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A magyar történelem nagy pillanata volt 

STABIL A KÖLTSÉGVETÉS
A kormányzati elvonások miatt jóval visszafogottabb 
gazdálkodásra kényszerült a város azon az áron, hogy 
elmaradtak, elmaradnak olyan programok, felada-
tok, szolgáltatások, amelyeket a kispestiek korábban 
már megszoktak, vártak. A közös munkának köszön-
hetően a város elkerülte a csődhelyzetet, jelenleg sta-
bil Kispest költségvetése.   

4. oldal

ÖNKORMÁNYZAT

Az önkormányzati tulajdon-
ban lévő épület teljesen 
megújul. A Vöröskereszt 
20 millió forint pályázati 
támogatást kapott a tető-
cserére, ezt egészítette ki az 
önkormányzat további 20 
millió forinttal. 

3. oldalÖNKORMÁNYZAT

Bízom abban, hogy a zöldte-
rületi és városüzemeltetési 
feladatok átszervezésével 
olyan struktúra jön létre, 
amely a mostaninál átlátha-
tóbb felelősségi viszonyokat 
eredményez és növeli a 
hatékonyságot. 

2. oldal

GAJDA PÉTER
TÖMEGSPORT 

Különféle sportolási-moz-
gási lehetőségek várták a 
gyerekeket, fiatalokat és 
a felnőtteket is egészen 
időskorig a sportnapon. 
A lényeg a mozgáson volt. 
Minden várakozást felülmúlt 
a résztvevők száma. 

12. oldal

KERTÉSZ CSABA

7. OLDAL

GONDOSKODÁS 
VINCZEK GYÖRGY
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Az önkormányzat és a Magyar Vörös-
kereszt Budapesti Szervezete mintegy 
40 millió forintból felújítja az Ady 
Endre út és a Báthory utca sarkán álló 
önkormányzati épületet, amelyben a 
kerületi szervezet közfeladat-ellátási 
keretszerződés alapján 60 fős nappa-
li melegedőt, 19 férőhelyes éjszakai 
menedéket és 9 fős időszakos éjszakai 
menedékhelyet működtet a kerületben 
élő hajléktalanok ellátására. 

A felújítás alatti bejáráson Vinczek György 
alpolgármester elmondta, az önkormány-
zat tulajdonában lévő épület teljes egésze 
megújul, többek között a tetőszerkezet is. A 
beruházás költségét, az önkormányzat és a 
Vöröskereszt közösen állja. A Vöröskereszt 
pályázatot nyújtott be a Hajléktalanokért 
Közalapítvány pályázatára, amelyen 20 
millió forint vissza nem térítendő támoga-
tást kapott a tetőcserére, ezt egészítette ki az 
önkormányzat további 20 millió forinttal. 
Kispest 2017-ben a vizesblokk teljes felújí-
tásával járult hozzá a zavartalan üzemelte-
téshez – tette hozzá. Megtudtuk, évek óta 

nem volt ilyen volumenű felújítás az épüle-
ten, amely most teljesen új tetőt kap. Meg-
erősítik a födémet, a jelenlegi PVC-burkolat 
helyett a teljes épület padozatára könnyen 

takarítható, kopásálló greslap-burkolatot 
raknak, és felújítják az intézmény konyhá-
ját is. Ezen kívül megerősítik a külső lába-
zatot, valamint a teljes utcai homlokzat va-

kolását, színezését is elvégzik.Csóka Éva, 
az intézmény vezetője elmondta, a felújítás 
ideje alatt, várhatóan december közepéig, 
nem szünetel a szolgáltatás, itt található az 
utcai szociális munkások, valamint a kerü-
leti szervezet irodája is, a hajléktalanoknak 
sem kell máshol ellátást keresniük, de jóval 
szigorúbb szabályokat vezettek be, például, 
egyszerre csak tízen tartózkodhat az épü-
letben, a többieknek várniuk kell, míg ők 
megfürdenek, kimossák a holmijukat. Ta-
pasztalataik szerint az idejáró hajléktalanok 
inkább várnak, de nem mennek máshová.

Önkormányzati támogatással kívül-belül megújul az épület

2021. OKTÓBER2021. OKTÓBER

Új struktúrában a zöldterületi
és városüzemeltetési feladatok

ÖNKORMÁNYZAT

Nem szünetel
a szolgáltatás

FelújítjákFelújítják
a hajléktalanmelegedőt és szállásta hajléktalanmelegedőt és szállást

Gajda Péter polgármester, dr. Vitál Márton, a Közpark Kft.
ügyvezetője és Tichy Judit irodavezető

A képviselő-testület szeptember 30-án döntött a Vagyongaz-
dálkodási és Városüzemeltetési Iroda, a Zöldprogram Iroda 
és a Közpark Nonprofit Kft. feladatainak átszervezéséről. 
A november 1-jétől hatályba lépő vál-
tozásokról Gajda Péter polgármester 
tájékoztatta lapunkat, hozzátéve, bízik 
benne, hogy az átalakítás után olyan 
struktúra jön létre, amely a jelenlegi-
nél átláthatóbb felelősségi viszonyokat 
eredményez, és nagyobb hatékonysá-
got biztosít. A Vagyongazdálkodási és 
Városüzemeltetési Iroda új elnevezése 
novembertől Vagyongazdálkodási Iro-

da, a korábbi „városüzemeltetési” fel-
adatok közül a központi címregiszterrel 
kapcsolatos feladatok maradnak az iro-
dánál. A teendők egy része – elsősorban 
a közutak karbantartásával, felújításá-
val, valamint a közterületi berendezések 
üzemeltetésével kapcsolatosak – a Köz-
park Kft-hez kerül. Másik részük – a 
közutak forgalmi rendjéhez, közútkeze-
léshez kapcsolódó hatáskörök, valamint 
néhány műszaki hatósági engedélyezési 

feladat (pl. a jegyzői hatáskörbe tarto-
zó kutakkal kapcsolatos eljárások) – a 
Zöldprogram Irodához kerül.  A Zöld-
program Iroda feladatai közül a zöldte-
rületek kezelésével és üzemeltetésével 
kapcsolatos, a teljes kerületre kiterjedő 
munkák, továbbá a közterületi fákkal, 
valamint a köztisztasággal kapcsolatos 
teendők átkerülnek a Közpark Kft.-hez 
(2021. március 16-tól a jegyző hulla-
dékgazdálkodási hatásköre a helyszíni 
bírságként kiszabható hulladékgazdál-
kodási bírság kivételével megszűnt, így 
hatósági feladatellátás ezen a területen 
nem szükséges.) Az új struktúrában a 
Vagyongazdálkodási Iroda feladatköre 
letisztul, a Zöldprogram Iroda feladat-
köre részben környezetvédelmi, közút-
kezelői, környezetvédelmi és műszaki 
hatósági lesz, a Közpark Kft. feladatköre 
pedig gyakorlatilag valamennyi kispesti 
közterület üzemeltetésére és fejleszté-
sére kiterjed (bejelentésekhez kapcso-
lódó elérhetőségek – fasor-, játszótér-, 
parkfenntartás, köztisztaság, út-, járda-
fenntartás – tel.: 282-9622, 347-0317, 
e-mail-cím: kozpark@kispest.hu).

