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ÉLETMENTŐ RENDŐRÖK
Önkormányzati jutalmat, elismerést vehettek át kis-
pesti rendőrök, akik két alkalommal is életet men-
tettek a kerületben. Sörös Gábor és Varga Beatrix őr-
mesterek múlt év december végén egy Hunyadi utcai 
munkásszállón egy nő öngyilkosságát akadályozták 
meg, majd január elején a Báthory utcai LIDL-áruház 
előtt egy idős férfit élesztettek újra. 

6. oldal

KÖZBIZTONSÁG

A szabadság nem szabados-
ság, nem mások irányítása, 
hanem önirányítás. A sza-
badság az önkifejezés, az 
önállóság, az önálló döntés, 
a választás lehetősége, 
amely az egyéni utakat 
tiszteletben tartja. 

5. oldalÖNKORMÁNYZAT

A kispestiek magas szín-
vonalú ellátása érdekében 
nem támogatom a szak-
rendelő államosítását, azt 
szeretnénk, hogy az Egész-
ségügyi Intézet a további-
akban is az önkormányzat 
fenntartásában működjön.

4. oldal

GAJDA PÉTER
GONDOSKODÁS

A szociális ellátórend-
szer tagjai akkor tudnak 
hatékonyan segíteni, ha a 
bejelentések névvel és cím-
mel érkeznek. A bejelentők 
kiléte minden esetben titok 
marad, nem érheti őket 
sérelem a jelzés miatt. 

7. oldal

VARGA ATTILA
ÜNNEP

VIGHNÉ VINCZE ERZSÉBET

A szabadság ünnepén 
5. OLDAL



A figyelemfelkeltő eseményt szervező két 
tizedikes gimnazista, Barta Zsófia és Ranga 
Réka, amíg várták az akcióban résztvevő 
iskolatársaikat, arról tájékoztatták lapunkat, 
hogy a „tanárnő mindenkinek a szíve csücs-
ke volt”, tőle szeretnének méltó és emléke-
zetes módon elbúcsúzni, mert megérdemli.  
A diákok „kiülése” is az ő példamutatását 
idézi. 
Az érkező Weszely tanárnőt nagy szeretet-
tel fogadták volt tanítványai és tanárkollé-
gái egyaránt. Weszely Kinga kérdésünkre 
elmondta: nem tudta, hogy ez lesz az ő bú-
csúztatója, nagyon meghatotta a gyerekek 
szeretete, és egyben nagyon büszke rájuk 

azért, hogy ilyen önállóan képesek szervez-
ni, „hihetetlenül jó fejek”.
Február 6-i felmondását az előzte meg, 
hogy több mint két hónapot ült az aulában. 

A gyerekek érdekében kellett megtennie 
ezt a lépést, mert a tankerület nem oldotta 
meg hivatalosan szakszerű helyettesítését. 
Kilépett azért, hogy helyére más jöhessen, 

aki megtartja médiaóráit.  A tanárnő sze-
mélyes sorsának alakulásáról, a folytatásról 
még nem nyilatkozott. De véleménye sze-
rint a magyar közoktatás jobbításáért való 
küzdelemnek csak összefogással lehet, lesz 
eredménye. Ha sokan vagyunk, nincs, aki 
lenyomjon minket – üzente. 
A folytatásban a gyerekek a Mit adott ne-
künk Weszely tanárnő? kérdésre adtak rö-
vid válaszokat, és történeteket meséltek az 
életükből. Majd az esemény végén közösen 
elénekelték a pedagógussztrájkok himnu-
szává vált Dés László-szerzeményt, a Mi 
vagyunk a grundot!-ot. 
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Kedvenc médiaszakos tanáruktól, az 
iskolából február elején felmondással 
távozó Weszely Kingától búcsúztak a 
Deák gimnázium tanulói az iskola elé 
ebédidőben szervezett akcióval márci-
us 1-jén. Weszely tanárnő egyszemé-
lyes polgári engedetlenségi akcióba 
kezdett a magyar közoktatás helyzeté-
nek javításáért: december 1-jén kiült az 
intézmény aulájába, ott ült február 3-ig, 
és nem tartotta meg óráit.

Weszely Kinga (jobbról a 4.) diákjaival 
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Átadták a felsőoktatási
ösztöndíjakat

ÖNKORMÁNYZAT

Tanárukért ültek kiTanárukért ültek ki
az iskola elé a deákos diákokaz iskola elé a deákos diákok

Idén 28 felsőoktatási intézményben tanuló vagy tanulmá-
nyait most kezdő kispesti, szociálisan rászoruló fiatal jelent-
kezett az önkormányzat által is támogatott, a Kulturális és 
Innovációs Minisztériummal együttműködve kiírt Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra. 

Cél az esélyteremtés

Kispest önkormányzata 2009 óta csatla-
kozik ehhez a pályázathoz, ezért is kell 
elgondolkodni azon, mi az oka, hogy 
évről évre kevesebb a pályázók száma, 
pedig volt időszak, amikor száz körüli 
fiatal szeretett volna ösztöndíjat kapni 
tanulmányaihoz. Sajnos idén az erre 
szánt költségvetési keretősszegnek csak 

egy részét tudtuk kiosztani – mondta 
Kispest polgármestere a városházi ösz-
töndíjátadón március elején. Gajda Péter 
szerint lehet, hogy meg kellene emelni a 
pályázható kerületi keretösszeget, hogy 
egy-egy hallgató magasabb összegű tá-
mogatásban részesülhessen, mert ez az 
államilag kiírt pályázatban évek óta nem 
változott. Vinczek György alpolgármes-
ter arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 

plusz lehetőségként évente lehet pályáz-
ni a dr. Halász Géza egykori egyetemi 
tanár által felajánlott magántámogatásra 
is, amely 25 szociálisan rászorult fiatal-
nak nyújt plusz 60 ezer forintnyi segít-
séget.
A fiatalokkal való beszélgetésben szó 
esett arról, hogy bár a pályázat állami, 
a felsőfokú intézményekben, egyeteme-
ken nem fektetnek különösebb hangsúlyt 
ennek a lehetőségnek a népszerűsítésére, 
a hallgatók társaiktól, mentoraiktól érte-
sülnek leginkább róla. A pályázati lehe-
tőségek felkutatásában nagy szerep jut a 
családnak, különösen az édesanyák aktí-
vak ezek megkeresésében – Az ösztön-
díjrendszer célja az esélyteremtés érde-
kében a hátrányos helyzetű, szociálisan 
rászoruló fiatalok felsőoktatásban való 
részvételének támogatása. A többszintű 
támogatási rendszer időtartama 10 hó-
nap, azaz két egymást követő tanulmá-
nyi félév. A támogatást két részletben, 
5-5 hónapra (10-10 ezer forint/hó) utalja 
az önkormányzat.

2009 óta csatlakozik
a pályázathoz

az önkormányzat

„Ha sokan vagyunk, 
nincs, aki lenyomjon 

minket”



Új, főállású alpolgármestert 
választott a képviselő-testület: 
Ternyák András a Demokrati-
kus Koalíció politikusa tölti be 
a Kertész Csaba március 21-i 
lemondásával megüresedett 
tisztséget. 
Kertész Csaba a 6. sz. válasz-
tókörzet önkormányzati kép-
viselőjeként folytatja munká-
ját, valamint megválasztották 
sportért felelős tanácsnoknak 
is. Ezzel összefüggésben a 
képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatáról szó-

ló rendeletet is módosították. 
A jövedelmek és nyugdíjak 
emelkedése, továbbá a folya-
matosan növekvő árak miatt 
vált szükségessé a támogatási 
formák jövedelemhatárainak 
emelése a módosított települé-
si támogatásról szóló rendelet-
ben. A lakhatási támogatás és 
a gyermekszületési támogatás 
esetében emelkedett a támoga-
tás összege is, melyet az április 
1-től benyújtott kérelmek ese-
tén tud a Humánszolgáltatási 
és Szociális Iroda Szociális 
Csoportja megállapítani a rá-

