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FEBRUÁRTÓL MŰTENEK AZ EGYNAPOS
SEBÉSZETEN
Az egynapos sebészeten 11 szakdolgozóval (nővér, 
beteghordó, műtős, műtősegéd stb.) kezdik meg a 
munkát: az orvosok a szakrendelő dolgozói, de lesz-
nek külsős operáló orvosok is. A műtőkben munka-
napokon 8 és 20 óra között folyik a gyógyítás, azt 
követően a műtét jellegétől függ a megfigyelés idő-
tartama. Minden beteg estére otthonába távozhat.
4. oldal

EGÉSZSÉGÜGY

A technológiai és techni-
kai fejlődés eredménye, 
hogy lehetőség nyílik olyan 
műtétek elvégzésére, ame-
lyek után a beteget nem kell 
kórházi körülmények között 
ellátni, így a fertőzések 
kockázata is kisebb. 

4. oldalÖNKORMÁNYZAT

A kormányoldalon megértet-
ték a gondokat, a központi 
költségvetésből 522 millió 
forintot kaptunk az ener-
giaár-emelés hatásainak 
enyhítésére, és az önkor-
mányzat is takarékossági 
intézkedéseket vezetett be. 

5. oldal

GAJDA PÉTER
GONDOSKODÁS

Nagyon fontos, hogy figyel-
jünk egymásra, a környe-
zetünkben egyedül élőkre, 
különösen az idős embe-
rekre, segítsünk annak, aki 
rászorult, de sokszor már 
az is elég, ha csak annyit 
kérdezünk: hogy vagy? 

11. oldal

DR. KUMIN MARIANNA
EGÉSZSÉGÜGY

BALÁZS PIROSKA

Újjászületik az Ady Endre úti fasor  
2. OLDAL



A „kortárs retró” hangulatú Deák Ferenc 
téri metróállomáson színek segítik az uta-
sok tájékozódását. A sárga, kék, türkiz, fe-
hér csőszerű terek a csúszdaparkok világát 
idézik. Az aluljáróból nyíló állomás bejára-
tában sárga szín fogadja az utasokat, akik 
a mozgólépcsőn leérve az átszállószint mo-
dern csarnokába érkeznek. A melegszürke 
falburkolat, a szabadon lebegő, különös 
lámpatestek látványa és a tágas tér szo-
katlan az M3 metróállomások területén. 
A hosszú mozgólépcső eredetileg világos 
burkolatát már élénk, égkék szín határozza 
meg. A peronszinten megmaradtak a csem-

pefalak, az oszlopokat fehér kismozaik fedi, 
a kábeltakaró türkiz árnyalatú lett. Az M2 
és M3 metróvonalakat összekötő folyosó 
korábban szögletes térszerkezete, futurisz-

tikus formát és szintén türkiz burkolatot 
kapott. A teret a természetes fény beáram-
lását megidéző világító felületek teszik ba-
rátságossá. Az állomás akadálymentesítését 

nagy kapacitású felvonó biztosítja. A lifthez 
egy új alagút vezet, a burkolat fehér színe 
az újonnan épített szerkezetet jelképezi. Az 
állomás így már három kijárattal rendelke-
zik, az Andrássy út tengelyébe illeszkedő 
üvegburkolatú építmény nappal színváltó 
jégkockaként, éjszaka rizspapír lámpásként 
jelöli a metróállomás új bejáratát – olvasha-
tó a BKV honlapján.
Várhatóan március közepétől már a teljes 
vonalon jár a metró, május közepétől pe-
dig az utolsóként felújított Nagyvárad tér 
és Lehel tér állomásokat is használhatják az 
utasok.
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Megnyitották az utasok előtt a Ferenci-
ek tere és a Deák Ferenc téri állomáso-
kat az M3-as metró vonalán január 23-
án. A BKK tájékoztatása szerint ezután 
is pótlóbusz közlekedik a Deák Ferenc 
tér és a Göncz Árpád városközpont 
között, a Nagyvárad téren pedig az 
állomás felújítása miatt továbbra sem 
állnak meg a szerelvények. A rekonst-
rukció 2023 második negyedévében 
fejeződik be. 

Retró és modern együtt
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Újjászületik
az Ady Endre úti fasor

KÖRNYEZET

Kőbánya-KispesttőlKőbánya-Kispesttől
a Deák térig jár a metróa Deák térig jár a metró

Teljes hosszában megújul a már elöregedett Ady Endre úti 
fasor. A főváros egyik legjelentősebb fasor-rekonstrukciója 
a tervek szerint tavasszal indul, és december végéig tart. A 
projektről a FŐKERT, a Közpark és a Polgármesteri Hivatal 
szakemberei egyeztettek január közepén. 

Decemberig tart a fasor-rekonstrukció

Több mint 200 millió forintos beruházás 
keretében idén elindul a főváros egyik 
legjelentősebb fasor-rekonstrukciója 
az Ady Endre úton. A földmunkákkal, 
a fasor cseréjével, az elhalt, elszáradt 
fák kivágásával indul majd a program, 
és egész évben tart, hiszen a biológiai 
folyamatokat figyelembe kell venni, a 
kivágáskor és a telepítésben is. A követ-

kező évre azt várjuk, hogy egy szépen 
megújult Ady Endre úti fasorral talál-
kozhatnak a kispestiek – tájékoztatta 
lapunkat Gajda Péter polgármester.
Arról is egyeztettünk a FŐKERT mun-
katársaival, hogy ha szeretnénk a fák 
közvetlen környezetébe cserjéket, éve-
lőket telepíteni, akkor ez milyen szinten 
befolyásolja a fák életkörülményeit, 
vagy fordítva, illetve, hogy árnyékos 

környezetben milyen évelőket érdemes 
telepíteni – tudtuk meg Varga Attila al-
polgármestertől.
Zadar András, a FŐKERT Nonprofit 
Zrt. vezérigazgatója az egyeztetésen 
elmondta: egyik kiemelt programjuk 
lesz idén az évek alatt nagyon leromlott 
állapotban lévő Ady Endre úti fasor 
megújítása, most jutottak el oda, hogy 
a teljes szakaszon elvégezzék a munkát. 
A területet bejárták, vannak olyan új 
ötletek, amelyek már a biodiverzitás je-
gyében valósulnak majd meg. A tervek 
szerint nem egy homogén állományt ül-
tetnek, hanem hét-nyolc fafajt, így egy 
biodiverz fasor jön létre. 
A klímaváltozást már a gyakorlatban 
is érzékeljük, ezért fontos, hogy olyan 
fajtákat ültessünk, amelyek jobban bír-
ják a szárazságot és ellenállnak a „vá-
rosi stressznek”. Megnéztük az Üllői 
utat is, vannak olyan zöldsávok, ahol 
kiöregedett a cserjeállomány, amivel 
foglalkozni kell. A tervek szerint ezzel 
folytatódna a kerülettel való együttmű-
ködés 2024-ben – hangsúlyozta.

2024-ben az Üllő úti 
zöldsávok fiatalítása 

kerülhet sorra

Tavasszal már a teljes 
vonalon jár a metró
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ÖNKORMÁNYZAT

Január 2-án jelent meg a kormány hivatalos internetes oldalán az a lista, amely azokat a tízezer fő feletti 
településeket sorolja fel – köztük van Kispest is –, amelyek az energiaár-emelés hatásainak enyhítésére 
támogatást kapnak a központi költségvetéstől. 

