 

 bevezető ár: 5 999 000 Ft-tól

Ssangyong Délpest 
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu • ertekesites@ssangyongdelpest.hu  

  +36 1 280 1533, +36 20 318 3760 • Facebook: SsangYong Délpest

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

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

Set-top boxok tesztelése és tisztítása lenne a feladat, 
választhatóan 2 vagy 3 műszakos munkavégzéssel. 

Amennyiben érdekli a lehetőség hívja a 06706277110-as
telefonszámot.

Operátori munkalehetőség a 18. kerületben!



ÜLLOI ÚT 266.
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AKCIÓ! 2021. Szeptember 23 - Október 06.
NYITVATARTÁS: H-P 6.30-21.00 / Szo-V 6.30-17.00

339 FT

BRAVOS 
Őrölt, 
pörkölt 
kávé
250 g
háromféle, 
1356 Ft/kg

159 FT

ARANY 
FÁCÁN 
Sör
0,5 l
dobozos, 
318 Ft/l

        
PIROS
Búza- 
finom-
liszt 
1 kg

119 FT

        
PIROS
4 tojásos 
száraz-
tészta 
500 g 
többféle, 
398 Ft/kg

199 FT

139 FT

NISSIN 
Smack 
Instant 
tészta-
leves
100 g
többféle, 
1390 Ft/kg

BRAVOS 

pörkölt 

háromféle, 
1356 Ft/kg 99 FT

SZENTKIRÁLYI
Ásványvíz

1,5 l
többféle, 

66 Ft/l

349 FT

SILAN 
Öblítő
800 ml
háromféle, 
436 Ft/l

419 FT

ABAÚJ 
Félzsíros 
Rögös 
túró
450 g
931 Ft/kg

239 FT

ABAÚJ Tejföl 20% 
315 g   759 Ft/kg

NYITVATARTÁS: H-P

199 FT

ABAÚJ 
ESL tej 
2,8% 
1 L

89 FT

SUZY 
Gyümölcs-
ital 7-12%
1 l
háromféle

139 FT

PERFEX Toalettpapír 4 tekercs, 
3 rétegű 35 Ft/tek