szoruló kispestiek számára. Az 
ebek veszettség elleni védőol-
tására már nemcsak március-
ban és szeptemberben nyújt-
hatja be kérelmét a 65 év feletti 
egyedül élő kispesti lakos, ha-
nem egész évben folyamato-
san, és a támogatás összege 
is emelkedett. A védőoltás-tá-
mogatás rendszere is átalakul: 
a rendeletben meghatározott 
feltételeknek való megfelelés 
esetén Meningoccocus (agy-
hártyagyulladás elleni) védő-
oltás esetén 35.000 forinttal, 
Pneumococcus (tüdőgyulla-
dás elleni) oltás esetén 14.500 
forinttal támogatja az ön-
kormányzat az átoltottságot. 
Amennyiben a kedvezőbb 
jövedelemhatárokkal sem fér 
bele a kispesti lakos a rende-
letben meghatározott igénylési 
feltételekbe, a rendelkezések 
lehetőséget adnak a méltá-
nyosság gyakorlására, mely-
ről egyedi elbírálást követően 
dönt az iroda.
A módosított szociális rende-
letbe bekerült a Kispesti Szo-
ciális Szolgáltató Centrum új 
szolgáltatása, a gyermekszál-
lítás, amely térítésmentesen 
azoknak a gyerekeknek lesz el-
érhető, akik egészségi állapo-
tuk miatt nem képesek igénybe 
venni a közösségi közlekedést. 
Törvényi kötelezettsége miatt 

a testületnek minden év április 
1-jéig döntenie kell a Kispesti 
Szociális Szolgáltató Centrum 
(KSZSZC) és a Segítő Kéz 
Kispesti Gondozó Szolgálat 
(SKKGSZ) ellátásainak in-
tézményi térítési díjairól. A 
SKKGSZ idősek nappali el-
látása továbbra is ingyenesen 
vehető igénybe, és az intéz-
mény gondozottjainak sem 
kell fizetniük, ha lakásukból az 
intézmény telephelyeire és az 
intézmény által szervezett ren-
dezvényekre szállítják őket. A 
KSZSZC Családok Átmeneti 
Otthonában a lakók kedvezőbb 
feltételekkel tudják fizetni a 
lakhatásukért megállapított 
térítési díjat, ezzel is segítve 
anyagi nehézségeik rendezé-
sét, későbbi önálló otthonba 
való kiköltözésük elősegítését.
Az élelmiszerárak emelkedé-
se miatt a Kispesti Egyesített 
Bölcsődék étkezési térítési dí-
jai magasabbak lesznek, azon-
ban kedvezményes étkeztetés 
igénylésére továbbra is lehető-
sége van a rászoruló családok-
nak. A bölcsödét igénybe vevő 
családoknak 2023-ban sem 
kell gondozási díjat fizetniük.
A gyermekétkeztetés és a szo-
ciális étkeztetés térítési díjai 
is emelkedtek, azonban ezek 
csak a KSH inflációs adatait 
és a vállalkozási szerződésben 

lefektetett emeléseket tartal-
mazzák. 
Támogatta a testület a Kül-
ső-Pesti Tankerületi Központ 
intézményi átszervezéseit. 
A Kispesti Szatmári László 
Alapfokú Művészeti Iskola 
székhelyén (József A. utca) 
billentyűs, vonós és tekerő, 
fúvós, vokális, a Berzsenyi 
utcai telephelyen vonós tan-
szak indul. A Puskás iskola 1. 
és 2. évfolyamán a logopédiai 
osztályok működtetésének tör-
lését javasolta a tankerület. A 
Móra EGYMI jelenleg is el-
lát értelmi fogyatékos – egyéb 
pszichés fejlődési zavarral 
küzdő – óvodás gyermeket és 
ép értelmű autista általános 
iskolai tanulót, azonban ezen 
feladatok az intézmény alap-
dokumentumában nem sze-
repelnek, ezért a tankerületi 
központ szeretné felvenni eze-
ket az intézmény alapfeladatai 
közé.
A zárt ülés előtt Gajda Péter 
ismertette annak a levélnek a 
tartalmát, amelyben vélemé-
nyezte az Országos Kórház 
Főigazgatóság vezetőjének a 
Kispesti Egészségügyi Intézet 
állami átvételére vonatkozó 
megkeresését: a kerület azt 
szeretné, hogy a szakrendelő a 
továbbiakban is önkormányza-
ti fenntartásban működjön.
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ÜNNEP

Főhajtás
az emléknapon 

EMLÉKEZÉS

Az 1945-ben kényszermun-
kára a Szovjetunióba hur-
colt kispestiekre emlékeztek 
a kommunizmus áldozatai-
nak emléknapján. A politikai 
foglyok és hadifoglyok em-
lékére a Városháza Árpád 
utcai falán 2017-ben felava-
tott emléktábla alatt Gajda 
Péter polgármester, Vinczek 
György alpolgármester, va-
lamint Teknős Ferenc és Do-
mokos Gábor önkormány-
zati képviselők helyeztek el 
koszorút és hajtottak fejet. 

Dél-Pestről 1945. január 6-tól 
kezdődően vitték el kényszer-
munkára a civil lakosságot: 
több Pest melletti településről 
nem a munkaképes férfiakat, 
hanem főleg a német nemze-
tiségű, illetve német nyelvű 
személyeket. A büntetőjelle-
get erősítette, hogy az elhur-
colások a nőket is érintették. 
Ahogy egyre többen hagyták 
el az óvóhelyeket, úgy vált fo-
kozatosan az utca az elhurco-
lás terepévé. Jelen ismeretek 
szerint a Hofherr-gyárból 81 
embert internáltak.
Az Országgyűlés 2000. június 
13-án elfogadott határozatá-
val minden év február 25-ét a 
kommunizmus áldozatainak 
emléknapjává nyilvánította. 
1947-ben ezen a napon rabol-
ták el és hurcolták a Szovjet-
unióba Kovács Bélát, a Füg-
getlen Kisgazdapárt főtitkárát.

A szabadságvágyat, az önren-
delkezés iránti elköteleződést 
hangsúlyozta beszédében az 
ünnepség szónoka, Varga At-
tila alpolgármester, aki azt 
mondta, ennek hangos és jól 
érthető kimondása történt meg 
1848 március 15-én. „Széche-
nyi, Kossuth, Petőfi, Jókai és 
Bem nagyon más társadalmi 
osztályokból érkeztek, nagyon 
másként látták a világot, még-
is, a belső iránytűjük szerint 
egyként kívánták a változást és 
egyként harcoltak a szabadsá-
gért. Legyenek Ők a jó példa 
napjainkra is.
Szabadság az, hogy önmagad 
lehess bárki engedélye nélkül. 
A szabadság nem szabados-
ság, nem mások irányítása, 
hanem önirányítás. Önirányí-
tás, önrendelkezés annak min-
den felelősségével együtt. A 
szabadság az önkifejezés, az 
önállóság, az önálló döntés, a 
választás lehetősége, amely az 
egyéni utakat tiszteletben tart-
ja. Akkor lehet valaki szabad, 
ha képes az önkontrollra, és 
addig szabad, amíg önrendel-
kezése van. Amíg más nem 
korlátozza őt, illetve ő maga 

sem gátol másokat saját sza-
badságuk gyakorlásában. 
Ha jól körülnézünk, manap-
ság az önrendelkezés korlá-
tozását éljük át nap mint nap, 
legyen szó az egészségünkről, 
az oktatásunkról vagy az ön-
kormányzatainkról. 1848-ra 
emlékezve nem is gondolnánk, 
mennyire aktuális feladat az 
önrendelkezésünk, a szabad-
ságunk erősítése, visszaszerzé-
se. A felelős önrendelkezés, a 
közösségek szabadsága építő, 
teremtő közege az ország fej-
lődésének. Amikor kulturális, 
oktatási, tudományos és szak-
mai közösségek műhelyeket, 
egyleteket alkotva tudnak sza-
badon működni, akkor a sza-
badság megmutatja teremtő 
erejét” – fogalmazott. 
Varga Attila a szabadság iránti 
vágy és az összetartás nagy-
szerű példájaként említette a 
kispesti Kossuth-szobor felál-
lítását, amely a harmadik volt 
a mai Budapest területén. 
A megemlékezés a Szabadság-
ünnep című zenés-táncos iro-
dalmi összeállítással folytató-
dott, amelyben közreműködtek 
Egyházi Géza és Robin László 

színművészek, valamint a 
Forgatag Művészeti Társa-
ság táncosai. A műsor rende-

ző-koreográfusa Paár Tibor 
volt. A rendezvény zárásaként 
koszorút helyezett el a szo-
bor talapzatán Gajda Péter 
polgármester, a három alpol-
gármester, Vinczek György, 
Kertész Csaba, Varga Attila és 
dr. Benedek-Szabó Andrea al-
jegyző az önkormányzat kép-
viseletében, valamint Kispest 
két országgyűlési képviselője, 
Arató Gergely és Hiller István, 
továbbá a kerületi kormányhi-
vatal nevében dr. Király Beat-
rix hivatalvezető és dr. Kosik 
Rita hivatalvezető-helyettes. 
Végül a pártok, egyházak, in-
tézmények, civil szervezetek 
és nemzetiségek képviselői is 
elhelyezték virágaikat a szobor 
talapzatán.