Félmilliárd forintot kap Kispest rezsikompenzációként

Kispest polgármestere arról 
tájékoztatta lapunkat, hogy 
november végén tárgyalt a 
Miniszterelnökségen, ahol 
Láng Zsolt kormánybiztosnak 
elmondta, milyen intézkedé-
seket tett és tervezett az ön-
kormányzat annak érdekében, 
hogy a jelentős, mintegy két-
milliárd forint többletkiadással 
meg tudjon birkózni Kispest, 
hiszen ekkora megtakarítást 
vagy plusz bevételt nem tud 
kigazdálkodni a kerület. A kor-
mányoldalon is megértették a 
gondot, mert kapunk egy kis 
segítséget, 522 millió forintot 
az energiaárak növekedésé-
nek kompenzálására – tette 
hozzá Gajda Péter. Az önkor-

mányzat szigorú takarékossá-
gi intézkedéseket vezetett be, 
a megemelkedett energiaárak 

ugyanis mintegy kétmilliárd 
forint plusz kiadást okoznak a 
13 milliárd főösszegű kerületi 
büdzsében. A takarékossági in-
tézkedések elsősorban a kultu-
rális szférát érintik, a Kispesti 
Kaszinó, a Kispesti Vigadó 
és a Kispesti Uszoda átme-
neti bezárását. A Városházán 
2022 novembere óta már home 

office-ban, illetve korlátozott 
bejárással dolgoznak a munka-
társak. Meghosszabbították a 
téli igazgatási szünetet is, vala-

mint a díszterem világításának 
korszerűsítésével is mintegy 
30 százalékos megtakarításra 
számítanak.

Félmilliárd
forintos segítség

a kerületnek

Szigorú takarékosság!

EGÉSZSÉGÜGY

Régóta várják már a kispesti-
ek, hogy betegeket fogadjon a 
kormányzati és önkormányzati 
támogatással, intézményi hoz-
zájárulással, több mint egymil-
liárd forintból kialakított „kis 
kórház”, hogy ezzel is lerövi-

dülhessen a műtéti várólista. 
Bár a működéshez szükséges 
az engedélyezési folyamat so-
káig tartott – annak ellenére, 
hogy az épület már tavaly má-
jus óta készen áll a betegek fo-
gadására, és a szükséges orvosi 
háttér is adva volt –, most már 
biztosan minden akadály el-
hárult az induláshoz – mondta 
Gajda Péter polgármester, aki 
ma délelőtt találkozott az egy-
napos sebészet szakmai csapa-
tával, orvosokkal, ápolókkal és 
a műtéteknél segédkezőkkel.  
Nagy nap lesz a KEI életében 

február elseje, mert egy hasi 
műtéttel megkezdődnek a mű-
téti beavatkozások az egyna-
pos sebészeten – tudtuk meg 
a szakrendelő főigazgató-főor-
vosától. Dr. Kumin Marianna 
büszkén mutatta be új csapatát, 
akik az elkövetkezendő idő-
szakban ellátják majd a szak-
orvosok által egynapos műtét-
re javasolt, elsősorban kispesti 
betegeket, akik nagyon számí-
tottak már az indulásra, hiszen 
csak a szemészeti osztályon 
150-en várnak műtétre. 
A technológiai és a technikai 
fejlődés eredménye, hogy le-
hetőség nyílik olyan műtétek 
elvégzésére, amelyek után a 
beteget nem kell kórházi kö-
rülmények között ellátni. Óri-
ási előnye az egynapos sebé-
szetnek, hogy kisebb a kórházi 
fertőzés kockázata, hiszen a 
beteg az otthonában gyógy-
ul. Hogy ki kerülhet műtétre, 
azt szakorvosi javaslat és az 
azt követő alapos kivizsgálás 
(EKG, labor, mellkasröntgen) 
után minden esetben az anesz-
teziológus mondja majd meg, 
és tesz erre javaslatot. A továb-
biak az úgynevezett esetme-
nedzser segítségével zajlanak 
– hangsúlyozta.

Dr. Orosz Éva aneszteziológus 
szerint lesznek olyan betegek, 
akiknek nem javasolják majd 
az egynapos sebészetet, hiszen 
sok szempontnak kell majd 
megfelelniük azoknak, akik 
műtétre mennek. Ez alapos be-
szélgetések után dől majd el.
Jelenleg 10-14 napot kell majd 
várniuk azoknak a nőknek, 
akiket nőgyógyászati műtét-
re küldenek a szakorvosok, 
de várhatóan ez a várólista 
hamarosan rövidebb is lehet 
– mondta dr. Bors Gergő nő-
gyógyász szakorvos.
Az általános sebész dr. Bencz 
László szakterülete az aranyér-
betegség, ezért ő sok más mel-
lett ennek orvoslására vállal-
kozik az egynapos sebészeten. 
Bencz doktor is kiemelte an-
nak fontosságát, hogy a bete-
gek nem a túlterhelt kórházak-
ban gyógyulnak majd, hanem 
kulturált és nyugodt körülmé-
nyek között.
Az egynapos sebészet létrejöt-
tét fontos orvosszakmai tervek, 
komoly szervezeti és struktu-
rális átalakítások előzték meg. 
A csaknem hetvenéves épü-
letben az utóbbi időben szinte 
mindent felújítottak, többnyire 
önerőből. A „kis kórházban”, 

a fővárosban, de országo-
san is egyedülálló módon két 
műtőben végezhetnek kisebb 
beavatkozásokat. Az egyna-
pos sebészeten elsősorban a 
szemészeti (szürkehályog), 
továbbá laparoszkópos sebé-
szeti (hasfali, lágyéksérv stb.), 
nőgyógyászati (méhszájseb, 
hüvelyplasztika, condyloma, 
egészségügyi küret stb.), orto-
pédiai (artroszkópos térdműtét, 
bütyök, kalapácsujj, ganglion), 
kisebb traumatológiai beavat-
kozások (csukló, könyök alag-
út szindróma stb.), urológiai 
(fitymaszűkület, húgycsőtágí-
tás stb.) és gasztroenterológiai 
műtétek végzésére készülnek. 
Jelenleg 11 szakdolgozóval 
(nővér, beteghordó, műtős, 
műtősegéd stb.) kezdik majd 
meg a munkát: az orvosok a 
KEI dolgozói, de lesznek kül-
sős operáló orvosok is. A mű-
tőkben a hét öt munkanapján 
8 és 20 óra között folyik majd 
a gyógyítás, azt követően a 
műtét jellegétől függ a meg-
figyelés időtartama.  Beteg itt 
éjszakára nem maradhat, esté-
re mindenki otthonába távozik.

Február elsején egy hasi műtéttel megkezdődnek a műtéti beavatkozások az egynapos sebészeten a 
Kispesti Egészségügyi Intézet (KEI) harmadik emeletén.