Nagyobb
hatékonysággal
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(A Közpark Kft. és a Polgár-
mesteri Hivatal közterületek 
– zöldterületek, közterületi 
infrastruktúra – kezelésével, 
üzemeltetésével kapcsolatos 
feladatainak átszervezéséről 
szóló írásunkat lásd a 2. olda-
lon). Az átszervezéssel össze-
függésben a képviselő-testület 
módosította a költségvetést: 
közigazgatási kiadások terhé-
re megemelték a Közpark Kft. 
támogatását 14 millió forint-
tal, továbbá 30 millió forinttal 
a városüzemeltetéssel együtt 
járó közterületi feladatok át-
szervezése miatt. Ezen kívül 
25 millió forinttal támogatta 
a képviselő-testület a Kispesti 
Uszodát a járvány okozta be-
vételkiesés miatt. Gajda Péter 
polgármester a költségvetés 
módosításakor elmondta, hogy 
a kormányzati elvonások miatt 

jóval visszafogottabb gazdál-
kodásra kényszerült a város 
azon az áron, hogy elmaradtak, 
elmaradnak olyan programok, 
feladatok, szolgáltatások, ame-
lyeket a kispestiek korábban 
már megszoktak, vártak. A kö-
zös munkának köszönhetően 
a város elkerülte a csődhely-
zetet, jelenleg stabil Kispest 
költségvetése. A rendeletmó-
dosítások között tárgyalták a 
képviselők az építményadóról 
szóló rendeletet, amelynek 
változásától, az adóemeléstől 
csaknem 100 millió forint be-
vételt remélnek.
Mostantól önként jelentkező, 
társadalmi megbízású megfi-
gyelők vehetnek részt az ön-
kormányzat bizottságainak, 
kft.-inek felügyelőbizottságai-
nak munkájában. A lehetőséget 
tavaly hirdették meg a kispes-

tieknek. A felhívás után egy-
egy fő a Közművelődési, Ok-
tatási, Sport, Ifjúságpolitikai 
és Egészségügyi Bizottságban, 
a Várospolitikai, Városüze-
meltetési és Rendészeti Bizott-

ságban, illetve a Kispest Vá-
rosfejlesztési és Üzemeltetési 
Kft. felügyelőbizottságában 
vehet részt tanácskozási jog-
gal. A vitában elhangzott, hogy 
bár mind a képviselő-testületi, 
mind pedig a bizottsági ülések 
nyilvánosak, ez egy nagyon 
innovatív lépés a nyilvános-
ság, valamint az átlátható mű-
ködés teljes körű megterem-
tése érdekében. Egyetértettek 
a képviselők egy javaslattevő 
és konzultációs Roma Mun-
kacsoport megalakulásával, 
amely tervezetten kéthavonta 
ülésezne, a találkozások al-
kalmával megfogalmaznának 
konkrét feladatokat, amelyek 
megoldásáról, végrehajtásáról 
a legközelebbi alkalommal 
beszámolna a téma felelőse. A 
munkacsoport évente egyszer 
számolna be a képviselő-testü-
letnek az elért eredményekről.
Együttműködési megállapo-
dásról is döntött a testület a 
Külső-Pesti Tankerületi Köz-
ponttal. Az önkormányzat ed-
dig is támogatta és ezen túl is 
támogatja a tankerület fenntar-
tásában lévő kispesti székhe-
lyű általános iskolákban tanuló 
alsós gyermekek úszásoktatá-
sát testnevelési óra keretében a 
Kispesti Uszodában.

Új csúszdát kap
a központi játszótér

KERÜLETFEJLESZTÉS

November végéig megtör-
ténik a terepcsúszdák, va-
lamint az alattuk lévő gu-
miburkolat teljes cseréje a 
Nagysándor utca és Petőfi 
utca közötti központi játszó-
téren.
 
Gajda Péter polgármester la-
punknak elmondta: a játszó-
térkomplexum építése tizenkét 
éve kezdődött és két ütemben 
készült el. Nem csoda, hogy az 
eltelt időben az intenzív hasz-
nálat miatt cserére szorulnak a 
játékok annak ellenére, hogy 
rendszeres a karbantartás a té-
ren. Különösen megviselte az 
idő a csúszdákat és környékü-
ket, jogosak voltak a szülői ag-
godalmak és észrevételek. Ha 
végeztek a csúszdák és a gu-
miburkolat cseréjével, akkor 
a műfüves focipálya felújítása 
következik, csakúgy, mint a 
Kós téren. Vagyis megyünk to-
vább, valamennyi játszóterün-
ket megvizsgáljuk, és elvégez-
zük a szükséges javításokat, 
eszközök cseréjét, zöldterüle-
tek felújítását – tette hozzá a 
polgármester. Információink 
szerint a játszószerek gyak-
ran a nem rendeltetésszerű 
használatnak esnek áldozatul. 
A csúszdák itt a játszótéren 
például azért sérültek jobban, 
mert voltak, akik kerékpárral 
próbálták meg használni.

ÖNKORMÁNYZAT

Egyebek mellett a költségvetés módosításáról, a Közpark Kft. tevékenységé-
nek újragondolásáról, a Zöldprogram Iroda, valamint a Vagyongazdálkodási 
és Városüzemeltetési Iroda átszervezéséről, Roma Munkacsoport alakulásá-
ról is döntöttek a képviselők a szeptember végi ülésükön.

Stabil a költségvetés

Közös munkával

A város elkerülte
a csődhelyzetet

Az önkormányzat 2008 óta 
adományoz díjat azoknak, akik 
sokat tesznek környezetük, a 
kerület szépítéséért, zöld terü-
leteinek kialakításáért és azok 
védelméért. Magánszemélyek, 
lakóközösségek, társadalmi 
vagy civil szervezetek, illetve 
intézmények, vállalkozások 
kaphatnak elismerést. Kö-
szöntőjében Kispest polgár-
mestere arról beszélt, amikor 
2007-ben elindult a kispesti 
Zöldprogram, fontos volt az 
önkormányzat számára, hogy 
ebbe bevonja azokat, akiknek 
szintén fontos a kerület köz-
területeinek állapota, hogy 

együtt tegyék rendezettebbé, 
virágosabbá, zöldebbé, szebbé 
Kispestet. Ennek az elmúlt idő-
szakban lett pozitív eredmé-
nye. Gajda Péter elmondta, azt 
is látni kell, hogy a nehézségek 
miatt az önkormányzat sokkal 
kevesebbet tudott fordítani 
erre a területre, ám ha helyreáll 
a stabilitás, újra lesz rá forrás.
Jogos elvárás, hogy rendezett 
városrésszel találkozzanak 
a kispestiek. Az elismerése-
ket a polgármester, Bogó Jó-
zsefné, a Környezetvédelmi 
Bizottság elnöke, valamint 
Vinczek György és Varga At-
tila alpolgármesterek adták át. 

Zöld Kispestért polgármesteri 
díjat kapott 2020-ban: Deb-
receni Zsuzsanna, Brázainé 
Bierbauer Ágnes Tácia, Né-

meth Krisztina, Schwartzné 
Tóth Veronika és az Első 
Kis-Pesti Kert csapata. Zöld 
Kispestért polgármesteri dí-
jat kapott 2021-ban: Somo-
gyi Sándor Ádámné, Pintér 
Kálmánné, Orr Istvánné, Dr. 
Torbics Ferenc és Dr. Torbics 
Natália, Szilágyi István és 
Szilágyi Istvánné, a Széche-
nyi u. 16. közötti előkerteket 
gondozó lakók (Szabóné Nagy 
Enikő, Sós Márta, Pusztayné 
Antoni Mariann, Emesz Hen-
riett, Hollósi-Szigeti Erika, 
Szenyko József), az Árnyas 
Kert közössége és a Kispes-
ti Arany Óvoda. A díjátadót 
követően a KEHOP 1.2.1-18-
2018-00009 „Klímatudatossá-
gi programok Kispesten” című 
projekt keretén belül Merza 
Péter, a Humusz Szövetség ok-
tatási programvezetője tartott 
előadást a komposztálásról.

ELISMERÉS - KÖRNYEZET

A tavalyi és az idei díjazottak is egyszerre vehették át a kerületszépítő mun-
káért megítélt elismeréseket. 