Hagyományosan a Kossuth-szobor előtt tartotta ’48-as ünnepségét Kispest 
Önkormányzata. A kerület két országgyűlési képviselője, dr. Hiller István 
(MSZP) és Arató Gergely (DK) mellett SzabóTímea, a Párbeszéd ország-
gyűlési képviselője is jelen volt a rendezvényen. 

A szabadság ünnepén

Szabadságünnep

Szabadságunkat 
igazán jól csak 
együtt tudjuk

megélni
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Új alpolgármesterről, a települési támogatásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló rendeletek mó-
dosításáról is döntött márciusi rendkívüli ülésén a képviselő-testület.

Többen vehetik igénybe a szociális támogatásokat

Ternyák András esküt tesz

Kispesté maradjon 
a szakrendelő!

Köszöntötték Kertész Csabát
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Összetett felelőssége van az 
önkormányzatnak a gyermek-
védelemben dolgozók munká-
jának segítésében, hiszen nem 
mindegy, milyen forrásokból, 
hogyan támogatja az intézmé-
nyek, a civilek és a lakosság ez 
irányú tevékenységét – mondta 
Vinczek György alpolgármes-
ter a Forrásházban tartott évér-
tékelőn.
A tanácskozáson elhangzott: 
idén július 1-jétől nem az ön-
kormányzat tartja majd fenn a 
kerületi védőnői szolgálatot, 
hanem az iskolákhoz hasonló-
san, állami feladattá válik mű-
ködtetése. 
Vighné Vincze Erzsébet, a 
Kispesti Szociális Szolgáltató 
Centrum (KSZSZC) vezetője 
elmondta, a szociális törvény 
tette kötelezővé helyi gyer-
mekvédelmi és gyermekjóléti 
jelzőrendszer működtetését az 
önkormányzatoknak. Ebbe a 
munkába bekapcsolódhatnak a 
területen élő lakosok és a civil 
szervezetek is. Fontosak a jel-
zéseik, hiszen ők is látják, hol 
és mikor ér gyermeket bántal-

mazás, hol rosszak a szociális 
körülmények, hol nem megfe-
lelő a gyerekek, idősek ellátá-
sa, hol vannak veszélyben. Az 
ellátórendszer tagjai azonban 
csak akkor tudnak hatékonyan 
segíteni, ha ezek a bejelenté-
sek pontos névvel és címmel 
érkeznek. Fontos, hogy a be-
jelentők kiléte minden esetben 
titok marad, így nem érheti 
őket semmiféle sérelem a jel-
zés miatt. 
Varga Attila alpolgármester 
röviden arról beszélt, hogy a 
kiutalt szociális lakások 80 
százalékát, a kerületi szociális 
program keretében a Családok 
Átmeneti Otthonából (CSÁO) 
kikerülő kisgyermekes csalá-
dok kapták meg. 
Földi Laura, a CSÁO vezetője 
arról a tapasztalásukról számolt 
be, hogy az ellátórendszerben 
jelentkezik egy olyan réteg, 
amely dolgozik, ha nehezen is, 
de el tudja magát tartani, ám 
hiába tudná az albérletét kifi-
zetni, gyerekei vagy származá-
sa miatt erre nincs lehetősége. 
Ezért arra tett javaslatot, hogy 

az önkormányzat gondolkod-
jon például egy albérlők háza 
létrehozásán, ahol ezek a csa-
ládok is otthonra lelnének. 

Friedrich Gábor, a Család- és 
Gyermekjóléti Központ szak-
mai vezetője arról számolt be, 
hogy a legtöbb jelzés (tavaly 
több mint 500) továbbra is a 
köznevelési intézményekből, 
a rendőrségtől és a védőnőktől 
érkezik. A szám megemelke-
dett a covid utáni időszakban, 
naponta jön egy-egy. 
Sármai Kornél, a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat szak-
mai vezetője szerint a lakosság 
egyre jobban rászorul a támo-
gatásra, elsősorban az élelmi-
szerekre. Kispesten a Baptista 
Szeretetszolgálat, a Magyar 
Élelmiszerbank és a Vöröske-
reszt gondoskodik erről. Saj-
nos tőlük is, bár értékben nem, 
de az infláció miatt mennyi-
ségben jóval kevesebb támo-
gatás érkezik. 
Tóthné Szebenyi Szilvia, a 
Gyermekek Átmeneti Otthona 
(GYÁO) vezetője elmondta, 
hogy 2006 óta mintegy 550 
gyereket gondoztak átmeneti-
leg, jelenleg is 11 kisgyereket 
látnak el. A korábbi lakhatási 
problémák megoldásáig hoz-
zájuk kerülő gyerekek mellett 
megnövekedett a magatartá-
si problémák miatt hozzájuk 
kerülő gyerekek száma, és 
különösen elgondolkodtató a 
pszichiátriai és öngyilkossági 
esetek számának növekedése. 

Egyre nő az igény 
a segítségnyújtás 

iránt

Életmentő
rendőrök

KÖZBIZTONSÁG

Önkormányzati jutalmat, el-
ismerést vehetett át a kispesti 
rendőrkapitányság két munka-
társa, akik az elmúlt időszak-
ban két alkalommal is életet 
mentettek a kerületben.
Kispest polgármestere az ön-
kormányzat és a kerület ne-
vében mondott köszönetet 
Sörös Gábor és Varga Beatrix 
rendőr őrmestereknek a két-
szeres életmentésért. Fontos az 
önkormányzat számára, hogy 
minden olyan alkalommal, 
amikor kerületi rendőrökről 
van szó, felhívja a figyelmet 
a közbiztonsági, közrendvé-
delmi munka jelentőségére – 
hangsúlyozta Gajda Péter 
Kispest rendőrkapitánya úgy 
fogalmazott, felemelő érzés 
rendőri intézkedés során, ha 
életet menthetnek. Krammer 
György Zsolt rendőr ezredes 
arról beszélt, fiatal pályakez-
dőként ez a cselekedet olyan 
erős pozitív élményt ad a mun-
kával kapcsolatban, hogy talán 
megmarad egész pályafutásuk 
során. A kapitány külön gratu-
lált beosztottjai intézkedése-
ihez, és további sok sikert kí-
vánt nekik a rendőrségnél.
A két rendőr múlt év december 
végén egy Hunyadi utcai mun-
kásszállón egy nő öngyilkos-
ságát akadályozták meg, majd 
január elején a Báthory utcai 
LIDL-áruház előtt egy idős 
férfit élesztettek újra. 

GONDOSKODÁS

A jelzőrendszer tagjai, az iskolai, óvodai és bölcsődei gyermekvédelmi fele-
lősök, a védőnők, a gyermekorvosok, a szociális és gyermekjóléti intézmé-
nyek, az önkormányzat, a kormányhivatal és a rendőrség munkatársai febru-
ár végén tartották az előző évet értékelő szakmai fórumukat. 

Hatékony a gyermekvédelmi jelzőrendszer   

Fontosak a lakossági visszajelzések
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ELISMERÉS

TÁMOGATÁS

Segítség
gombnyomásra

GONDOSKODÁS

Újabb GPS-alapú segélyhívót 
vehetett át február végén új 
tulajdonosa. Az önkormányzat 
támogatásával 13 éve működik 
a jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtás. Jelenleg 177 karon, 
nyakban hordható pánikgom-
bos eszköz szolgálja 187 idős 
kispesti biztonságát. A szol-
gáltatást csekély térítés mellett 
bárki kérheti. Három típusú 
eszközt adunk a gondozottak-
nak a legegyszerűbb analóg ri-
asztótól a digitális, GPS-alapú 
pánikgombig. Ebből már 47 
van a kispesti időseknél. Ezek 
már olyan korszerűek, hogy 
például azt is észlelik és riasz-
tanak, ha az idős ember elesett. 
Fővárosi szinten is egyedül-
állóan sok ilyen eszköz van a 
kispesti időseknél és rászorul-
taknál. Ezek hasznosságát az 
élet már többször bizonyította. 
Az eszközökkel az emberek 
biztonságban érezhetik magu-
kat. De nemcsak a rászorul-
taknak ad biztonságot, hanem 
a hozzátartozóknak is, akik 
így nyugodtabban tudnak dol-
gozni, hiszen családtagjuk biz-
tonságára többen is vigyáznak 
– mondta el lapunknak Balázs 
Piroska, a Segítő Kéz Kispesti 
Gondozó Szolgálat igazgatója.
Bővebben a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtásról a kis-
pest.hu oldalon lehet olvasni.