Februártól műtenek az egynapos sebészeten

Együtt a szakmai csapat

Kormányzati
és önkormányzati 

támogatással,
intézményi

hozzájárulással 
alakították ki

Februártól indulnak a műtétek

Gajda Péter, Kispest polgár-
mestere arról beszélt, hogy 
most a szomszédos országban 
dúló háború miatt talán még 

inkább fontos emlékezni a 78 
évvel ezelőtti január 9-ére, és 
felhívni az emberek figyelmét 
a háború borzalmaira és értel-

metlenségére. Ki kell jelen-
teni, mindegy, hogy keletről 
vagy nyugatról jön az agresz-
szió, minden demokratának fel 
kell emelnie a szavát ellene – 
hangsúlyozta a polgármester.  
Az 1945-ben még önálló város 
életében bekövetkezett fontos 
eseményt a Magyar Ellenál-
lók és Antifasiszták Orszá-
gos Szövetségének (MEASZ) 
kispesti szervezetét képviselő 
Szonderik Gyula idézte fel, 
aki gyerekként élte meg a na-
pot, amikor előjöhettek a bun-
kerből. „Azt hiszem az volt 
a legfontosabb, hogy csönd 
volt, nem dübörgött semmi” 
– emlékezett. Elmondta azt is, 
hogy akkor a Városház téren 
31 olyan katonát temettek el, 
akik a Kispesten vívott har-

cokban vesztették életüket. 
A megemlékezés zárásaként 
koszorút helyezett el az em-
lékműnél Hanti Vilmos és 
Szonderik Gyula a MEASZ, 
Losó Györgyné a Romák 
Felzárkóztatásáért Egyesület 
nevében. Az önkormányzat 
képviseletében Gajda Péter 
polgármester, Kertész Csaba 
és Varga Attila alpolgármeste-
rek, valamint Teknős Ferenc és 
Domokos Gábor önkormány-
zati képviselők koszorúztak és 
hajtottak fejet. „E szobor azon 
katonahősöknek állít emléket, 
akik 1945 első napjaiban a 
városunk területén folyó har-
cokban vesztették életüket a 
fasizmus elleni küzdelemben.” 
– olvasható az emléktáblán.

EMLÉKEZÉS

A II. világháború kispesti harcainak befejezésére emlékeztek a Városház téren álló emlékműnél január 
9-én tartott ünnepségen. 

Hetvennyolc éve értek véget Kispesten a harcok

Az elesett katonákra emlékeztek 

2023. JANUÁR2023. JANUÁR
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A Himnusz elhangzása után 
Dr. Hiller István, Kispest–
Pesterzsébet országgyűlési 
képviselője arról beszélt, hogy 
helyes döntés született, amikor 
január 22-ét a magyar kultúra 
napjának „nevezték el”, hiszen 
azóta itt az anyaországban, de 
szerte a Kárpát-medencében 
és a nagyvilágban élő magya-
rok, New Yorktól Sanghajig 
megemlékeznek a Himnusz 
születéséről, a magyar kultúra 
és hagyomány fontosságáról. 
Amikor nemzeti kultúráról be-
szélünk, tévesen gondolja az, 
aki csak a „magyar csodákat”, 
a „kultúra olimpiai bajnokait”, 
a híres írókat, költőket, képző-
művészeket, zeneszerzőket, az 
„elit kultúrát” emlegeti. Sok-
kal színesebb a nemzet egésze 
ennél, és a „szabadon szolgál 
a szellem” (Keresztury Dezső, 
az Eötvös József kollégium 
egykori diákja, majd tanára el-

híresült mondata) értelmében a 
magyar értelmiségnek komoly 
feladata van a közművelődés 
hagyományainak ápolásában 
és felelevenítésében. Ez egy 
szolgálat, amit az oktatás és a 

közművelődés területén el kell 
végeznie. A hétköznapi ember 
kultúrához való hozzáférésé-
nek biztosítása falun, városon, 
a kerületben elengedhetetlen 
feladat – mondta a honatya.
Hiller István hangsúlyozta: a 
kultúra területén kiemelkedő 
emberek, tehetségek mellett 
meg kell emlékezni azokról 

a közösségekről, amelyeket 
annak idején munkásemberek 
hoztak létre, ahol azután ők 
alkothattak, hiszen azt vallot-

ták, hogy nem elég dolgozni, 
aludni, hanem értelmesen kell 
eltölteni a szabadidőt is. Ilyen 
fellegvára volt a munkáskul-
túrának a Kispesti Munkásott-
hon, a KMO, de a pesterzsébeti 
Csili és a Csepeli Munkásott-
hon is, amelyek hagyományai 
a közművelődésben mind a 
mai napig tovább élnek. Hiller 
István köszönetet mondott a 
KMO jelenlegi igazgatójának, 
Gábor Ilonának, és elismerés-
sel szólt több évtizedes köz-
művelődésben végzett mun-
kájáról, valamint arról – azon 
kívül, hogy rendíthetetlenül 
vezeti a kispesti intézmény 
szakmai munkáját –, hogy fő-
városi és országos feladatokat 
is ellát a magyar közművelő-
désért, hiszen ő a Budapesti 
Népművelők Egyesülete elnö-
ke is. A magyar kultúra életben 
tartói nem egyszerű időszak 
elé néznek 2023-ban, de soha 
nem is volt könnyű feladat, 
annak ellenére, hogy ez nem 
csupán csak pénzkérdés. Kul-
túrával és közművelődéssel 
foglalkozni ennek ellenére 
nagyszerű feladat, hiszen a 
csodák, a tehetségek nem csak 
csillogó színházakban, operák-
ban, intézményekben szület-
hetnek, hanem a legkisebb kö-

zösségben, faluban is, és őket 
az ott élőknek kell felfedezni-
ük – tette hozzá.    
Az elismerést, Tihanyi Viktor 
szobrászművész emlékplakett-
jét Gajda Péter polgármester, 
Hiller István országgyűlési 
képviselő és Vinczek György 
alpolgármester adták át a We-
kerlei Könyvtár munkatársai-
nak, Ékes Gábornénak és Ko-
csisné Burkus Vénusznak.
A könyvtárban két könyvtáros 
látja el a szakmai munkát, kre-
atív munkájuk köszönhetően 
számos klub, rendhagyó óra, 
előadás valósult meg az elmúlt 
években. Fontos feladatuknak 
tekintik a rendhagyó könyvtári 
órákat, jó szakmai kapcsolato-
kat ápolva a kerületi óvodák-
kal, iskolákkal.
A Wekerlei Könyvtár az alap-
feladatán, a kölcsönzésen felül, 
valódi közösségépítő munkát 
végez. Jelen van Kispest min-
dennapjaiban, a kerületi ren-
dezvényeken kvízjátékokkal, 
családi és gyerek foglalkozta-
tókkal, szakmai elhívatottsá-
gukkal.
A magyar kultúra napját 1989 
óta ünnepeljük január 22-én, 
annak emlékére, hogy Kölcsey 
Ferenc 1823-ban ezen a napon 
tisztázta le Szatmárcsekén a 
Himnusz kéziratát. A Közmű-
velődési, Oktatási, Sport, Ifjú-
ságpolitikai és Egészségügyi 
Bizottság javaslatára 2011 óta 
adományoz díjat az önkor-
mányzat a kiemelkedő közmű-
velődési tevékenységért, egy-
ben köszönetet mond a kerületi 
intézmények dolgozóinak a 
fontos és felelősségteljes mun-
káért, amellyel hozzájárultak 
Kispest kulturális életének 
gazdagításához.