Jutalmazták a környezetszépítőket

2008 óta jutalmazzák a kerületszépítőket

Szebbé, virágosab-
bá teszik Kispestet

Újra volt
Bringás reggeli

Díjazták az Első 
Kis-Pesti Kertet

KÖRNYEZET

ELISMERÉS

Az önkormányzat ismét reg-
gelivel várta a munkába, óvo-
dába, iskolába kerékpározókat 
a Shopmark előtt szeptember 
végén. A rossz idő ellenére so-
kan álltak meg és töltötték ki a 
KEHOP 1.2.1-18-2018-00009 
azonosítószámú „Klímatuda-
tossági programok Kispesten” 
című projekt keretén belül ösz-
szeállított kérdőívet.

A kert az OMÉK keretében a 
Legszebb Konyhakertek ver-
seny díjátadóján kapott el-
ismerést. Kitüntetést kapott 
Márkus Edit, a Zöldprogram 
Iroda munkatársa, a verseny 
koordinátoraként, és elisme-
rő oklevéllel jutalmazták az 
önkormányzatot is, mert hoz-
zájárult a magyar kertkultúra 
hagyományainak ápolásához.

v

Kötelező a maszk
Dr. Béja Julianna jegyző utasí-
tására 2021. október 25-től az 
ügyfelek csak maszkban és kéz-
fertőtlenítés után léphetnek be a 
Polgármesteri Hivatalba.
Bursa Hungarica 2022.
Kispest Önkormányzata az Inno-
vációs és Technológiai Miniszté-
riummal együttműködve a 2022. 
évre kiírja a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíjpályá-
zatot felsőfokú tanulmányokat 
folytató és felsőfokú tanulmá-

nyokat kezdő fiatalok számára. 
A pályázat benyújtási határideje: 
2022. november 5. Részletek a 
kispest.hu oldalon.
Járványügyi intézkedések
a szakrendelőben
Intézetünkben továbbra is köve-
telmény a szabályszerű maszk-
viselés és az ismert járványügyi 
előírások betartása! Személy 
szerint javaslom a maszk hasz-
nálatát azokon a helyeken is, 
ahol tömegesen jelennek meg 
emberek (járműveken, üzletek-

ben stb.) Intézetünk oltásra ki-
jelölt hely, az 1. és 2. mellett a 
3. oltásban is részt veszünk. A 
4. hullám várhatóan október vé-
gén felerősödik. Berobbanását és 
kedvezőtlen következményeit el-
kerülendő, szükségesnek vélem, 
hogy akik még nem éltek az ol-
tás lehetőségével, vegyék fel azt. 
Szorgalmazom a 12 éven felüli 
gyermekek beoltását is.
Dr. Kumin Marianna
főigazgató-főorvos

KÖZÉRDEKŰ
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KULTÚRA

Művelődés és helytörténet – A lokalitás szerepe a XXI. században címmel 
rendezett ünnepi konferenciát az idén 150 éves Kispest tiszteletére az önkor-
mányzat és a KMO. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 
valósult meg.

Konferencia művelődésről és helytörténetrőlDíj a plakátért

Művészterasz – 
Kultúrkert       

KULTÚRA

KULTÚRA

Kranyik Ildikó, a KMO gra-
fikusa második díjat kapott 
plakátjáért a Kultúrházak éj-
jel-nappal #mindentegylapra! 
pályázatán. A 15. programso-
rozat keretében több mint 200 
szervezet közel 400 helyszínen 
szervezett mintegy 1000 prog-
ramot országszerte, amin közel 
80 000 ember vett részt szept-
ember 24-e és 26-a között. 

Tíz sikeres WekerleFeszt és a 
járvány miatti szünet után új 
szabadtéri művészeti fesztivál-
lal jelentkezett a Wekerlei Kul-
túrház szeptember végén. Gi-
tárkoncertet adott Felicidade 
címmel Bándi Gergely gitár-
művész. Holl Zsuzsa színmű-
vész és Hrutka Róbert zene-
szerző-zenész Kortárs címmel 
zenés irodalmi összeállítással 
várták az érdeklődőket. A Liszt 
Ferenc-díjas zongoraművész, 
Oláh Kálmán jazz standardo-
kat játszott, illetve improvi-
zációkat adott elő klasszikus 
zenére és népzenére. A Mű-
vészterasz – Kultúrkert ren-
dezvényt Csurkulya József 
cimbalomművész és Gárdos 
Éva zongoraművész népzenei 
ihletésű klasszikus koncertje 
zárta Több húron pendülünk 
címmel. 

Köszöntőjében Kispest polgár-
mestere arról beszélt, minden 
évben nagyon fontos, a kerület 
születésnapjának – 1871. júni-
us 11-én lett önálló kisközség 
Kispest – méltó megünnep-
lése, mert ez fontos a közös-
ségnek. Tavaly a járvány szólt 
közbe, idén költségvetési gon-
dok, a kormányzati elvonások 
miatt maradt el az ünneplés, 
ezért egy kiadvánnyal és a 
konferenciával tudott készülni 
az önkormányzat. Gajda Péter 
elmondta, terv, hogy jövőre 
méltó módon lehessen meg-
ünnepelni a 150. évfordulót, 
visszaadva a mindennapok és 
az ünnepnapok örömét annak 
a közösségnek, amely lehető-
vé tette hosszú-hosszú évti-
zedeken keresztül, hogy ez a 
város mind kultúrájában, mind 
a civil életében, mind infra-
struktúrájában egy fejlődő te-
lepülés lehessen. Ünnepi meg-
nyitóbeszédében Hiller István 
történész, Kispest országgyű-
lési képviselője a művelődés, 
munkásművelődés, közösség-

építés és lokálpatriotizmus 
kapcsolatáról osztotta meg 
gondolatait a hallgatósággal, 
hangsúlyozva, hogy „a magyar 
munkáskultúra egyik fellegvá-
rában vagyunk”. Beszélt arról 
is, hogy itt, Kispesten a sport-
nak, a kiemelkedő sportolók-
nak milyen szerepük van a he-
lyi öntudat megerősítésében, 
mennyire fontos, hogy egy 
mindenki által tisztelt ember 
büszkén vallja egész életében, 
sodorja bárhová az élet, hogy ő 
kispesti. A konferencia első ré-
szének nyitóelőadását Dr. Hol-
ló Szilvia Andrea történész-
muzeológus, a Postamúzeum 
igazgatója tartotta Budapest 
környéki települések születé-
se címmel. Siklós Zsuzsanna 
történész, a Kispesti Helytör-
téneti Gyűjtemény vezetője 
Kispest kulturális színterei-
nek változásairól beszélt. Pá-
pai Tamás László történész, a 
XVIII. kerületi Tomory Lajos 
Múzeum munkatársa a Kis-
pesti Textilgyár munkásjóléti 
létesítményeit, intézményeit 

mutatta be a ’30-as és ’40-es 
években. A második blokkot 
Várhalmi András, a Csili Mű-
velődési Központ nyugalma-
zott igazgatója indította, Meg-

változott kulturális színterek 
– a művelődési intézmények 
szerepének újraértelmezése 
című előadásával. Dr. Gönczi 
Ambrus történész, a Ferencvá-
rosi Helytörténeti Gyűjtemény 
vezetője a mai József Attila la-
kótelep – egykor Mária Valéria 
telep – történetét mutatta be a 
kezdetektől. Mohay Orsolya 
művészettörténész, a Kispes-
ti Helytörténeti Gyűjtemény 
munkatársa a kispesti képző-
művészeti élet lehetőségeit és 
színtereit mutatta be az 1898 
és 1989 közötti időszakban. 
A harmadik szakasz a Közös-
ségi média és a digitalizáció 
szerepe a múzeumi kommu-
nikációban című előadással 
kezdődött, a pesterzsébeti mú-
zeumigazgató, D. Udvary Ildi-
kó igazgató dolgozatát Skaper 
Brigitta muzeológus olvasta 
föl. Mayer Adél, a Tomory 
Lajos Múzeum múzeumpeda-
gógusa az intézmény múze-
umpedagógiai foglalkozásait, 
közművelődési tevékenységét 
mutatta be. Közösségépítés 
a könyvtárban és a könyvtári 
online térben címmel a Weker-
lei Könyvtár szolgáltatásairól, 
programjairól beszélt Kocsis-
né Burkus Vénusz informati-
kus könyvtáros.