A Romák Felzárkóztatásá-
ért Egyesület elnöke kiemel-
kedő humanista tevékeny-
ségéért március 21-én, az 
antirasszista világnapon ve-
hette át a Magyar Ellenállók 
és Antifasiszták Szövetsége 
által 2000-ben alapított elis-
merést.
A Radnóti Miklós antirasszista 
díjjal az alapítók arra kíván-

ják felhívni a figyelmet, hogy 
változatlanul vannak olyan 
folyamatok a világban és ha-
zánkban, amelyeknek káros 
következménye egyes em-
bercsoportok kitaszítása le-
het. 2023-ban Losó Györgyné 
mellett Arató András, Farkas 
József György, Millei Ilona 
újságírók, dr. Frőlich Róbert 
főrabbi, dr. Gábor György filo-

zófus, Gáti György fotográfus, 
a Kirúgott Tanárok Közössé-
ge, Mácsai Pál színművész-
rendező, Nagy Bandó András 
előadóművész, Őrsi Gergely 
polgármester (Bp., II. kerület), 
Pomogáts Béla irodalomtörté-
nész, Sommer Katalin maszk-
mester, Stikel János, a Nyugdí-
jasok Szervezeteinek Somogy 
Megyei Szövetsége elnöke, dr. 
Surányi György közgazdász, 
egyetemi tanár és Szentgyör-
gyi László villanyszerelő kap-
ta meg az elismerést 2023-ban. 
Az ENSZ közgyűlése 1966. 
október 26-án jelölte ki márci-
us 21-ét a faji megkülönbözte-
tés elleni küzdelem nemzetkö-
zi napjaként, annak emlékére, 
hogy 1960-ban ezen a napon 
Sharpeville-ben az apartheid 
rezsim korlátozó intézkedései 
elleni békés tüntetőkre a dél-
afrikai rendőrség tüzet nyitott 
és megölt 69 embert.

Az Ökumenikus Segélyszer-
vezeten keresztül egymillió 
forinttal támogatja az ön-
kormányzat a törökországi 
földrengés áldozatait és a hu-
manitárius katasztrófa fel-
számolását.
Kapcsolatba léptünk török 
barátainkkal, hiszen 2010 óta 
élő és nagyon jó testvérvárosi 
kapcsolatunk van Pendikkel, 
Isztambul egyik kerületével, 
de azt mondták, hogy nagyon 
nehezen tudják eljuttatni az 
esetlegesen összegyűlő támo-
gatásokat, természetbeni ado-
mányokat a rászorulóknak. 
Ezért döntöttünk a pénzado-
mány mellett, és egyeztettünk 
az Ökumenikus Segélyszerve-
zettel, amellyel már az ukraj-
nai háború kirobbanásakor is 
együttműködtünk – mondta el 

lapunknak Gajda Péter polgár-
mester, amikor a támogatásról 
szóló megállapodást aláírták 
a segélyszervezet kommuni-
kációs igazgatójával. A török-
országi és szíriai földrengés, 
egy olyan léptékű katasztrófa, 

amikor minden összefogásra 
szükség van. Az Ökumenikus 
Segélyszervezet az első naptól 
kezdve humanitárius segítsé-
get nyújt mindkét érintett or-
szágban – tudtuk meg Gáncs 
Kristóftól. 

Radnóti-díjat kapott Losó Györgyné

Segítség a törökországi földrengés áldozatainak

Hanti Vilmos és Losó Györgyné

Gáncs Kristóf és Gajda Péter 
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Tizenhetedik alkalommal te-
mették el a telet és köszöntöt-
ték a tavaszt a wekerleiek már 
február végén. Hagyományo-
san kézműveskedéssel kez-
dődött a közösségi program a 
Wekerlei Kultúrházban, ahol 
kicsik és nagyok zajkeltő esz-
közöket, álarcokat, kiszebábot 
készítettek, gondűző cédulá-
kat írtak. A télűző menet ki-

kiáltóval és dobossal, zajong-
va, mondókákat, rigmusokat 
kiabálva vonult a Kós Károly 
térre, ahol a kiszebábot, tarisz-
nyájában a gondűző cédulák-
kal máglyára vetették, elűzve 
ezzel a telet és köszöntve a 
tavaszt. A rendezvényt a We-
kerlei Társaskör Egyesület és 
a KMO-WKK közösen szer-
vezte.

KISPEST KISPEST

KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

Nőnapi mozgás
TÖMEGSPORT

A VI. Kispesti Nőnapi Sport-
programot tartották meg a 
Tichy Lajos Sportcentrumban.
A rendezvényt köszöntő 
Vinczek György alpolgármes-
ter arról beszélt lapunknak, 
mennyire fontos az önkor-
mányzat számára is, hogy jól 
működő közösségek, civil 
szervezetek legyenek Kispes-
ten. 
Bemelegítéssel indult a prog-
ram, majd közös sétával foly-
tatódott. Többféle sportolási 
lehetőség várt a hölgyekre, 
hangsúlyozottan nem verseny-
jelleggel, hiszen a mozgást 
célozta meg a sportnap. Volt 
kislabdahajítás, célba dobás, 
kocogás, petanque, asztalite-
nisz, nordic walking, sakk és 
a szabadtéri kondigépeket is 
használhatták a résztvevők. 
Balázs Piroska, a Segítő Kéz 
Kispesti Gondozó Szolgálat 
igazgatója egészségmegőrző 
előadást tartott.
A Kispest Senior Egészség-
megőrző és Sport Egyesület 
mellett, a Nyugdíjas Pedagó-
gusok Egyesülete Kispest, a 
Platán Természetbarát Egye-
sület, a Kárász István Termé-
szetbarát Egyesület, a Kis-
pesti Nyugdíjasok Szociális 
és Érdekvédelmi Egyesülete 
(KINYE), valamint az „Ép 
testben Ép lélek” Kispesti 
Nordic Walking Szenior Klub 
tagjai közül összesen hatvanan 
vettek részt a nőnapi sportna-
pon.

Elrajtolt a Szenior 
Akadémia

IDŐSOKTATÁS

A tizennyolcadik félév kezdő-
dött el március elején a Szenior 
Akadémián. Az önkormányzat 
és a Milton Friedmann Egye-
tem (MFE) 50 felettieknek 
szóló ingyenes előadássoroza-
ta 2013 őszén indult.
Fontos és hasznos rendezvé-
nye az önkormányzatnak az 
akadémia, népszerűségét jól 
mutatja, hogy mindig sokan 
érdeklődnek a kurzus iránt. Ez 
nem meglepő, hiszen az idő-
sebb korosztály érdeklődésé-
re számot tartó témák mellett 
mindig vannak nem csupán 
korhoz kötöttek, hanem az ön-
kormányzat számára is fonto-
sak. Ilyen például az idősbarát 
városokról szóló nyitóelőadás, 
amely azokról az idősek éle-
tét jobbá, kényelmesebbé tevő 
megoldásokról, gyakorlatokról 
szól, amelyeket szerte a világ-
ban alkalmaznak a települések 
– mondta félévnyitó köszöntő-
jében Gajda Péter polgármes-
ter, hozzátéve: bízik benne, 
hogy a tavaszi szemeszter után 
ősszel is folytatni tudja a kerü-
let a sikeres sorozatot.     
A szemeszter programját dr. 
Jászberényi József, az MFE fel-
nőttképzéssel foglalkozó igaz-
gatója, az első téma előadója 
ismertette (Részletes program: 
https://uj.kispest.hu/kispest/
programok-kispesten/11786-
szenior-akademia-2022-2023-
ii-felev) 
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Kedves Barátaim!