KULTÚRA

Intézmény kapta idén a közművelődési díjat
A Wekerlei Könyvtár munkáját ismerte el idén „Közművelődésben végzett kiemelkedő munkáért” emlék-
plakettel az önkormányzat a magyar kultúra napjához (január 22.) kapcsoló ünnepségen a KMO-ban. A 
rendezvényen Papp János Kazinczy-díjas színművész és Gerendás Péter Liszt Ferenc-díjas dalszerző Iker-
csillagok című közös műsora köszöntötte a jeles napot, a díjazott intézményt és a kulturális terület munka-
társait.

Kocsisné Burkus Vénusz és Ékes Gáborné

Kultúrával
és közművelődés-

sel foglalkozni 
nagyszerű feladat

A Wekerlei
Könyvtár jelen

van Kispest
mindennapjaiban

2023. JANUÁR2023. JANUÁR

GAZDASÁG

Üveg és vászon
– Mesék a fényről

KULTÚRA

Homoki Anikó üvegművész és 
Lach Sándor képzőművész ki-
állítása február 28-ig tekinthe-
tő meg a Wekerlei Kultúrház-
ban. A magyar kultúra napja 
alkalmából január 21-én tartott 
megnyitón Hemrik László mű-
vészeti író, a Ludwig Múzeum 
osztályvezetője arról beszélt 
Homoki Anikó alkotásaival 
kapcsolatban, hogy: „az üveg 
a fény alázatos szolgája, egy-
kedvűen tűri, hogy az elektro-
mágneses részecskék szaba-
don átáramoljanak a testén. A 
művész ennek tudatában hasz-
nálja az üveget, hagyja ára-
molni a fényt, de egyúttal meg 
is szelídíti, csapdába ejti… 
finoman színezi, rétegezi, gyű-
ri az anyagot, hogy az minél 
többet megmutasson a fény 
látható láthatatlanságából. Az 
üvegművész kezei alatt akkor 
születik csoda, ha lassítja, haj-
lítja, megtöri, ha alkotó mun-
kára fogja a fényt. Az üveg át-
engedi, a vászon viszont útját 
állja a fénynek. A festő ezen 
a felületen fogja megmutat-
ni a fény különböző minősé-
geit: a színeket, a tónusokat, 
hogy aztán azokból alakzatok, 
kompozíciók, struktúrák épül-
jenek. Vagy pedig tartalmak, 
hangulatok, filozófiai állítások 
szülessenek. Lach Sándornál 
a fény minimum kettős termé-
szetű: jel és jelentés.”

A kamara az elkövetkező idő-
szakban negyedévenként tart 
majd ilyen jellegű találkozó-
kat kerületenként a helyben 
tevékenykedő vállalkozóknak. 
A kezdeményezés a XV. ke-
rületből indult, folyamatosan 
csatlakoznak hozzá a fővárosi 
tagcsoportok – mondta el a 
jelenlévőknek bevezetőjében 
Bocsi Lőrincz, a XIX. kerületi 
tagcsoport vezetője.
Gajda Péter polgármester itt is 
hangsúlyozta: a kerületi vállal-
kozók adóforintjaiból tartják el 
az önkormányzatot, hiszen az 
ő általuk befizetett pénzekből 
működik a közigazgatás, az 
óvodák, a bölcsődék, a sport- 
és kulturális intézmények, és 
ebből tudnak fordítani város-
fejlesztésre is. 
A polgármestertől megtudtuk, 
hogy a közel ezer kispesti vál-
lalkozás mintegy hatmilliárd 
forint iparűzési adót fizet be 
a központi költségvetésnek. 
Sajnos a fővárosi kerületek 
között óriási a különbség az 
adóbefizetésben. Kispest ebből 
a szempontból hátrányos hely-
zetben van, hiszen például a 
legnagyobb adófizető vállalko-
zás a KÖKI a maga 200 millió 

forintos befizetésével, míg a 
szomszédos XVIII. kerületben 
a repülőtér egymaga 3 milliárd 
forinttal járul hozzá a közös 

kiadásokhoz. Így fordulhat 
elő, hogy kerületenként más és 
más szolgáltatások biztosításá-
ra, fejlesztésekre van lehetősé-
ge az adott önkormányzatnak.
Gajda Péter beszélt az elmúlt 
évek gazdasági nehézségei-
ről, a covid-járvány okozta 
gondokról és a tavaly óta tar-
tó orosz–ukrán háború kö-
vetkezményeivel együtt járó 
jelentős takarékossági intéz-
kedésekről, az önkormányzati 
intézmények részleges vagy 
átmeneti bezárásáról, a pol-
gármesteri hivatalban érvény-
ben lévő home office-ról. Az 
önkormányzat jelenleg az idei 
évi költségvetés tervezésénél 
tart, várhatóan február köze-
pén lesz költségvetése a kerü-

letnek. Most az látszik, hogy 
az iparűzésiadó-bevételekből 
is többet kaphat majd Kispest, 
valamint a központ költségve-
tésből kapott 522 millió forint 
rezsikompenzáció miatt stabil 
költségvetéssel lehet számolni, 
amelyből juthat majd fejlesz-
tésre is – mondta az előttünk 
álló időszakról a polgármester.
Csókay Ákos, a BKIK főtit-
kára tájékoztatásul elmondta, 
az utóbbi években azt tapasz-
talták, hogy felértékelődött a 
lokalitás, ami azt jelenti, hogy 
a kerületben élők szívesebben 
veszik igénybe a területen dol-
gozó vállalkozások szolgálta-
tásait, sőt a helyi vállalkozók 
keresik egymást, egymás felé 
fordultak.
Csókay Ákos röviden ismer-
tette a kamara vállalkozáso-
kat segítő tevékenységének 
három fontos elemét: a Szé-
chenyi-kártya adta finanszíro-
zási lehetőségeket, a Magyar 
Mérnöki Kamarával közösen 
indított tanácsadói rendszert a 
vállalkozások energiahatékony 
működtetésére, valamint a vál-
lalkozók figyelmébe ajánlotta 
a Budapesti Békéltető Testület 
ingyenes szolgáltatását, amely-
lyel évekig elhúzódó bírósá-
gi procedúrákat spórolhatnak 
meg.
A program további részében a 
Magyar Mérnöki Kamara kép-
viseletében Nagy Péter és Czi-
nege Zoltán beszélt és tartott 
konzultációt a vállalkozásokat 
érintő energiatakarékosságról, 
az energiaárak alakulásáról és 
az ez ezzel kapcsolatban fel-
merülő problémákról, lehető-
ségekről.

Üzleti reggelit tartott január közepén a Budapesti Kereskedelmi és Iparka-
mara (BKIK) XIX. kerületi tagcsoportja a KMO-ban azzal a szándékkal, 
hogy a kerületi vállalkozókat összeismertesse, valamint tájékoztassa őket ar-
ról, milyen szolgáltatásokat nyújt a kamara a vállalkozások élénkítéséhez, 
gazdaságos és energiahatékony működtetéséhez. 

Kispesti vállalkozók találkoztak 

Rendszeresek lesznek a vállalkozói találkozók

Felértékelődtek
a helyi vállalkozá-
sok szolgáltatásai
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CÉGÉR – Wekerlei Filmklub – Válogatás a 2017–2020 között meghirdetett
dokumentumfilm-szemle pályázatára beérkezett alkotásokból.
Részletek a kispest.hu és a wekerletelep.hu oldalakon.
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Kedves Barátaim!