Kiadvány és konferencia az ünnepre

1871. június 11-én 
lett önálló

kisközség Kispest

ÜNNEP - EMLÉKEZÉS

A magyar történelem nagy pillanata volt
A kerület vezetői, ’56-os kispesti szabadságharcosok, önkormányzati képviselők, a pártok, civil szervezetek 
és intézmények képviselői emlékeztek a 65 évvel ezelőtti október 23-ra az Ötvenhatosok terén emelt emlék-
mű és a Templom téri kopjafa előtt. Szólt a főhajtás az augusztusban elhunyt díszpolgár, ’56-os elítélt Nagy 
Mihály emlékének is.

„A 65 évvel ezelőtti nap egé-
szen kivételes volt a magyar 
történelemben, talán még so-
sem volt olyan jellegű ösz-
szefogás, olyan fantasztikus 

szolidaritás, mint ami ezt a 
napot jellemzi. És ez nemcsak 
nekünk, magyaroknak tűnt fel, 
hanem a világ sajtójának is, a 
külföldi sajtó sosem látott ér-

deklődése követte nyomon a 
magyar nemzet, a magyar nép 
szabadságharcát, demokratizá-
ló törekvéseit és átalakulását. 

Azt is, hogy amikor a magyar 
forradalom átmenetileg győ-
zött, micsoda hallatlan nagy 
öröm és közboldogság volt. 
Ez hihetetlen nagy pillanata 
volt a magyar történelemnek” 
– fogalmazott ünnepi beszé-
dében Eörsi László történész. 
Megemlítette a demokratizá-
lódó helyi társadalom kialakí-
tásában fontos szerepet betöltő 
Nemzeti Bizottság létrejöttét, 

valamint a helyi rendőrség és 
a nemzetőrség megalakulását. 
Az ünnepi műsorban Dévai 
Nagy Kamilla Liszt Ferenc-
díjas énekes, érdemes művész 
Füst Milán, Obersovszky Gyu-
la és Márai Sándor egy-egy 
56-os versét adta elő. A műsort 
követően az önkormányzat ve-
zetői, a pártok, az egyházak, az 
intézmények és a civil szerve-
zetek képviselői helyezték el 
virágaikat az emlékmű előtt. 
Az önkormányzat képviseleté-
ben Gajda Péter polgármester, 
Vinczek György, Kertész Csa-
ba, Varga Attila alpolgármes-
terek és Dr. Benedek-Szabó 
Andrea aljegyző koszorúzott. 
Az önkormányzati ünnepség 
csendes virágelhelyezéssel ért 
véget a Templom téri kopjafá-
nál.

Ebből az alkalomból a Ro-
mák Felzárkóztatásáért Egye-
sület koncerttel tisztelgett a 
bőgővirtuóz emléke előtt a 
Városháza dísztermében. Az 
egyesület javaslatára hamaro-
san parkot neveznek majd el 
a Zrínyi utcában Pege Aladár-
ról. Az önkormányzat nevében 
Vinczek György alpolgármes-
ter arról beszélt, hogy meg kell 
emlékezni azokról a híressé-
gekről, akik a kerületben szü-
lettek, innen indult életútjuk, 
és szakmájuk kiválóságai let-
tek. Ugyanakkor fontos támo-
gatni azokat, akiknek az élete 
közel sem könnyű, segítségre 
szorulnak. Az alpolgármester 
dicsérte az egyesület tehetség-

gondozásban végzett munkáját 
és elért eredményeit, azokat 
a koncerteket és rendezvé-
nyeket, amelyeket a 2008-as 
megalakulásuk óta szerveztek, 
tartottak. Pege Aladár művé-
szetéről és személyes emléke-
iről Kollmann Gábor, a Buda-
pest Jazz Orchestra vezetője 
beszélt, aki 1990-1994 között 
művésztársa volt, és számtalan 
koncerten állhatott vele egy 
színpadon. Az est zenei mű-
sorában közreműködött Moh-
ácsi Benjamin (dob), Horváth 
Balázs (zongora), Jónás Géza 
(bőgő), valamint Lukács Já-
nos (zongora), Sárközi Piros-
ka (ének) és Lukács Norbert 
(basszusgitár).

Összefogás
és szolidaritás

„Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.”

KULTÚRA - EMLÉKEZÉS

Pege Aladárra emlékeztek
Tizenöt éve, 2006. szeptember 23-án hunyt el
a kispesti születésű világhírű nagybőgőművész. 

A bőgővirtuóz emléke előtt tisztelegtek



A rossz idő miatt az Autó-
mentes napon klímavédelmi 
és energiahatékonysági fog-
lalkozásokkal várták a gyere-
keket a Városházán. A prog-
ramokra a Százszorszép és 
a Gyöngykagyló óvodából, 
valamint a Vass és a Bolyai 

iskolából érkeztek a résztve-
vők. Domonyik Panka, a fog-
lalkozások egy részét szervező 
Zöldövezet Társulás és a prog-
ramon újrahasznosított, illetve 
újragondolt anyagokból ké-
szült játszótér foglalkozásve-
zetője lapunknak elmondta: itt 

minden játék, dekoráció a hét-
köznapi értelemben hulladék-
ból készült, de a gyerekekkel 
beszélgetnek arról is, hogy bár 
szemétnek, haszontalannak 
látszik, mégis újra felhasznál-
ható, vagy újrahasznosítható. 
A programok másik helyszí-
nén foglalkozást vezető Sza-
bó Esztertől, a Kaán Károly 
Környezetvédelmi Egyesület 
tagjától megtudhattuk, hogy 
4-6 éves életkor már alkal-
mas az úgynevezett érzéke-
nyítésre, így ők a gyerekekkel 
megpróbálnak a hulladékok 
között eligazodni, kiválogatni 
különböző fajtájúakat, ezzel is 
megismertetik az óvodásokat 
a szelektív hulladékgyűjtéssel.
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Együttműködési megállapo-
dást írt alá az önkormányzat 
a Budapesti Vállalkozásfej-
lesztési Közalapítvánnyal.  
A közalapítvány Budapest 
Mikrohitel Programja (BMP) 
keretében önerő nélkü-
li kedvezményes kamato-
zású hiteleket kínál induló 
vagy már régebben működő 
mikrovállalkozásoknak, egyé-
ni vállalkozóknak, közjegy-
zői vagy ügyvédi irodáknak. 
Mivel a kispestiek számára is 
elérhetőek a BMP nonprofit 
mikrohitelei, amelyek a sze-
mélyi kölcsönöknél jóval ked-
vezőbb feltételekkel igényel-
hetők, az önkormányzat helyi 
irodát és összekötő tanács-
adót biztosít, hogy a kispesti 
mikrovállalkozók tájékozód-
hassanak a hitelfelvételi lehe-
tőségekről – mondta el lapunk-
nak Gajda Péter polgármester.
Érdeklődni Banai Teréz ön-
kormányzati ügyfélkapcsolati 
koordinátornál lehet a +36 1 
3474-931-es telefonszámon. 
Hitelkonzultációra Nagy Má-
ria ügyfélkapcsolati vezető, 
finanszírozási managerrel 
lehet időpontot egyeztet-
ni a +3612681800-as és a 
+36309540882-es számokon, 
illetve a mikrohitel@bvk.hu, 
a nagy.maria@bvk.hu e-mail-
címeken. Bővebb információ 
a közalapítvány honlapján, a 
www.bvk.hu oldalon található.