Télűzés Wekerlén 

Gyakran mondjuk, hogy Ma-
gyarországon ma az egészség-
ügy drámai helyzetben van. 
Vádolnak minket ezért túlzás-
sal, de sajnos a mindennapok 
történései rendre bebizonyít-
ják, hogy ez a helyzet pontos 
diagnózisa.
Kispesten februárban egy dél-
után baleset történt. Egy pol-
gár megbotlott az utcán, elesett 
és nem tudott felállni. A hoz-
zátartozók hívták a mentőket. 
Közben a sérült az utcán fe-
küdt, a hideg kövön, fagypont 
alatti hőmérsékletben, mint 
utóbb kiderült, combnyaktö-
réssel. Az esetkocsi végül 50 
perc múlva érkezett meg. Nem 
öt, nem tizenöt, hanem 50 perc 
múlva. Európa közepén, az or-
szág fővárosában, miközben 
az eset mintegy 700 méterre 
található a kispesti mentőállo-
mástól. Szerencsére nagyobb 
baj nem történt, de ez nem az 
egészségügyi kormányzaton 
múlt. 
Kispest egyébként viszony-
lag jó egészségügyi ellátással 
rendelkező kerület. Ezek után 
könnyen elképzelhető, hogy 
mi a helyzet az ország nehe-

zebben megközelíthető, rosz-
szabbul ellátott térségeiben. 
Az okokat persze tudjuk: a 
mentősök is úgy kapnak újabb 
és újabb feladatokat a kor-
mánytól, hogy közben sem 
megfelelő megbecsülést, sem 
megfelelő eszközöket nem 
kapnak. Így állandó a létszám-
hiány és a technikai meghibá-
sodás miatti kimaradás. 
A probléma amúgy nem új. 
Az Állami Számvevőszék A 
„vészhelyzeti” betegellátás 
rendszerének ellenőrzése című 
jelentése szerint az Országos 
Mentőszolgálat az azonnali 
riasztást igénylő feladatok ese-
tében 2017-ben csak az esetek 
59 százalékában ért oda idő-
ben. Jól értették, a mentőszol-
gálat 10 esetben csak 6-szor 
képes a szakmailag indokolt 
15 percen belül odaérni a sür-
gős esetekhez, miközben ez a 
szám 2010-ben még 78 száza-
lékos volt. 
Egy ennyire súlyos helyzet-
ben a legrosszabb megoldás 
a struccpolitika. Márpedig ez 
történik. A mentőszolgálat kí-
vülről ejtőernyőzött vezetője 
folyamatosan nyilatkozik a 
mentőszolgálat kiváló állapo-
táról, hasonlóképpen dicseked-
nek az egészügyi kormányzat 
vezetői is. Pedig ideje lenne 
szembenézni a helyzettel: az 
Országos Mentőszolgálatot 
csak az ott dolgozók hivatástu-
data tartja egyben. Hálásak va-

gyunk ezért nekik, de erre nem 
lehet egy ilyen fontos ágazatot 
építeni, visszaélni a hivatástu-
dattal pedig nem hiba, hanem 
egyenesen bűn.
És mit tesz ebben a helyzetben 
a kormány? Újabb feladatot ad 
a mentőszolgálatnak: az ügye-
leti rendszer teljes átvételét 
az egész országban.  A követ-
kezmények előre láthatóak: az 
ügyeleti rendszer és a mentés 
színvonala is romlik. Egysze-
rűen azért, mert nincs elég 
ember és elegendő technikai 
felszerelés.
Elvették már a védőnői szol-
gálatot, viszik az ügyeletet, ké-
szülnek a háziorvosi ellátás és 
a szakrendelő elvéterére. 
Kispest az elmúlt években 
sok milliárd forintot költött a 
Kispesti Egészségügyi Intézet 
fejlesztésére, a rendelők felújí-
tására, az ellátás fejlesztésére. 
Nemrég nyílt meg itt az egyna-
pos sebészeti ellátás. 
Az egészségügy mindannyi-
unk ügye.  Minden magyar 
ember megérdemli a könnyen, 
gyorsan és biztonságosan elér-
hető, technikailag is színvona-
las orvosi ellátást. Hogy való-
ban ne hagyjunk senkit az út 
szélén sem átvitt, sem konkrét 
értelemben – hidegben, a föl-
dön fekve várva a mentőautót.
Ez a legfontosabb feladataim 
egyike.

Barátsággal: 
Arató Gergely

Arató Gergely
(DK)

KULTÚRA

Vinczek György alpolgármes-
ter köszöntötte a kiállítást és 
a Kispesti Helikon Kulturális 
Egyesület három alkotóját, 
Homoki Anikó üvegművészt, 
valamint Janisch Kornélia és 
Tényi Sarolta keramikus mű-
vészeket, majd Hemrik Lász-
ló, a Ludwig Múzeum múze-
umpedagógiai osztályvezetője 
ajánlotta a közönség figyel-
mébe a különleges tárlatot, „a 
szilikát-univerzum színházát”. 
„A 4 milliárd évet felölelő 
archaikumban vagyunk. Fo-
lyamatosak a vulkanikus tevé-
kenységek, a földet meteorra-
jok bombázzák, óriási a hőség, 
aminek az özönvízszerű eső-
zések vetnek véget. Micsoda 
látványszínház lehetett, gaz-
dagon megspékelve hang- és 
fényeffektekkel. Elindulnak a 

lemeztektonikus mozgások, a 
föld középpontja felé süllyed 
a vas és a nikkel, a felszínhez 
közel maradnak a szilikátok. 
Csak éles és okos szem vagy 
érzéki érintés kell hozzá, hogy 
megismerhessük a benne vesz-

teglő évmillió éveket. Ebben 
a kiállításban a szilikát három 
művészt köt össze, Homoki 
Anikót, Janisch Kornéliát és 
Tényi Saroltát. A három Gaia” 
– hangzott el a megnyitóbe-
szédben. 

Homoki – Janisch – Tényi/Kortárs kerámia- és üvegművészet Kispesten 
címmel a Helikon Egyesület három művészének kiállítása tekinthető meg a 
Nagy Balogh János Kiállítóteremben április 23-ig.

A szilikát-univerzum színházában

A három Gaia 

KULTÚRA

Skoda Éva festőművész kiál-
lítása tekinthető meg a We-
kerlei Társaskör Kós Károly 
téri Pincegalériájában ápri-
lis 30-ig.

Az illatok és a szagok által ki-
váltott emlékeink az érzelmi 
érintettségünk miatt pontosab-

bak, mint akár a tapintási vagy 
a hangi ingerek által előhívott 
emlékek. Gondoljunk csak 
nagymamáink főztjére vagy 
édesanyánk parfümjére vagy 
akár egykori iskolánk táblá-
jának krétatartóján hagyott 
rosszul elmosott szivacsra. 
Bármelyikhez hasonló illatot 

érzünk, rögtön saját emlékké-
peink kerülnek a szemünk elé. 
Fordítva is jellegzetes, hogy 
mikor az évszakokra gondo-
lunk, a képek mellé szinte az 
orrunkban érezzük a tavaszi 
virágok, a nyári zápor, az őszi 
avar vagy a téli tüzelő illatát. 
Skoda Éva most kiállított ké-
pei is tulajdonképpen ilyen 
„illatélmények lenyomatai” – 
mondta megnyitójában Getto 
Márton fotográfus. Külön ki-
emelte Skoda Éva guoache 
technikáját, amely az intenzív 
színhatást, a frissességet okoz-
za a képeken. Elmondta azt 
is: a képek a szabadban (plain 
air) készültek. Skoda Éva hor-
dozható festészeti kellékeinek 
segítségével mindig az adott 
helyszínen alkot, kint a termé-
szetben, átadva magát az aktu-
ális körülményeknek.