Sok, hozzám hasonlóan állat-
barát ember él a kerületben. 
Nem mindegyikük tart kutyát 
vagy cicát, de közös bennünk 
az állatszeretet. Az állatvéde-
lem olyan téma, ami azokat is 
érinti, akik nem osztják meg 
életüket négylábú, tollas vagy 
pikkelyes társsal. 
Miről is szól a mindenna-
pokban az állatvédelem azok 
számára, akik nem vesznek 
részt aktívan az állatvédelmi 
munkában? Az első és leg-
fontosabb pontja ennek, hogy 
akár van állatod, akár nincs, 
akár szereted, akár nem – ne 
bántsd! Ismertem olyan em-
bert, aki – maga sem tudta 
megmagyarázni, miért – félt a 
cicáktól. Ha meglátott egyet, 
átment az utca túloldalára. De 
sosem bántott egyet sem, és ő 

is elborzadt, ha cicák bántal-
mazásáról hallott.
Az állatok érző lények, és re-
mek társaink lehetnek, feltétel 
nélküli szeretetük, ragaszko-
dásuk és hűségük gyakran pél-
daértékű az emberek számá-
ra is. Különösen így van ez a 
kutyák esetében. Akinek van 
kutyája, pontosan tudja, miről 
beszélek.
Az állatokat nem elég szeretni, 
felelősen is kell gondoskod-
ni róluk. A megfelelő táplá-
lás, állatorvosi látogatások és 
rendszeres sétáltatás mellett 
gondolnunk kell arra is, hogy 
négylábú társunkkal emberi 
lakóközösségekben élünk, és 
bizonyos szabályokat a békés 
egymás mellett élés érdekében 
be kell tartanunk. Nincs szük-
ség felesleges konfliktusokra 
kutyások és nem kutyások kö-
zött. A leggyakoribb probléma 
a városokban a kutyapiszok 
otthagyása közterületen. Lás-
suk be, ez a gazdi kötelessége, 
hiszen a kutya ezt nem tudja 
megoldani, és valószínűleg a 
gazdik sem szeretnének lép-
ten-nyomon ilyen „rakásokat” 

kerülgetni, adott esetben bele-
lépni. Ennek megoldása a gaz-
di részéről csak egy kis odafi-
gyelés kérdése, a városvezetés 
részéről pedig biztosítani kell 
a csomagtól való kényelmes 
megszabadulást, vagyis több 
gyűjtőedényt kell kihelyezni 
az utcákra – ezt a városveze-
tésnél szorgalmazni fogom. 
Fontos, hogy kutyások és nem 
kutyások ne essenek egymás-
nak, ha nem értenek egyet. 
Ahogy a kutyásoknak is figyel-
niük kell a többi emberre, a 
nem kutyások is toleranciával 
forduljanak kerületünk négy-
lábú lakói felé. Ennek elő-
mozdítására kezdeményezem 
kutyás-nem kutyás találkozók 
szervezését, ahol elkezdődhet 
a szükséges párbeszéd.
Végezetül: akár egészségesebb 
életmódra vágyunk, akár társ-
állatot szeretnénk, látogassunk 
el egy menhelyre, és válasz-
szunk onnan négylábú barátot 
magunknak. A hála nem marad 
el és örökre szól.

Barátsággal: 
Arató Gergely

Arató Gergely
(DK)
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KÖZÉRDEKŰ 
Javaslat Kispest Díszpolgára cím és Kis-
pestért Díj adományozására 2023-ban
A Kispest Díszpolgára cím a kerület lakos-
ságának tiszteletét és megbecsülését kifejező 
elismerés, mely azon maradandó értéket alko-
tó, nagy megbecsülésnek örvendő személyek 
részére adományozható, akik kimagasló mun-
kásságukkal hozzájárultak Kispest fejlődésé-
hez, a kerület jó hírnevének öregbítéséhez. 
Házaspár esetében a cím megosztva is adomá-
nyozható. A cím posztumusz is adományoz-
ható. Kispestért Díj azon Kispesthez kötődő 
személyek részére adományozható, akik ki-
emelkedő szakmai munkásságukkal, közéleti 
szerepvállalásukkal jelentősen hozzájárultak 
közösségük, szakmájuk és a kerület fejlődé-
séhez, a kerület jó hírnevének öregbítéséhez. 
A cím posztumusz is adományozható.
Javaslatot a kispest.hu oldalon letölthető 
nyomtatványon, vagy az abban meghatáro-

zott tartalommal papír alapon vagy elekt-
ronikus úton a polgármesternek címezve, 
2023. február 20-ig lehet benyújtani (e-mail: 
elismeresek@kispest.hu, postacím: Kispest 
Önkormányzata, polgármester – 1195 Buda-
pest, Városház tér 18–20.).
Polgármesteri Kabinet Iroda

Díszoklevél iránti kérelem 
Azok a kerületi nyugdíjas pedagógusok, akik 
50, 60, 65, 70 évvel ezelőtt szerezték meg ké-
pesítésüket, és legalább 30 évet töltöttek a pe-
dagóguspályán, díszoklevél iránti kérelmüket 
2023. február 25-ig adhatják le személyesen 
a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási 
és Szociális Irodájának Humánszolgáltatá-
si Csoportjánál (Budapest, Városház tér 18-
20.). Felvilágosítás a 06 (1) 3474-523-as tele-
fonszámon kérhető.
(Részletek a kispest.hu oldalon)
Humánszolgáltatási és Szociális Iroda

Jó hír – nehéz időkben a kispestieknek!

A Kispesti Egészségügyi In-
tézetben Kumin Marianna 
főigazgató-főorvos asszony 
és munkatársai példás szerve-
zettségben szolgálják a kerület 
lakóit. Hosszabb ideje folyik 
annak előkészítése, hogy még 
korszerűbb felszerelések, or-
vosi berendezések és hozzáér-
tő specialisták álljanak rendel-
kezésre Kispesten. Jó fél éve 
láttam először az intézet épü-
letében azt a részleget, amely a 
tervek szerint helyet ad az egy-
napos sebészeti ellátásnak. A 
főigazgató asszony és kollégái 
kísértek el, megmutatták mi 
hol lesz, láttam az akkor még 
óriási dobozokban álló kor-
szerű berendezéseket, magya-
rázták mi, hogy fog történni, 
én meg laikusként próbáltam 
megérteni a sok szakkifejezés-
ből a lényeget. Egyet biztosan 
éreztem, a hozzáértés mellett 
óriási lelkesedés, tenni akarás 
jellemzi ezt a kollektívát, akar-
nak tenni az emberekét, a kis-
pestiekért. Aztán később, már 
az ősszel egyre több problémá-
ról hallottam, és a legközelebbi 
találkozásunkkor feszültséget 
és nyugtalanságot is éreztem. 
„Nem jutunk egyről kettőre! 
Nem kapunk semmi választ! 
Nem jön meg az engedély!” 
Ilyen és hasonló mondatok 