GAZDASÁG

Soha nem látott sikert hozott 
az előválasztás Magyarorszá-
gon. Mintegy 850 ezer ember 
vett részt legalább az egyik 
fordulóban, ez a választásra 
jogosultak 11 százaléka. Ez 
nemzetközi mércével mérve 
is kimagasló. Megközelítőleg 
hasonló rendszerrel Francia-
országban és Olaszországban 
találkozhatunk, ahol szintén 

nem csupán a pártok tagjai, de 
a választók szélesebb köre is 
szavazhat a jelöltekről. Ezeken 
az előválasztásokon 7-9 száza-
lékos volt a részvétel. A hazai 
ellenzéki érzelmű szavazók 
legalábbis Európa-bajnokok. 
Az itthoni előzményt is túl-
szárnyalta a részvétel. A buda-
pesti előválasztáson, amelyet 
Karácsony Gergely nyert, 5 
százalékos volt a részvétel. 
Intő jel a Fidesznek, hogy az 
általuk lesajnált főpróbán ki-
választott induló legyőzte a 
hivatalban lévő fideszest. A 
mostani megmérettetés máso-
dik – miniszterelnök-jelöltről 
döntő – fordulójában pedig va-
lóságos földcsuszamlás történt 
az ellenzéki oldalon: 220 ezer 
olyan választó is megjelent, 
akik az első fordulóban távol 
maradtak, viszont több mint 
190 ezer első fordulóban részt 
vett választó érezte úgy, hogy 

jelölt nélkül maradt, így inkább 
kihagyta a második voksolást. 
Az eredményre aligha számí-
tott a közvélemény, Márki-Zay 
Péter nyert, aki mögött nem áll 
nagy ellenzéki párt. Hogy az-
tán október 23-án ott álljon a 
színpadon, vele együtt minden 
induló és a 106 nyertes egyé-
ni jelölt. Mindez nem járhatott 
konfliktusok, drámai vissza-
lépések, sérelmek nélkül (a 
magamét majd egyszer a klub-
ban elmesélem). De itt van 
minimum 850 ezer ember. Itt 
vannak az erejüket nem kímé-
lő aktivisták, önkéntesek. És 
legfőképpen itt van Magyar-
ország, amely több mint 10 
év autokrata, harácsolók gar-
madáját kitermelő kormány-
zása után megérdemli, hogy 
helyreálljon a jogbiztonság és 
az igazságosság. És ez minden 
konfliktusnál, sérelemnél fon-
tosabb. Ez maga a remény.

KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

Burány Sándor 
(MSZP)

Konfliktusok, sérelmek, remények

KÖRNYEZET

Klímatudatos gyerekek

2021. OKTÓBER2021. OKTÓBER

Együtt a kispesti 
mikrovállalkozókért

GONDOSKODÁS

Az idősek ünnepén
Újra köszöntötték a kispesti szépkorúakat az idősek világnapja alkalmából a KMO-ban.

Gajda Péter polgármester arról 
beszélt köszöntőjében, hogy 
nemcsak az egyének minden-
napjait zavarta meg a járvány, 
hanem Kispest életét is, a ve-
szélyhelyzetre hivatkozva a 
kormányzati elvonások után 
újra kellett gondolni azokat 
az önkormányzati teendőket, 

fejlesztéseket, amelyek feltét-
lenül szükségesek a zavartalan 
élethez. A nehézségek ellenére 
nem engedtünk az idősgon-
dozás minőségéből, a kerület 
közbiztonságának megőrzé-
séből és a helyi egészségügy 
további fejlesztésből – hang-
súlyozta a polgármester, aki 

itt is köszönetet mondott az 
időseknek azért az aktivitá-
sért, civil szervezeti munkáért, 
amellyel hozzájárulnak a város 
mindennapjaihoz. A magyar 
nyelvben nem találni a korosz-

tály megszólítására olyan szót, 
amely megfelelően tükrözné 
az életkorból adódó méltósá-
got, tapasztalatot, a nekik járó 
tiszteletet, hiszen abban a szó-
ban, hogy „öreg”, már benne 
van a lemondás, a lesajnálás. 
Pedig az öregség az élet elke-
rülhetetlen velejárója, de sem-
miképpen nem természetes, 
hogy csak az unokázás, az ott-
hon ülés ebben az életkorban a 
feladatuk – hangsúlyozta Bu-
rány Sándor, Kispest ország-
gyűlési képviselője. Vinczek 

György a kerületi szociális 
ügyekért felelős alpolgármes-
ter elmondta, másfél éve nem 
találkozott a kerületi nyugdí-
jasház lakóival. A napokban 
ott járt és nagyon megrázta, 
amit látott: hat üres lakás van 
az intézményben, megszapo-
rodott a kerekesszékek és a já-
rókeretek száma a folyosókon. 
Még a nyugdíjasházban, biz-
tonságban, közösségben élőket 
is alaposan megviselte a vírus, 
a magányosan élők jobban 
megszenvedték a járvány más-
fél évét nem csak testileg, de 
lelkileg is. A közös ünneplésre 
érkező Hiller István, Kispest 
másik országgyűlési képvise-
lője azt fejtegette, hogy sok 
mindent meg lehet szerezni 
pénzért, de a tradíció, a nem-
zedékek, a generációk közötti 
tudás- és tapasztalatátadás ha-
gyománya megvásárolhatat-
lan. 

Delhusa Gjon adott ajándékműsort

I. Gránit ördögei (Gránit Csi-
szolószerszám Kft.) – Erdész-
né kedvenc levese őzhússal
II. Gulyásellátó Szervezet 
(Gazdasági Ellátó Szervezet 
– GESZ) – Borjúpaprikás no-
kedlivel
III. Bokoji (Kispesti Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat) – 
Marhapörkölt burgonyával
Különdíj:
- Fő az MTSZSZ (Mérnökök 
és Technikusok Szabad Szak-
szervezete) – Marhalábszár 
pörkölt
- Szupernagyik (KINYE) – 

Paprikás krumpli Szupernagyik 
módjára
- Kispesti Trió (Kispesti Ro-
mán Nemzetiségi Önkormány-
zat) – Gulyásleves
Ajándékot kapott:
- B-COOL (B-COOL Dance 
Team SE) – Bográcsgulyás
- Fő az MTSZSZ 2 (Mér-
nökök és Technikusok 
Szabad Szakszervezete) – 
Marhafelsálpörkölt
- Éhes Turisták (XIX. Kerületi 
Természetbarát Szövetség) – 
Vaddisznópörkölt

GASZTRONÓMIA

Minden ételt díjaztak
Kilenc csapat vett részt az önkormányzat és a Kispesti Sportközpont hagyományos őszi főzőversenyén a 
Tichy Lajos Sportcentrumban. A B-COOL Dance Team táncosai és a Budapest Cowbells amerikaifutball-
csapat játékosai szórakoztatták a szakácsokat.

Erdészné kedvenc levese

Játékok hulladékból

Köszönet
az időseknek
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Tíz kispesti nemzetiségi ön-
kormányzat kulturális mű-
sorát és jellegzetes ételeit 
élvezhette a közönség a 25. 
nemzetiségi esten a KMO 
Művelődési Központban. A 
rendezvényt megnyitó Gajda 
Péter polgármester arról be-
szélt, hagyomány hogy az őszi 

kulturális esten a nemzetisé-
gi önkormányzatokkal közö-
sen ünnepelnek a kispestiek. 
Tavaly ez elmaradt a járvány 
miatt, most viszont újra lehe-
tőség nyílt találkozni, együtt 
lenni. Megalapozva a jó han-
gulatot a sort a cigány önkor-
mányzat vendége, a Khamoro 

Budapest Band nyitotta Farkas 
Zsolt vezetésével. A műsorban 
táncolt a cigány önkormányzat 
képviselője, Balogh Vanesz-
sza is. Az ukrán önkormány-
zat képviseletében a Bászolka 
zenei stúdió fiataljai léptek fel. 
Német „színekben” az Erkel 
iskola és a Deák gimnázium 
diákjai táncoltak. A bolgár 
kultúrát a Roszica Gyermek 
Néptáncegyüttes varázsolta a 
terembe. A román önkormány-
zat nevében a Doina Bihorului 
táncegyüttes lépett fel. Szigeti 
táncokkal hozta el a görög kul-
túrát az Ellinismos Táncegyüt-
tes. Az örmény kultúrát Nelson 
Shakajan operaénekes képvi-
selte. A lengyel önkormányzat 
vendégeként Deák Edit (zon-
gora) és ifj. Deák Jakab (he-
gedű) adott ízelítőt a lengyel 
zenéből. A színpadi bemutatók 
sorát előbb a Horvát Hagyo-
mányőrző Táncegyüttes, majd 
a szerb Tabán Táncegyüttes  
produkciói zárták. 