A Wekerle illatai 

Élmények lenyomatai
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KISPEST

A második világháború Kis-
pest számára 1945. január 
9-én ért véget.  A harcok kö-
vetkeztében a Munkásotthon 
külső homlokzata ugyan épen 
maradt, belső tereit azonban 
át kellett építeni. 1947-októ-
berében avatták fel az újjáépí-
tett épületet, melyhez étteremi 
részt is csatoltak. 
 A Munkásotthon ekkor önál-
lóan szervezte programjait. Az 
épületben tovább tevékeny-
kedtek a szakmai szervezetek, 
nívós zenei rendezvényeket, 
előadásokat tartottak, klubokat 
működtettek.   
1950-ben a Munkásotthont a 
Vörös Csillag Traktorgyárhoz 
csatolták. A Teleki utcai épü-
let tulajdonjoga a Vasas Szak-
szervezeté maradt, azonban a 
gyár vált az épület használó-
jává, üzemeltetőjévé, ami sok 
nehézséget hozott magával. A 
Traktorgyár ekkor két intéz-
ményt is fenntartott, egyiket 
a gyár területén, másikat a 
Teleki utcában. Az ekkor már 
VÖCSI-nek hívott kultúrház 
nehezen tudta magához von-
zani a gyári dolgozókat, mesz-
sze van – mondták a gyáriak.  
A kerületi tanács is hezitált. 
Területi kultúrotthon-e, vagy 
gyári? Kinek milyen kötele-
zettsége van a finanszírozás 
terén, és mekkora befolyása a 
programok összeállításában? 
Jellemzően az 50-es 60-as éve-
ket a kulturális intézmények 

szerepének irányvonal-kere-
sése határozta meg: oktatni, 
nevelni, magas kultúrát köz-
vetíteni, támogatni a gyári dol-
gozókat és a gyárkapun kívül 
lévőket.  Kérdés persze, hogy 
akarták-e ezt a traktorgyáriak 
és az itt élők. A válasz az, hogy 
akarták is meg nem is. Igen 
akarták magukat felszabadul-
tan jól érezni, akartak szóra-
kozni, mulatni. A kerületi ve-
zetés viszont nem örült annak, 
hogy az intézmény falai között 
„néha nagy tivornyázás zajlott, 
melynek csak a rendőrség tu-
dott gátat szabni". 
Az intézmény vezetői, akik 
igen sűrűn cserélődtek, pénz-
hiányra és a kerületi intézmé-
nyek közötti rivalizálásra pa-
naszkodtak. Gondot okoztak 
az alullátogatott programok, 
melyeket azonban kötele-
ző volt megtartani, például 
a világnézeti, nevelést célzó 
rendezvényeket, az intézmé-
nyesített felnőttoktatási prog-
ramokat. Panaszkodtak per-
sze a fiatalokra, akik önállóan 
akarták szervezni programja-
ikat. A művelődési intézmé-
nyek mindent megtettek azért, 
hogy a táncrendezvények tar-
talmas szórakozást nyújtsanak: 
színvonalas zenekarok léptek 
fel, és a „modern számok vad 
hatását, nyugodtabb számok 
beiktatásával mérséklik" – írta 
az akkori Kispest újság.  A 
fiatalság megregulázása orszá-

gos program volt, mely főleg 
a férfiakat érintette, az elvá-
rás velük szemben az öltöny, 
nyakkendő viselése, illetve 
a fodrász által rövidre vágott 
hajviselet lett volna.
Mindennek ellenére a VÖCSI 
igazán sikeres rendezvényei a 
bálok, a zenés táncos össze-
jövetelek voltak, melyeken a 
kerületi lakosság is részt vehe-
tett. Az intézményt az 1960-as 
években kétszer is felújították, 
egyszer 1961-ben, majd 1966-
tól. 1961-től igyekeztek a köz-
napi igényeket is beemelni 
programjaikba. Divatbemuta-
tót szerveztek a Corvin Áruház 
tavaszi és nyári modelljeiből, a 
Divatcsarnok őszi-téli kollek-
ciójából. A bemutatót kísérő 
műsorban nem kisebb művé-
szek léptek fel, mint Rátonyi 
Róbert, Németh Lehel, Sárosi 
Katalin.  1961 tavaszán új 
tánctanfolyamot indítottak, 
és minden héten szerdánként 
filmvetítéseket tartottak. Ve-
títették a Mágnás Miskát, a 
Légy jó mindhalálig-ot, vala-
mint népszerű német, angol, 
és szovjet filmeket, a Dzsungel 
ösvényén című alkotást, és a 
Kobra akciót.
Gyermekszínházi előadásokat 
hirdettek, bemutatták a Csip-
kerózsikát, melyet Ragályi 
Elemér rendezett. Esti, felnőtt 
színházi előadásaikon a Jókai 
színház és a Madách Színház 
társulata szerepelt, többek kö-

zött Fehér Klára és Boldizsár 
Iván színdarabjaival.
 „Peremszínházi előadások" 
címmel indult színházbérletes 
sorozat. Az 1962–63. évadban 
kombinált bérletet hirdettek a 
Madách Színházzal közösen. A 
bérlet öt előadásból állt, mely-
ből kettőt a művelődési ház-
ban, hármat a színház épületé-
ben tartottak meg. A szervezők 
az utazási nehézségek figye-
lembevételével az előadás után 
különbbusszal, ingyenesen 
szállították haza, Kispestre a 
színházlátogatókat.
1963-tól a művelődési intéz-
mények tv-készülékeket he-
lyeztek üzembe. A művelődési 
házban mindennap délután 17 
órától műsorzárásig lehetett 
nézni a televízió műsorát. Ez a 
szolgáltatás, mely a következő 
években klubformát is öltött – 
tv-nézők Klubja –, növelte a 
házba betérők számát.
A művelődési ház épületének 
állaga, mert felújítására soha 
nem volt pénz, rohamosan 
romlott. Így 1966-ban ismét 
bezárták. A felújítás több mint 
két évig tartott. Az intézmény 
dolgozói ezt az időszakot no-
mád népművelésként emleget-
ték.

Siklós Zsuzsanna
Kispesti Helytörténeti

Gyűjtemény

HELYTÖRTÉNET

100 éves a Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház 3. rész
Öltöny, nyakkendő, rövid haj – Munkásotthonból VÖCSI

Táncest, 1960-as évek Tévészoba, 1960-as évek
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Kispesti szerve-
zetek támogatása 
2023

CIVIL PÁLYÁZAT

A pályázat kiírója: Budapest 
Főváros XIX. Kerület Kis-
pest Önkormányzata
A pályázat célja azon Kis-
pesten működő szervezetek 
támogatása, amelyek a he-
lyi társadalmi kapcsolatok 
erősítését szolgálják, illetve 
a lakosság, a közösség min-
dennapi életét segítő tevé-
kenységeket végeznek.
A pályázatok benyújtásának 
határideje: 2023. április 11.
(Részletek a kispest.hu olda-
lon)

NEMZETISÉGEK

A hagyománynak megfelelően március elsejével, a tavasz beköszöntével 
megérkeztek a fehér és vörös fonalakból készített martenica babák a bolgár 
testvérvárosból, Smolyanból a Kispesti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 
ajándékaként. 

Megérkeztek a bolgár martenica babák

OKTATÁS

Játékos versenyre invitálták a 
nagycsoportos óvodásokat és 
az 1–2. osztályos kisiskolás 
tanulókat a Kispesti Puskás 
Ferenc Általános Iskola peda-
gógusai: a 2023. február 23-
ára szervezett megmérettetés 
célja a logikai, algoritmikus 

és problémamegoldó gondol-
kodás fejlesztése volt a játé-
kos versenyzés segítségével. 
Négy óvoda és négy általános 
iskola közel 50 versenyzője 
vett részt a három részből álló 
versenyen, amelyet nem titkol-
tan hagyományteremtő szán-

dékkal rendeztek meg. Végül 
– szakmai megfontolásból – az 
óvodás csoportok között nem 
hirdettek helyezetteket; min-
denki nyertes volt, aki elindult. 
Az általános iskolás csapatok 
közül viszont az első két helye-
zést a Puskás iskola „Méhecs-
kék” és „Hármas brigád”, míg 
a harmadik helyezést a Vass 
Lajos iskola „Arany oroszlá-
nok” csapata vihette haza. A 
szervezők bíznak abban, hogy 
a verseny mintául szolgálhat 
más intézmények számára is, 
hiszen a készségek fejleszté-
se, a játékos versenyeztetés 
nemcsak általános iskolában, 
hanem már óvodáskorban is 
megvalósítható – tájékoztatta 
lapunkat Dr. Czékmán Balázs, 
a Puskás iskola intézményve-
zető-helyettese. 