hangzottak el. És ez már nem 
orvosszakmai ügy volt, hanem 
valami egészen más. 
Arról volt szó, hogy hiába 
érkezett meg minden szüksé-
ges készülék, hiába szervez-
ték meg az orvosok napi-heti 
beosztását, hiába volt meg 
a helyszín, a működtetéshez 
nem érkezett meg a jóváha-
gyás. Hogy világos legyen, 
nem egyszerűen egy pecsétes 
papírról van szó, hanem arról 
a pénzügyminiszteri aláírásról, 
amely biztosítja a működéshez 
szükséges pénzt. És ezt már 
nem a nagyszerű orvosok dol-
ga lett elérni. 
A Parlament épületében talál-
koztam Takács Péter államtit-
kárral. Ő a magyar kormány-
ban az egészségügyért felelős 
államtitkár. Képben volt. Pon-
tosan tudta, hogy miről van 
szó, és hogy mi a probléma. 
„Nehéz idők!” mondta, és eb-
ben egyetértettünk. De szeren-
csére, nem csak ebben. A félre-
értések elkerülése végett azért 
részletesen beszámoltam a 
kialakult helyzetről, és persze 
arról hogy túl azon, hogy min-
den egészségügyi korszerűsí-
tés hasznára van egy ország-
nak, én Kispest országgyűlési 
képviselője vagyok, és min-
den erőmmel azon igyekszem, 
hogy ezt a gondot megoldjuk. 
Kértem az együttműködést, és 
elmondtam, hogy mennyire 
megmagyarázhatatlan és elfo-
gadhatatlan lenne, ha nagyon 
nagy értékű felszerelések do-
bozokban porosodnának, kitű-
nő orvosok hiába várnának és 
főként, hogy a kispesti lakosok 
nem kaphatnák meg azt az el-
látást, amire régóta várnak. A 
kapcsolat innentől kezdődően 
folyamatos volt kettőnk kö-
zött. És én bár ellenzéki kép-

viselő vagyok, aki számos in-
tézkedését kritizálom ennek a 
kormánynak, ami megfelelő és 
helyes, azt tisztességes dolog 
elismerni. Takács államtitkár 
úr korrekt módon járt el. Kéré-
semre utánanézett dolgoknak. 
Felhívott, írt, tájékoztatott, én 
pedig lépésről lépésre próbál-
tam előbbre jutni.  Végül kará-
csony előtt kaptam tőle a hírt, 
hogy a kérésem célba ért, a 
pénzügyminiszter az engedélyt 
aláírta, a Kispesti Egészség-
ügyi Intézet hamarosan meg-
kapja az erről szóló értesítést.   
Mivel van némi tapasztalatom 
az ilyen ügyek kezelésében, 
és már, hogy úgy mondjam 
kiskatonaként megtanultam, 
hogy akkor biztos a szabad-
ság, ha visszajöttél, ezért erről 
a jó hírről csak a főigazgató 
asszonyt tájékoztattam azzal, 
hogy ha valóban megérkezik a 
hivatalos engedély, akkor szá-
moljunk be erről. Itt őrzöm a 
telefonomon azt az sms-t, amit 
Karácsony napján este kilenc 
órakor írt Kumin Marianna, 
azzal hogy a Nemzeti Egész-
ségbiztosítási Alapkezelő hon-
lapján hivatalosan is megje-
lent az a közlés, hogy a dolog 
rendben van, az egynapos se-
bészeti ellátás működési költ-
ségei biztosítottak, és az Inté-
zet megkötheti az erről szóló 
szerződést. Őszinte örömmel 
közölhetem, közölhetjük tehát, 
hogy kerületünkben az egy-
napos sebészet februárban el-
kezdi működését. Remélem és 
biztos vagyok benne, hogy sok 
kispestinek segíthettünk azzal, 
hogy Kumin főigazgató asz-
szony és munkatársainak ter-
vét sikerült révbe juttatnunk.   

Dr. Hiller István                                                                              

Dr. Hiller István
(MSZP)

Újabb félévet zárt a 
Szenior Akadémia

IDŐSOKTATÁS

A tizenhetedik félév ért véget 
a Kispesti Szenior Akadémi-
án, amely az egyik legnépsze-
rűbb az akadémiák sorában. 
A decemberi utolsó előadáson 
hatvanheten vehették át a kur-
zus lezárását tanúsító okleve-
let. 
Az a szándékunk, hogy min-
den nehézségünk ellenére a 
következő évben is folytatjuk 
ezt a programot, és a huszadi-
kig mindenképpen szeretnék 
eljutni, hogy majd közösen 
tudjuk megünnepelni – fogal-
mazott Kispest polgármestere 
a Szenior Akadémia félévzáró-
ján. Gajda Péter megköszönte 
minden hallgatónak, hogy 
részt vett a programon, majd 
áldott, békés karácsonyt és 
boldog új évet kívánt minden-
kinek. Az okleveleket Vinczek 
György alpolgármestertől 
vehették át a „diákok”.  Dr. 
Jászberényi József, a Milton 
Friedman Egyetem felnőttkép-
zéssel foglalkozó igazgatója a 
kurzus utolsó, Tudatosság és 
tervezés időskorban című elő-
adásában a nyugdíjaskor két 
korszakát vette górcső alá: azt, 
amikor már kevésbé vagyunk 
aktívak, de még jól vagyunk, 
valamint amikor már ápolás-
ra, gondozásra szorulunk. A 
Milton Friedman Egyetem és 
a Kispesti Önkormányzat évek 
óta sikeres időskurzusa márci-
usban folytatódik.

2023. JANUÁR2023. JANUÁR

Kosztolányival
a kultúra napján

KULTÚRA – KMO 100

Akarsz-e játszani? címmel 
a Kaláka együttes és Máté 
Gábor színművész, rendező 
Kosztolányi-estjét láthatta-
hallhatta a közönség a ma-
gyar kultúra napján a KMO 
Művelődési Központban.

A zenés irodalmi összeállítás 
Kosztolányi Dezső verseire 
írott dalokból, valamint Kosz-
tolányi publicisztikai írásaiból 
és egy Esti Kornél-novellából 
állt össze. A dalokat a kétszeres 
Kossuth- és Prima Primissima 
díjas Kaláka szólaltatta meg, 
a Kossuth- és Jászai Mari-dí-
jas Máté Gábor pedig a prózai 
műveket adta elő. A KMO 100 
éves születésnapjára szervezett 
rendezvénysorozat ezzel az 
irodalmi és zenei csemegével 
vette kezdetét. 
A munkásotthont, amely 
közöségi adományokból, fel-
ajánlásokból épült, 100 évvel 
ezelőtt, 1923-ban adták át. Az 
elmúlt évek alatt az intézmény 
neve és fenntartója többször 
változott, küldetése viszont 
ugyanaz maradt: szolgálni 
Kispest és az itt lakók műve-
lődését.
A 100 éves KMO a centená-
riumra több különleges prog-
rammal is várja a kispestieket 
2023 első felében. A koncertek, 
irodalmi estek, filmvetítések, 
művelődéstörténeti előadások 
sorából is kiemelkedik a KMO 
100 – A KMO Kulturális Hete 
című rendezvénysorozat május 
15–21. között.
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„Nagy árnyas kert, táncterem-
mel és tekepályával. Kisebb 
és nagyobb társaság részére, 
az egyleti szoba díjtalanul át-
engedtetik… Vasárnaponként 
nagy zene-estélyek szabad 
bemenettel” – hirdette magát 
Szandalics Lajos Török Csá-
szárhoz címzett vendéglője az 
Üllői út 72. sz. alatt, ott, ahol 
ma a tűzoltóság épülete áll. 
Itt szilvesztereztek 1893-ban 
mindazok, akik Kispesten egy 
új, elsősorban kulturális szer-
vezetet kívántak alapítani az itt 
élő munkások számára. 
Néhány hónap leforgása alatt 
színjátszó csoport alakult, és 
egy év sem telt bele, mire be-
jegyzett alapszabállyal ren-
delkező egyesületté váltak. 
Felolvasásokat, társas össze-
jöveteleket, tudományos nép-
szerűsítő előadásokat tartottak, 
szakmai továbbképzéseket 
szerveztek, egymást érték a 
mulatságok, szüreti bálok. Jó 
hangú tagjaik létrehozták a 
dalkart, melynek első karnagya 
Hartmann József volt. A Mun-
káskör 1896. húsvét vasárnap-
ján a Török Császár vendéglő-
ben – ingyenes belépés mellett 
– nagyszabású estélyt rende-