NEMZETISÉGEK

Újra ünnepelhettek a nemzetiségek

Közös ünneplés

Nyolcéves
a Kincses Sziget

Szivárványünnnep

ÜNNEP

NEVELÉS

Az októberi születésnapi ren-
dezvényen Gajda Péter polgár-
mester a szervezőkkel együtt 
adta át Marczy Adélnak és Bo-
ros Lindának azokat a tortákat, 
amelyeket a résztvevő nyolc-
éves gyerekek között sorsoltak 
ki. A műsorban Gyetkó Réka, 
a művészeti iskola tanulójának 
citerajátékát és énekét hallhat-
ták a gyerekek. 

Régi és új óvodások együtt 
ünnepelték a dolgozókkal a 
Szivárvány óvoda 30. születés-
napját. A jeles alkalomból egy 
televíziót kaptak ajándékba az 
önkormányzattól. Gajda Péter 
polgármester köszöntőjében 
kiemelte az óvoda pedagógiai 
programját. Egy „ékszerdo-
boz”, ami az itteni közösség 
érdeme – fogalmazott. 

A Csillagfény bölcsőde ját-
szóudvarának, kertjének új-
ragondolásával folytatódott a 
dán-magyar bölcsődepedagó-
gia program, amelyet a Villum 

Alapítvány támogat. Søren 
Milling dán designer a dán-
magyar bölcsődei program 
keretében ötletelt a pedagógu-
sokkal arról, milyen plusz esz-

közökkel érdemes felszerelni 
még a Csillagfény bölcsődét. 
Az Alapítvány mintegy 12 mil-
lió forinttal támogatja, hogy az 
elképzelések egy része megva-
lósulhasson. Megtudtuk, a dán 
szakembernek tetszett, amit a 
bölcsődében látott. Fantáziáját 
szabadon engedve sok vize-
zési lehetőséget, hidacskákat, 
dombocskákat, kicsi kerék-
páros közlekedési lehetőséget 
is javasolt. Tetszettek Søren 
Milling ötletei, a mi elképzelé-
seink is beépültek a terveibe. A 
következő lépésben részletes 
javaslatot készít, majd átbe-
széljük, mi valósítható meg a 
rendelkezésre álló forrásokból 
– mondta lapunknak Aszódi-
Sikter Éva intézményvezető.

GONDOSKODÁS

Dán tervek alapján újulhat meg a bölcsődeudvar

Újragondolják a játszóudvart

A kispestiek joggal várják el 
az önkormányzattól, hogy tisz-
ta legyen a város, rendezett 
és biztonságos legyen lakó-
helyünk. Ehhez azonban nem 
elég az önkormányzati akarat, 
kell az együttműködés a ren-
dért felelős szervek, a lakos-
ság és a társasházakban élők 
között. Nem tudunk sikeresek 

lenni a kerület köztisztaságá-
nak, biztonságának megőrzé-
sében összefogás, partnerség 
nélkül, mert hiszen ebben min-
denkinek megvan a maga, jog-
szabályokban is meghatározott 
feladata – mondta Gajda Péter 
polgármester köszöntőjében a 
fórum elején. A nap moderáto-
raként, a kerület közrendjének 

és tisztaságának felügyeletével 
megbízott alpolgármester, Var-
ga Attila arról beszélt, hogy az 
illegális szemétlerakás tovább-
ra is nagy gond a kerületben, 
évente 70-80 millió forintot 
emészt fel, de ez a pénz jól 
jönne más területeken is. Arra 
kérte a jelenlévő közös kép-
viselőket, hogy segítsék a ke-
rületi „zöldkommandó” mun-
káját azzal is, hogy figyelik 
az illegális hulladéklerakókat, 
ha van térfigyelő kamerájuk, 
őrizzék meg a felvételeket, 
hogy minél hamarabb meg-
találják az elkövetőket. Bár 
a fórum témája elsősorban a 
város köztisztasága volt, élénk 
érdeklődés kísérte Plánk Ró-
bert kerületi rendőrkapitány 
tájékoztatóját, aki arról szá-
molt be, hogy az elmúlt évek-
ben jelentős a javulás a kerület 
közbiztonságában, még ha a 
kispestiek szubjektív megíté-
lése mást is mutat néha. Egyes 
bűncselekmények, mint példá-
ul a kocsilopás, gépjárműfeltö-
rés, lakásbetörés száma jelen-

tősen visszaesett, így a kerület 
közbiztonsága ma, más város-
okhoz, kerületekhez képest is 
jó. Az eredmény köszönhető 
annak, hogy a társasházak kö-
zös képviselői és az ott élők, 
a kertes házak lakói is jobban 
odafigyelnek a lakóházak tech-
nikai biztonságára, kamerák és 
egyéb biztonsági rendszerek 
kiépítésére. A rendőrkapitány 
kérdésre válaszolva elmondta 
azt is, hogy jogszabályi válto-
zások miatt van remény arra, 
hogy javuljon a közbiztonság 
azokon a helyeken is, pl. Fő 
utca, Atatürk park, ahol je-
lenleg sok gond van az utcán 
életvitelszerűen tartózkodók-
kal, az ott italozókkal, mert a 
szabálysértési eljárásoknak, 
figyelmeztetéseknek, előállítá-
soknak, esetleg elzárásoknak 
visszatartó ereje lehet a későb-
biekben. A Kispesti Rendészeti 
Központ igazgatója, Bali Péter 
a kerületi térfigyelő-kamera-
rendszer működésére hívta fel 
a társasházi képviselők figyel-
mét, és a lehetőségre, hogy 

mód van arra, hogy egy ma-
gánerős kameratelepítés után a 
központ vállalja annak beköté-
sét a kerületi nagyrendszerbe, 
és további működtetését, kar-
bantartását. Az igazgató arról 
is beszélt, hogy a rendészeti 
központ tíz munkatársa reggel 
7 és 19 óra között járőrözik a 
kerületben. Folyamatosan sze-
retnék a létszámot bővíteni, de 
nagyon nehéz az utánpótlás 
megtalálása, munkakörben tar-
tása. A rendészek munkájukat 
összhangban végzik a kerület 
rendőreivel, illetve polgár-
őreivel. Bali Péter kérdésre 
válaszolva kitért arra, hogy a 
pandémia idején érvényben 
lévő jogszabályok, amelyek 
szerint a veszélyhelyzet idején 
és elmúlta után még további 
120 napig érvényben marad-
nak az ez idő alatt lejáró gép-
jármű forgalmi engedélyek, le-
hetetlenné teszik a roncsautók 
elszállítását, sőt a tulajdonosok 
felszólítását is.