LogiX 1.0: egy izgalmas verseny 

Készségfejlesztő versengés

A bolgár néphagyományhoz 
kötődő bojtocskák a jó egész-
séget, az erő és a boldogság 
iránti vágyat szimbolizálják, 
de a babácskákat a Baba Marta 
(Március anyó) ünnepkörben a 
tavasz köszöntésére, március 
1-jétől március végéig vagy az 
első gólyák, fecskék érkezésé-
ig, az első rügyek fakadásáig 
hordják a bolgárok. Pizso, a 
férfi bábu általában fehér, míg 
a női Penda vörös színű. A fe-
hér szín a tisztaság és a szel-
lem jelképe, a vörös az életet 
és a szórakozást jeleníti meg. 
Ilyen bojtocskákat afféle amu-
lettként is adnak egymásnak az 
emberek Bulgáriában. A mon-
dák szerint Március anyót nem 
szabad ingerelni, mert rossz 
időt küldhet az emberekre. A 

martenicát mindig csak aján-
dékként kell adni, a bolgárok 
soha nem vesznek vagy készí-
tenek saját maguknak. 
A bolgár népszokásról a kis-
pesti Szivárvány óvodában is 
megemlékeztek, ahol Kőváry-

Hadzsipetkova Mónika, nem-
zetiségi elnökhelyettes és 
Hadzsikosztova Gabriella, a 
budapesti Malko Teatro igaz-
gatója a díszítés fonására, illet-
ve viselésére tanították a gye-
rekeket.

Egészség, erő, boldogság             
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Új buszjáratok
KÖZLEKEDÉS

Az M3-as metró felújításá-
hoz kapcsolódóan a Kispestet 
is érintő felszíni közlekedés 
is változott március 18-tól. 
Megszűnt a 199-es autóbusz, 
helyette a 268-as autóbusszal 
lehet utazni a Vas Gereben 
utcától Kőbánya-Kispesten 
át Akadémiaújtelep felé. A 
járat útvonala az 525. tér és 
a Templom tér között meg-
egyezik a 68-as busz útvona-
lával, de a Templom tér és a 
Vas Gereben utca között attól 
eltérően közlekedik. A Határ 
út, a Wekerletelep és Kispest 
kertvárosa a sűrűbben induló 
194-es és 194B buszokkal is 
megközelíthető. A 132E busz 
hosszabb útvonalon, a Szent 
Lőrinc-telepig jár, a 98E busz 
pedig Kőbánya-Kispest M felé 
megáll a Csaba utcánál is.



A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2023. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás 
óvodai nevelésre kötelezett. 

A 2023/2024. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja az önkormányzati fenntartású óvodákba:
 2023. május 2–4.

A Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata által fenntartott intézményekben fő szabály szerint elektronikus úton, indokolt esetben 
személyesen, az óvodavezetővel előre egyeztetett időpontban kerül sor.
A szülőnek az általa választott óvoda vezetője részére elektronikus úton kell eljuttatnia a kitöltött, aláírt Óvodai felvételi kérelem 2023/2024-es
nevelési évre vonatkozó dokumentumot (letölthető: 
https://uj.kispest.hu/images/fajlok/neveles-oktatas/2023/ovodai-felveteli-kerelem2023.pdf). A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodá-
ba való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata is szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e 
célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy 
egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet (Nkt. 47. § (3) bekezdés).

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata által fenntartott óvodák

Az egyes intézmények felvételi körzete: A körzethatárokat tartalmazó dokumentum elérhető a https://uj.kispest.hu/images/fajlok/neveles-oktatas/
ovodai_korzethatarok_202103.pdf vagy a https://kir.hu/korzet címen.

Kispesti Arany Óvoda 1191 Budapest, Arany János utca 15–17.
e-mail-cím: arany@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Kanalasné Keller Margit
Egy csoportjában német nemzetiségi óvodai nevelést folytató óvoda. 
Amennyiben gyermekét a nemzetiségi nevelést folytató csoportba kívánja íratni, részvételi szándékáról a beiratkozáskor nyilatkozni szükséges 
(a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továb-
biakban: 
Rendelet) 157. § (3) bekezdés). https://kormany.hu/dokumentumtar/nyilatkozat-es-kerelem-minta 

Kispesti Árnyas Óvoda Székhely: 1192 Budapest, Vonás utca 10.
e-mail-cím: arnyas@ovoda.kispest.hu, mb. óvodavezető: Botos-Győző Adrienn

Kispesti Bóbita Óvoda 1193 Budapest, Csokonai utca 5.
e-mail-cím: bobita@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Benkőné Sipos Erika

Kispesti Gyöngykagyló Óvoda 1195 Budapest, Zrínyi utca 6.
e-mail-cím: gyongykagylo@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Bánáti Tiborné

Kispesti Hársfa Óvoda 1191 Budapest, Eötvös utca 9. 
e-mail-cím: harsfa@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Béres Zoltánné 

Kispesti Mese-Vár Óvoda Székhely: 1196 Budapest, Zrínyi utca 154. 
e-mail-cím: mesevar@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Pékné Varga Katalin

Kispesti Mézeskalács Művészeti Modell Óvoda Székhely: 1194 Budapest, Kelet utca 8-12.
e-mail-cím: mezeskalacs@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Vilonya Ágnes

Kispesti Százszorszép Óvoda 1193 Budapest, Táncsics Mihály utca 9.
e-mail-cím: szazszorszep@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Szőke Éva

Kispesti Szivárvány Óvoda 1195 Budapest, Petőfi utca 34.
e-mail-cím: szivarvany@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Kaszper Ágnes

Kispesti Tarka-barka Óvoda Székhely: 1192 Budapest, Dobó Katica u. 73. 
e-mail-cím: tarkabarka@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Seszták Marianna

Kispesti Zöld Ágacska Óvoda 1191 Budapest, Berzsenyi utca 6.
e-mail-cím: zoldagacska@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Szegediné Török Tünde

Intézményeinkről tájékozódhatnak a Kispesti Hívogató 2023 kiadványunkból (https://uj.kispest.hu/images/kepek/kiadvany/2023/hivogato2023.
pdf), valamint az óvodák honlapjairól. További kérdéseikkel kérjük, forduljanak közvetlenül az óvoda vezetőjéhez.

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati 
formában legkésőbb 2023. június 2. (péntek) napjáig közli a szülővel a Rendelet 20. § (4) bekezdése alapján. A szülő, amennyiben azt az óvodai 
beiratkozáskor – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt 
nyert vagy felvétele elutasításra került. 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában 
óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre 
jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdet-
ményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. Felmentésre vonatkozó kérelmét tárgyév áp-
rilis 15. napjáig kell benyújtani a lakóhely szerint illetékes Kormányhivatal felé. A Hivatal a gyermeket annak az évnek az augusztus 31. napjáig, 
amelyben a gyermek a negyedik, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján az ötödik életévét betölti, felmentheti az óvodai 
foglalkozáson való részvétel alól. Kispest közigazgatási területén illetékes kormányhivatal: Budapest Főváros Kormányhivatala XIX. Kerületi 
Hivatal – Hatósági Osztály (1195 Budapest, Városház tér 18–20. C épület I. em.). 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beirat-
kozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt https://ohtan.oh.gov.hu/. A napi négy órában 
óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, 
előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt. (Rendelet 20. § (2) bekezdés).

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába 
nem íratja be, szabálysértést követ el (a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. 
évi II. törvény 247. § a) pont).
A külön élő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők meg-
állapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e 
tekintetben korlátozta vagy megvonta (Ptk. 4:175. § (1)).

Az új gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik.

A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyazonosságot, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, 
továbbá a szülő személyi azonosságát és lakcímét igazoló hatósági igazolványát (Rendelet 20. § (3) bekezdés) az óvodavezető felvételről szóló 
döntésének kézhezvételét követően, az óvodavezető által meghatározott időpontban és módon, de legkésőbb az első óvodai foglalkozási napon 
be kell mutatni. Nem magyar állampolgárságú gyermek óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy fennállnak az óvodai ellátásra 
jogosultság feltételei (Nkt. 92. § (1) - (2) bekezdés).

Az első óvodai foglalkozási nap:
2023. szeptember 1. (péntek)

Ezen a napon kerül átvételre az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermek is.

Budapest, 2023. március

dr. Béja Julianna
jegyző

HIRDETMÉNY az óvodai beiratkozásról

  APRÓHIRDETÉSEK
FELADÁSA 9-12 ÓRÁIG

0670-676-3730



Amit a végrendeletről tudni kell 
 

Manapság már hazánkban is egyre többen döntenek amellett, hogy végrendelkeznek.  
A végintézkedések számának emelkedésében szerepet játszik az is, hogy az emberek egyre 
bonyolultabb családi kapcsolatokkal rendelkeznek. Kiemelendő, hogy az élettársi kapcsolatban 
élőknek is érdemes végrendeletet készíteni, mert az élettársak között nem érvényesül a 
törvényes öröklés, tehát az élettárs kizárólag érvényes végrendelet alapján örökölhet az 
örökhagyó után. 
 