zett. Szépszámú közönség előtt 
lépett fel a dalárda, fonográfról 
szólt a zene, volt kugli és még 
táncversenyen is részt vehettek 
a vendégek. A dalárda szept-
ember 1-jén az Üllői út 27. 
szám alatti Új Világ vendég-
lőben adta első önálló koncert-
jét. A Munkáskör egész évben 
aktív volt, összejöveteleikről 
részletes beszámolókat közölt 
a helyi újság. Gögitz Ferenc 
Kisfaludy utca 4. szám alatti 
vendéglőjében szép számban 
jelentek meg a mulatság iránt 
érdeklődök, akik „… a legvi-
dámabb hangulatban szóra-
koztak, mulattak.”  Volt kugli 
verseny ahol a kuglizók között 
az első három nyertes díjat is 
kapott: egy kakast, egy kacsát 
és szivarokat vihettek haza a 
nyertesek.
1899-ben már úgy gondolták, 
„igazi munkásotthonra” len-
ne szükségük. Nem vendég-
lői helyiséget, hanem olyan 
önálló épületet kerestek, ahol 
hosszabb ideig kizárólagos 
használói lehetnek a bérle-
ménynek. Meg is találták a 
Simonyi Zsigmond utcában, 
az egykori Wekerle utca 14. 
szám alatti ún. Füri-féle ház-

ban. Rendezvényeik bevételét 
könyvtáruk, illetve székházuk 
anyagi alapjának megteremté-
sére szánták. 1905-ben újabb 
költözésre kényszerültek, ki-
bérelték Tunner János vendég-
lőjének egy részét az Üllői út 
125. szám alatt. Új otthonukat 
nagyszabású estély keretében 
színházi előadással, tánccal 
avatták fel. 1909. januárjában 
először létrehozták a Mun-
kásotthon Építő Bizottságot, 
melyet fél év múltán felváltott 
a Munkásotthon Építő Szö-
vetkezetet (MÉSZ). Azért ezt 
a formát választották, mert a 
szövetkezetek működését sza-
bályozó kereskedelmi jog na-
gyobb mozgásteret biztosított 
számukra. A MÉSZ szervezői 
20 koronás részjegyeket bo-
csátottak ki, akkor már 120 
tagot számláló szervezet tagjai 
számára. 1909-ben a szövetke-
zet Törökné Nebenführ Sarol-
tától – hitelre, jelzálogjoggal 
terhelve 404 négyszögöl terü-
letű ingatlant vásárolt a Teleki 
utcában.  Telek már volt, azon-
ban az építkezés pénz hiányá-
ban nem tudott megindulni. 
Így „A vezetőség a már meglé-
vő tőkéjének egy részét hasz-

not hajtóbban gyümölcsöztetni 
óhajtván, alapos számítás után 
elhatározta, hogy a kispesti 
„Délibáb” színházat át, illet-
ve bérbe veszi.”  A színházat 
Bódy János Kispest jeles sze-
mélyisége építette, még 1894-
ben az Árpád utca sarkán. Az 
épületet több ízben is átalakí-
totta. 1904-ben a színház szín-
padát és az öltözőket fűthetővé 
tette. Dédelgetett egy nagy ál-
mot is, a belvárosi Anker udvar 
példáját akarta megvalósítani. 
Egy egész utcát, mely a szó-
rakozást, kulináris élvezeteket 
biztosítaná. Ez a terv nem va-
lósult meg, 1907-ben azonban 
megnyílt a Délibáb színház, 
mely inkább már mozi volt. 
Bódy nagy lehetőséget látott a 
mozgóképekben, kivált a do-
kumentarista módon forgatott 
képi világban. Így egyáltalán 
nem volt idegen a Munkáskör 
vállalkozása, sem az épülettől, 
sem annak szellemiségétől. Az 
Otthon mozgó 1913-ban nyílt 
meg. 

Siklós Zsuzsanna
Kispesti Helytörténeti

Gyűjtemény

HELYTÖRTÉNET

100 éves a Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház 1. rész
Otthon ház nélkül – A kezdetek

Tunner János vendéglője az Üllői út 125. szám alatt Délibáb színház

ÜNNEP

Hosszú évek után először újra együtt ünnepelhettek a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat szolgál-
tatásait igénybe vevő kispestiek azon a karácsonyi ünnepségen, amelyet az önkormányzattal közösen 
rendezett a szakszolgálat december közepén a KMO-ban.

Karácsonyi ajándékműsor időseknek

A járvány miatti kényszerszü-
net után 2019 óta az idei már 
a tizenkettedik alkalom, ami-
kor együtt, műsorral, vendég-
látással ünnepelhetjük advent 
idején a karácsonyt. Mostaná-
ig csupán kis közösségekben 
ünnepelhettünk, bizony volt 
úgy, hogy sehogyan sem, mert 
szigorú szabályok tiltották a 
közösségi rendezvényeket a 
járvány miatt – mondta ünnepi 
nyitóbeszédében a Segítő Kéz 
Kispesti Gondozó Szolgálat 
intézményvezetője. Balázs 
Piroska szerint most is na-
gyon fontos, hogy figyeljünk 
egymásra, a környezetünkben 
egyedül élőkre, különösen az 
idős emberekre, segítsünk an-
nak, aki rászorult, de sokszor 
már az is elég, ha csak annyit 
kérdezünk: hogy vagy?
Hiller István országgyűlési 
képviselő köszöntőjében ar-
ról beszélt, az elmúlt három 
évben megtanulhattuk, hogy 
a megszokott, számunkra oly 
természetesnek tűnő dolgok, 
nem is olyan természetesek. 

Jöhetnek váratlan események, 
történések, ilyen volt a jár-
vány is, amikor már nem volt 
a hétköznapjaink része a közös 
találkozás, az együtt szerve-
zett programok. Önmagában 

már az is ünnep, hogy most 
és itt újra együtt, társaságban 
lehetünk – hangsúlyozta. Elis-
meréssel szólt arról a szakmai 
munkáról, amelyet Balázs Pi-
roska vezetésével a rendkívül 
jól, elképesztő lelkesedéssel és 
kitartóan tevékenykedő Segítő 
Kéz Kispesti Gondozó Szolgá-
lat végez.
Csodálatos élmény látni azt az 
összefogást, törődést, együtt-
működést, ami körülveszi az 
itt élő polgárokat, különösen 
az időseket – mondta a kerület 
másik országgyűlési képvise-
lője, Arató Gergely, aki meg-

köszönte ennek a 
korosztálynak azokat a véle-
ményeket, javaslatokat, ész-
revételeket, amelyekkel eddig 
is segítették képviselői mun-
káját. Együttérzőn beszélt az 
időseket érintő nehézségekről, 
a napi megélhetési gondokról 
és az idei tél kihívásairól. Bár 

nem tudunk annyit segíteni, 
mint amennyit szeretnénk, de 
mindent megteszünk a lehe-
tőségeinkhez képest – ígérte.  
Az ünnepi műsort, „Karácso-
nyi álom” címmel Balogh Tí-
mea, Udvarhelyi Boglárka és 
Csengeri Attila opera-operett-
musical énekesek adták elő. 