Együttműködéssel 
lesz tiszta és ren-
dezett a kerület

Segíthetnek a kamerák Zavaró a látvány

ÖNKORMÁNYZAT – KÖRNYEZET

Fórum a köztisztaságról és a biztonságról
Közös gondolkodásra, együttműködésre hívta és várta a kerületi társasházak közös képviselőit az önkor-
mányzat szeptember végén. A téma most elsősorban a kerület köztisztasága volt, de élénk érdeklődés kísér-
te a közbiztonságról felmerülő, ezzel összefüggő kérdéseket, észrevételeket.
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A gyakorlaton a Kispesti Ope-
ratív Törzs tagjain kívül a 
Dél-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség, a XIX. Kerüle-
ti Rendőrkapitányság, a XIX. 
Kerületi Hivatásos Tűzoltó-
ság, a kerületi Helyi Védelmi 
Bizottság munkatársai, vala-
mint a Polgármesteri Hivatal 
irodáinak munkacsoportokat 
(egészségügyi, műszaki, la-
kosságvédelmi, infokommu-
nikációs, logisztikai, kommu-
nikációs) alkotó munkatársai 
vettek részt Vinczek György 
alpolgármester irányításával.
A gyakorlat végén Tordai 
László tü. alezredes tűzoltó-

parancsnok, a helyi védelmi 
bizottság katasztrófavédel-
mi elnök-helyettese értékelte 
munkát. Az első gyakorlatok 
óta óriásit fejlődött a mun-
ka szervezése, már olyan 
dolgokra is marad figyelem, 
amelyekre korábban nem. A 
munkát nyugalom jellemez-
te, ám ezt az éles helyzetben 
megőrizni nem könnyű fel-
adat, mert érhetnek bennünket 
olyan problémák, amelyekre 
nem tudunk előre felkészülni – 
mondta. A gyakorlaton az ad-
ható 75 pontból a kispesti stáb 
72 pontot kapott. 

BIZTONSÁG

A lakosság védelmében tartott elméleti gyakorlat során a Wekerletelephez közeli IX. kerületi Illatos úti 
Vinyl Kft. területén bekövetkezett feltételezett vegyi balesetre – klór került a levegőbe – kellett a lehető 
legrövidebb időn belül reagálniuk a résztvevőknek. A felkészítés és a gyakorlat célja a vészhelyzetkezelés 
fejlesztése, a lakosság védelmével, személymentéssel, rendészeti feladatokkal összefüggő feladatok, a 
mentésre kijelölt szervezetek együttműködésének gyakorlása volt.

Katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak

Jól teljesített a stáb

2021. OKTÓBER2021. OKTÓBER

A fórumon Gajda Péter pol-
gármester elmondta, a kor-
mányzati elvonások okozta 
nehézségek ellenére jelentős 
fejlesztések is indulhattak, kö-
szönhetően a 2019-es évnek, 

amelyet nullszaldóval zárt az 
önkormányzat, és a tartaléko-
kat át tudta tenni 2020-ra: a 
Civilek Háza kialakítására 26 
millió forintot költött a kerület, 
egy összetett egészségügyi-

fejlesztési projekt részeként. 
Beszélt az egynapos sebészet 
kialakításáról is. Erre az önkor-
mányzat az Egészséges Buda-
pest Program keretében nyert 
több mint 1 milliárd forintot. 
Varga Attila alpolgármester a 
városüzemeltetési és a zöldfel-
adatok átszervezése (2. oldal) 
mellett beszélt az avargyűjtés 
változásáról is (a lombgyűj-
tésről részletek a 13. oldalon). 
A fórum utolsó harmadában 
az önkormányzat KEHOP 
1.2.1-18-2018-00009-es, „Klí-
matudatossági programok 
Kispesten” című projektjének 
részeként Horváth Kinga, a 
Magyar Természetvédők Szö-
vetsége környezeti nevelési 
programvezetője mutatta be a 
szövetséget és szemléletfor-
málási programjaikat. 

CIVILEK

Hosszú szünet után találkoztak a kerület vezetői a civil szervezetek képvise-
lőivel. 

Újra volt Civil Fórum

Az új Civilek Házában találkoztak

Az óvodástól a nyugdíjasig 
minden korosztály mozgott az 
Európai Sportnap kispesti ál-
lomásán és a vele együtt tartott 
I. Kispesti Nyugdíjas Sportna-

pon a Tichy Lajos Sportcent-
rumban szeptember végén. 
Kertész Csaba alpolgármester-
től megtudtuk sakk, petanque, 
asztalitenisz, nordic walking, 

futás, kislabdahajítás, kido-
bós, célba dobás, röplabda és 
kondigép várta a gyerekeket, 
fiatalokat és a felnőtteket is; 
bárhová mehettek, a lényeg 
a mozgáson volt. Elmondta, 
minden várakozást felülmúlt a 
résztvevők száma, óvodások, 
általános és középiskolások, 
nyugdíjasok összesen 360-an 
voltak. Négy óvodából, négy 
általános iskolából, egy kö-
zépiskolából érkeztek fiatalok, 
mellettük a Kispesti Nyugdíja-
sok Szociális és Érdekvédelmi 
Egyesülete (KINYE), a Kis-
pest Szenior Egészségmegőr-
ző és Sport Egyesület, illetve 
a Platán Természetbarát Egye-
sület és a Kárász István Ter-
mészetbarát Egyesület nyug-
díjasai sportoltak valamelyik 
állomáson. 

TÖMEGSPORT

Mindenki mozgott

Fókuszban a mozgás

Ünnepelt
az Árnyas Kert

Hétéves
a Szőlőskert 

KÖZÖSSÉG 

NEVELÉS

Hatéves lett a negyedik közös-
ségi kert szeptember végén. A 
jeles alkalmat kerti partival ün-
nepelték meg, amelyen Gajda 
Péter polgármester és Rátkay 
Andrea képviselő is részt vett. 
A kert közössége 29 családból 
áll, barátságok alakultak ki, 
odafigyelnek egymásra az em-
berek, segítenek egymásnak. 

Az ünnepre meghívást kap-
tak a református óvoda régi 
és jelenlegi óvodásai, mun-
katársai. Harkai Ferenc Csa-
ba lelkipásztor arról beszélt, 
a fenntartó egyházközségnek 
fontos a gyermekekkel való 
foglalkozás, az oktatás, ezért 
is volt öröm, amikor az önkor-
mányzat 2014-ben támogatta 
az óvoda megalakulását.

AVARGYŰJTÉS ÉS -SZÁLLÍTÁS 2021-BEN
TISZTELT KISPESTIEK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Kispest önkormányzata idén is segíti a helyben 
élőket az őszi avar összegyűjtésében és elszállításában. A kertes családi házas 
övezetben házanként ingyenesen 4 db sárga zsákot oszt ki az adott körzet 
képviselője, aktivistája a postaládába. Ez alól kivétel Wekerletelep a Hunyadi 
utcáig kiegészítve, ahol idén változatlanul avargyűjtő ketrecek kihelyezésé-
vel segít az önkormányzat. A lombgyűjtő zsákokat a kukák kirakási helyére 
tegyék ki! Ügyeljenek arra, hogy a sárga zsákokba kizárólag utcai lomb ke-
rüljön!

Az elszállítást a Közpark Kft. végzi:
– őszi lombgyűjtésre használható sárga zsákban,
– fizetős zöldhulladékzsákokban összegyűjtve.

Az FKF Zrt. által forgalmazott zsákokat az FKF Zrt. szállítja el.
Minden más egyéb hulladék kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minő-
sül, amely szabálysértési eljárást von maga után.

A sárga zsákok elszállítása kizárólag az őszi időszakban történik, 2021. 
október 18. és 2022. január 16. között. Ezt követően nincs lehetőség a sárga 
zsákok használatára és kihelyezésére.