Összefogás,
törődés,

együttműködés

Balogh Tímea, Csengeri Attila, Udvarhelyi Boglárka

Ötven rászoruló család, illet-
ve egyedülálló kispesti kapott 
20-20 ezer forint értékű élel-
miszercsomagot az önkor-
mányzattól múlt év végén. Az 
adományokat a Kispesti Szo-
ciális Szolgáltató Centrumban 
vehették át az érintettek Gajda 
Péter polgármestertől, Vinczek 
György alpolgármestertől, va-
lamint Bogó Józsefné és Feke-
te László önkormányzati kép-
viselőktől. 
Próbálunk így is segíteni a rá-
szorulókon az ünnepek köze-
ledtével, ráadásul idén a vál-

ság miatt ez még aktuálisabbá 
vált. Az önkormányzat szeret-
ne hozzájárulni ahhoz, hogy 
könnyebb legyen az év vége a 
nehezebb körülmények között 
élő emberek számára – fogal-
mazott Gajda Péter, aki az ön-
kormányzat nevében kívánt 
áldott, bélés karácsonyt és új 
évet a megjelenteknek. 
Vinczek György arról beszélt, 
hogy nem csupán karácsony-
kor kell segíteni a rászoruló 
embereken, hanem az év többi 
napján is.

GONDOSKODÁS

Élelmiszercsomagot kaptak a rászorulók

Segített az önkormányzat

2023. JANUÁR2023. JANUÁR



KEDVES KISPESTIEK!
Örömmel tudatjuk, hogy a kispesti Civil Ház a fűtési sze-
zon idejére befogadta a Párbeszéd Tere rendezvényeit. 

Ismét találkozhatunk személyesen.

Februári programunkat a lakossági hirdetőtáblákon,
szórólapokon és online felületeinken fogják megtalálni.

Szeretettel várjuk Önöket!

Minden programunk ingyenes.
A programváltozás jogát fenntartjuk.

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

Blogunk: https://parbeszedtere.blog.hu

PÁRBESZÉD TERE
KÖZÖSSÉGI TÉR

12 KISPEST

A Fővárosi Önkormányzat által nyújtott lakásrezsi-támogatás rende-
letének módosítása értelmében 2023. január 1-től a 100 ezer forintot 
meghaladó, de havi 200 ezer forintnál alacsonyabb összegű ellátásban 
részesülő budapestiek is igényelhetik a támogatást.

2022. október 1-jétől továbbra is folyamatosan igényelhetik a rászorulók az 
évi 48 ezer, illetve 24 ezer forintos fővárosi lakásrezsi-támogatást.
Az új rendszerben a havi 4 ezer – évi 48 ezer – forintos támogatást a rászo-
ruló háztartások, valamint azok a nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban 
részesülő budapestiek kaphatják, akik öregségi nyugdíjban vagy nyugdíjsze-
rű ellátásban részesülnek, ellátásuk havi összege azonban alacsonyabb, mint 
a létminimum körül meghatározott havi 100 ezer forintos küszöbérték. 2023. 
január 1-től a 100 ezer forintot meghaladó, de havi 200 ezer forintnál alacso-
nyabb összegű ellátásban részesülő budapestiek havi 2 ezer forint – évi 24 
ezer forint – támogatásban részesülhetnek.

A távhőszolgáltatási, valamint a víz-, csatorna és szemétszállítási díjtá-
mogatás mellett gázszolgáltatási és villamosenergia-szolgáltatási díjtá-
mogatást is biztosítanak, havi 2000-2000 forint összegben.
A havi 4000 forint támogatásra jogosult háztartások így a továbbiakban 
kettő – általuk választott – díjtámogatásban részesülhetnek, egyenként 
havi 2000 forint összegben.
A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatvány letölthető a kispest.
hu honlapról, illetve átvehető a Kispesti Polgármesteri Hivatal Recep-
cióján. A kitöltött igénylőlapot postai úton, ajánlott küldeményként a 
Hálózat Alapítvány részére (1519 Budapest, Pf. 345) kell eljuttatni vagy 
előzetes időpontfoglalást követően a Szociális ügyfélszolgálaton leadni. 
Időpontot egyeztetni hétfőtől csütörtökig a (06-1) 347-4634-es telefon-
számon lehet.

(Bővebb információ a támogatásról a kispest.hu oldalon)

Változnak a fővárosi lakásrezsi-támogatás jogosultsági feltételei 

2023. JANUÁR

KEDVES NÉZŐINK!

2021. szeptemberétől a DIGI Távközlési és Szolgáltató 
Kft. és Társaságunk között létrejött megállapodás ér-
telmében a szolgáltató hálózatán műsorunk analóg to-
vábbítása technikai okok miatt megszünt. A lényegesen 
jobb kép- és hangminőséggel történő digitális sugárzás 
továbbra is elérhető maradt, így nézőink nem maradnak 
le Kispest mindennapi életével kapcsolatos legfonto-
sabb eseményekről. A Kispest TV adása minden pénte-
ken 16 órakor frissül.

Kispest TV

H R V A T S K A  M A N J I N S K A  S A M O U P R A V A  K I S P E S T A  I  H R V A T S K A
S A M O U P R A V A  X V I . O K R U G A /

A  K I S P E S T I  H O R V Á T  N E M Z E T I S É G I  Ö N K O R M Á N Y Z A T  É S  A
X V I . K E R Ü L E T I  H O R V Á T  Ö N K O R M Á N Y Z A T

P O K L A D N A  V E Č E R   I
P L E S A ČN I C A  /  F A R S A N G I

E S T  É S  T Á N C H Á Z
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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.) 
e-mail: ratkayandrea@gmail.com

LACKNER CSABA
7. sz. választókörzet

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

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

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

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

VIDRA ZOLTÁN
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

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

FEKETE MÁRK
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

LAZÁNYI FERENC
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

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

SONG SIMON
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

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

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

EGÉSZSÉGÜGY

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

2023. február 9., csütörtök 17 
óra (XIX., Kossuth Lajos u. 50., 
MSZP-iroda)

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

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

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

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

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

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

ARATÓ GERGELY
országgyűlési képviselő
(DK)

2023. február 9., csütörtök 17–18 
óra (XIX., Ady Endre út 106., 
DK-iroda)

DR. HILLER ISTVÁN
országgyűlési képviselő
(MSZP)

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

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

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

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

GAJDA PÉTER
polgármester
(MSZP)

FERENCZI ISTVÁN
Listás képviselő
(Független)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A Kispesti Önkormányzat
és a Budapesti Vállalkozásfejlesztési

Közalapítvány együttműködése

Kedvezményes non profit hitelek
kispesti mikrovállalkozásoknak.

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

Minden vasárnap 10 órától jelentkezik
a Kispest TV a kerület különböző

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