Wekerletelepen az avargyűjtő ketrecek kihelyezését szintén 2021. október 
18-án kezdi a Közpark Kft., a ketrecek használatára 2022. január 16-ig van 
lehetőség, utána elszállítják azokat.
További kedvezményes árú (100 Ft/db) zsákok vásárlására az alábbi 
helyszíneken van lehetőség 2021. október 18. és 30. között:

- Közpark Kft. - 1192 Budapest, Bercsényi u. 18., hétfőtől csütörtökig 7.30-tól 
15.15-ig, pénteken 7.30-tól 12.30-ig
- Varga Attila képviselő képviselői irodája - 1196 Budapest, Ady Endre út 89., 
keddtől péntekig 15.00-tól 18.00-ig
- Kertvárosi Közösségi Ház - 1194 Budapest, Temesvár u. 117/a., hétfőn és 
csütörtökön 17.00-tól 19.00-ig
- Kertész Csaba képviselő képviselői irodája - 1191 Budapest, Ady Endre út 
106. (Hunyadi utca sarok), szerdán és pénteken 15.00-tól 18.00-ig

A lombgyűjtési akcióval kapcsolatban észrevételt, javaslatot a zoldprogram@
kispest.hu e-mail-címen vagy a 06-1-347-4528-as telefonszámon tehetnek. 
Az avargyűjtő ketrecekkel kapcsolatban a Közpark Nonprofit Kft.-nél ér-
deklődhetnek (1192 Bp., Bercsényi utca 18., tel.: 06-1-347-0317, e-mail: 
kozpark@kispest.hu).

Fentiekkel összefüggésben felhívjuk a lakosság figyelmét az alábbiakra:
A 48/1994. (VIII.1) fővárosi közgyűlési rendelet 3. § (1) alapján az ingatlan 
tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni az ingatlan – beleért-
ve az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi föld-
részletet is – és az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti 
kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és 
gyommentesítéséről, hóeltakarításáról és síkosságmentesítéséről. Ennek so-
rán ügyelni kell arra, hogy a járda és az útburkolat ne rongálódjék meg, továb-
bá a terepszint változatlan maradjon.

Kispest Önkormányzata





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. november 18. 17 óra
MSZP pesterzsébeti irodája 
(1203 Bp. Ady Endre u. 84/a.)

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.NOVEMBER 8.-ÁN, 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 PÁRBESZÉD TERE AZ ALÁBBI

PROGRAMOKKAL VÁRJA LÁTOGATÓIT:

2021. november 3-án 17.30-kor beszélgetés Hegedűs Katalinnal és Zana Ágnessel 
gyászról, elmúlásról, a Covid okozta félelmekről

Halottak napján emlékezünk szeretteinkre, beszélünk róluk, de a halálról nem szere-
tünk beszélni. A mostani járványban sokan veszítették el váratlanul hozzátartozóikat, 
barátaikat. Sokakban megfogalmazódott a szorongás, az élet végtelen törékenysége 

miatti félelem. Hegedűs Katalin és Zana Ágnes a Magyar Hospice és Palliatív Egyesület 
tisztségviselői, tudományos kutatók, akik nagyon érzékenyen és empatikusan beszélnek 

e súlyos témáról. 

2021. november 10-én 17.00-kor Kérdések és válaszok a Rákosi-korról 1949–1956 
„Miért volt háborús helyzet a déli határon? Meddig tartott az éberségi hisztéria? Mit értek 
a tanácsi választások? Volt-e kémháború az imperialistákkal? Kik a Ratkó-gyerekek? Ho-
gyan élt a falusi ember? Ki volt a magyar mozisztár? Min nevettek az emberek? Honnan 
hová jutott el a Petőfi Kör? Milyen egy zenei diktatúra?” A könyv 130 kérdése mellé újab-
bakat tehetünk fel például arról, hogyan lehet élni, megélni és túlélni egy diktatúrában. A 

kérdések és válaszok egyik szerzője, Feitl István történész lesz a vendégünk.

2021. november 17-én ismét a családon belüli erőszakról lesz szó
 Kissné Péter Zsuzsával

Mindannyiunkat felkavartak az utóbbi időkben látható-hallható hírek gyermekáldoza-
tokról, gyilkos-öngyilkos esetekről. Kissné Péter Zsuzsa évekig önkéntes segítője volt 
erőszakot elszenvedett családtagoknak. Megtudhatjuk tőle, megelőzhetőek-e az ilyen 
esetek, mit tehetnek a szomszédok, távolabbi családtagok, szociális munkások. Előző 

előadása visszanézhető a Párbeszéd Tere Facebook-oldalán.

A programváltozás jogát fenntartjuk.
Minden programunk ingyenes.

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

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

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

WWW.FIX.HU

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

ertekesites@ssangyongdelpest.hu  • +36 1 280 1533, +36 20 318 3760

Vegyes üzemanyag-fogyasztás:  
5,91–8,61 l/100 km,  

felszereltségtől függően.
Károsanyag-kibocsátási szint:  

Euro 6d temp. 
CO2 kibocsátás (vegyes): 155–197 g/km.

Legyen 
Korando  
 TULAJDOnOS  

MÉg 2021-Ben!

A képen látható autó  
illusztráció.

Finanszírozási feltételek: FIX 3,99% THM: Az akciós finanszírozás 2021. augusztus 4-től visszavonásig érvényes új SsangYong Korando 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 módosulhat.  A finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary 
Zrt. nyújtja. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi 
szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.unicreditleasing.hu honlapon. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljes körűek, és nem minősülnek szerződéskötési 
ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Márkakereskedőjét, aki közvetítőként a Finanszírozó képviseletében jár el.

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

Új SsangYong Korando Style + 
már 3,99% THM-től, fix kamatozással! 

A konstrukció legfőbb részletei:
•  Érintett típusok:  

Új Ssangyong Korando
•  THM: FIX 3,99%  

(CASCO biztosítás megléte esetén)
•  Finanszírozási konstrukció:  

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

1 000 000 HUF

Induló ár: 
6 299 000 Ft

Használtautó-beszámítás

NONSZENSZ KUTYAKOZMETIKA
Kispest központjában

Móricz Zsigmond utca 1.
várom szeretettel kis kedvencét

rugalmas nyitva tartással és árakkal!
Bejelentkezés üzenetben vagy telefonon.

Adrienn: 06-70/947-9533
A hirdetés felmutatója egyszeri
20 % kedvezményben részesül!

XIX_KAVED_103x63
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AKCIÓ! 2021. Október 29 - November 14.
NYITVATARTÁS: H-P 6.30-21.00 / Szo-V 6.30-17.00 / Üzletünk November 1-jén ZÁRVA tart!!

185 Ft

CARLSBERG 
Sör

0,5 l 
dobozos, 

370 Ft/l

         PIROS Rudi 
5x51 g natúr, 1173 Ft/kg

299 Ft

        
PIROS 
Tarkabab
400 g 
648 Ft/kg

259 Ft

         PIROS Papír törlő 
2 tekercs, 2 rétegű 70 Ft/tek

139 Ft

899 Ft

DELFORG 
Tengeri 
hekk-
törzs
900 g 
999 Ft/kg

329 Ft

NESQUIK Instant kakaó-
italpor 200 g  vitaminozott, 
1645 Ft/kg

299 Ft

BALOGH 
Családi 
Szárasz-
tészta, 
tojás 
nélküli
1 kg 
többféle

2599 Ft

MARTINI 
Fiero édes 
vermuth 0,75l
+ SCHWEPPES 
Tonic 
szénsavas 
üdítőital
1,5 l 
PDD

229 Ft

PERFEX Deluxe 
toalettpapír 
4 tekercs, 3 rétegű 
kétféle, 57 Ft/tek

649 Ft

MANTARO 
Pörkölt 
szemes 
kávé
225 g 
többféle, 
2884 Ft/kg

249 Ft

MOGYI 
Pirított 
napraforgó-
mag
200 g 
sótlan / sózott, 
1245 Ft/kg

359 Ft

PIROSKA 
Szörp
0,7 l 
többféle, 
513 Ft/l
+89 Ft 
üvegbetétdíj