Több tízezer vagy akár a százezeres mértéket is elérheti azoknak a végrendeleteknek a száma, 
amelyek az örökhagyók otthonában elrejtve lapulnak valahol. Ezeket öröklési jogban jártas 
szakember sosem látta, így amennyiben egyáltalán előkerülnek a hagyatéki eljárás során, nagy 
eséllyel nem fognak megfelelni a jogszabály által elvárt tartalmi és formai követelményeknek.  
 
Az érvénytelennek gondolt vagy formai hibában szenvedő végrendeleteket az esetek döntő 
többségében az érintett felek szinte biztosan megtámadják. 
 
A törvény alapján, ha az örökhagyónak nincs végrendelete vagy ha az általa készített 
végrendeletet sikeresen támadják meg bíróság előtt, a törvényben meghatározott örökös fog 
örökölni. Ezért, ha biztosra szeretne menni azzal kapcsolatban, hogy vagyonát az Ön által 
kívánt személy vagy személyek örököljék meg, a végrendeletet egy öröklési jogban jártas 
szakemberrel célszerű elkészíttetni.  
 
A végrendelkezés célja többek között az is, hogy a családi békét fenntartsa, mivel egy jól 
megírt, a törvényi szempontoknak mindenben megfelelő, érvényes végrendelettel hosszú 
évekig tartó családi perpatvar és pereskedés előzhető meg. 
 
A végrendeletben halála esetére vagyonáról vagy annak egy részéről örökösei jóváhagyása 
vagy tudta nélkül is szabadon rendelkezhet. 
 
Akár arra is lehetőség nyílik, hogy a törvényes örököst az örökhagyó kitagadja, ebben az 
esetben a törvényes örökös még a kötelesrészre se lesz jogosult. A kötelesrész a jelenleg 
hatályos polgári törvénykönyv szerint a törvényes örökrész harmada. A kötelesrészre az 
örökhagyó túlélő szülei, házastársa vagy leszármazói jogosultak. A kötelesrészre jogosultat a 
kötelesrésztől az örökhagyó végrendeletileg csak kitagadás útján foszthatja meg. A kitagadási 
okot – amelyet a jogszabály részletesen meghatároz – a végrendeletben kell megjelölni. 
 

 
Amennyiben végrendelet készítését tervezi vagy jogi kérdése merült fel, keressen bizalommal 
az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 
 
dr. Szilva Gábor ügyvéd 
Tel: 06-70-624-63-10 
E-mail: szilva.gabor@gmail.com 
Honlap: www.drszilva.hu 
 

A Kispesti Tarka-barka Óvoda (volt Dobó 73.) 
idén 110 éves. 
Ez alkalomból 

2023. 06. 10-én szombaton 10 órától 
szeretettel hívjuk és várjuk az ide járt volt 
óvodásokat is egy kis közös ünneplésre, 

beszélgetésre, emlékezésre.
Szívesen vesszük azon volt ovisok
jelentkezését is, akik színesítenék ünnepi
műsorunkat egy rövid fellépéssel (verssel,
dallal, zeneszámmal, egyéb produkcióval).

A szerepelni vágyók jelentkezését
2023. május 15-ig várjuk a 

tarkabarkadobo@gmail.com e-mail címen.

Kérjük ossza meg, hogy minél többen 
ünnepeljük a 110 éves szülinapot !

KEDVES KISPESTIEK!
2023. április 11-én, kedden 16 órától 19 óráig
KÖLTÉSZET NAPI VERSMONDÁSSAL nyitjuk 

újra a Párbeszéd Terét.

Saját verset is lehet felolvasni, mondani. Ez a vers-
mondás nem verseny, a résztvevők mindegyike 

kap egy kis jelképes ajándékot.
Regisztrálni lehet a parbeszedtere.iroda@gmail.

com e-mail-címen, illetve a Párbeszéd Tere 
Facebook-oldalán

Minden programunk ingyenes.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

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

Facebook oldalunk: Párbeszéd Tere
Blogunk: parbeszedtere.blog.hu

PÁRBESZÉD TERE
KÖZÖSSÉGI TÉR

Lakossági barnakőszén-program 
A kialakult energiakrízis okozta nehézségek áthidalása érde-
kében indította el a kormány a magyarországi barnakőszén-
programot, lehetőséget adva a lakosságnak hazai barnakő-
szén elérhető áron történő megvásárlásához.
A lakossági megrendelések teljesítésére az állami tulajdon-
ban lévő Ormosszén Zrt. felkészült, amit nagyban segített az 
előzetes igények felismerése során a közel 800 önkormány-
zat visszajelzése.
Az igénylők részére az Ormosszén Zrt. webáruházat ho-
zott létre, amely elérhető az interneten a https://hazaiszen.
hu weboldalon, ahol a lakossági megrendeléseket regiszt-
rációt követően ugyanúgy lehet intézni, mint bármely más 
webáruházban.
A Belügyminisztérium lehetőséget teremt azoknak is, akik 
nem rendelkeznek interneteléréssel és rokon, ismerős segít-
ségét sem tudják igénybe venni a megrendelés lebonyolítá-
sához. Ezen igénylők az önkormányzat ügyintézőjének se-
gítségével tudnak megrendelést leadni. Fontos hangsúlyozni, 
hogy az önkormányzat csak közvetítői feladatokat lát el a 
megrendelés továbbításában, a megrendelt szén kiszállítá-
sában és az áru ellenértékének kifizetésében nincs szerepe.
A megrendelés lebonyolítása érdekében készítettek egy 
megrendelőlapot, amely a weboldalon (https://hazaiszen.hu) 
az alábbi útvonalon érhető el: Árak/Önkormányzati megren-
delőlap magánszemélyeknek.
További kérdésekkel kapcsolatban a Humánszolgáltatási és 
Szociális Iroda Szociális Csoportjához lehet fordulni a 06-1-
347-4636-os telefonszámon.

Humánszolgáltatási és Szociális Iroda 

KEDVES KISPESTI BARÁTAINK,
VÁLLALKOZÓK, ISMERŐSÖK!

A tavasz közeledtével itt az idő, hogy a jövedelmük után befizetett
személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlásával hozzájáruljanak

a saját, családjuk és lakótársaik egészségügyi ellátásának
további és kívánatos színvonalemelkedéséhez.

Támogassák büszkén a Kispesti
Egészségügyi Gép-műszer Alapítványt!

Adószám: 18050536-1-43
Bankszámlaszám: 11719001-20255817

Egészségügyünk közügy, harcoljunk közösen érte!
A közalapítvány a Kispesti Egészségügyi Intézet fejlesztését szolgálja.

JAVASLAT ZÖLD KISPESTÉRT
POLGÁRMESTERI DÍJRA 2023-BAN

A kerületi civil szervezetek és a lakóközösségek képviselői, valamint 
az intézményvezetők és az önkormányzati képviselők 2023. április 
11-ig tehetnek javaslatot a díj adományozására írásban, a polgár-
mesternek benyújtva.

A Zöld Kispestért polgármesteri díj azon kispesti személyek és 
szervezetek részére adományozható, akik/amelyek kezdeménye-
zésükkel, programjaikkal hozzájárulnak a fenntartható környezet 
védelméhez és kialakításához, a környezettudatos magatartás nép-
szerűsítéséhez, akik/amelyek a környezetvédelemhez kapcsolódó 
tevékenységükkel aktívan részt vállalnak a környezet minőségének 
javításában, a természeti értékek, zöldfelületi elemek megóvásá-
ban, a környezeti nevelésben, és ezzel példát mutatnak a kerület 
állampolgárainak és közösségeinek. 

(Részletek és letölthető javaslattételi lap a kispest.hu oldalon)



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

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

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

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

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

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

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

12. sz. választókörzet Alpolgármesteri 
fogadóórája: 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.)

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

Wekerlei Társaskör Egyesület (Kós 
K. tér 10.) minden hónap második 
szerdáján 17.00-18.00-ig)

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

FERENCZI ISTVÁN
Listás képviselő
(Független)

Telefonos egyeztetés alapján folyama-
tosan (06-20-239-2122)

Telefonos egyeztetés alapján 
(347-4573) a Polgármesteri Hivatalban

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

Privát időpont egyeztethető
a gergely.arato.kepviselo@gmail.com 
e-mail-címen

2023. április 13. csütörtök 17 óra
(XX., Ady E. u. 84/A., MSZP-iroda)

Minden hónap második keddjén a 
Forrásházban (Dobó Katica utca 18.), 
előzetes telefonos egyeztetést követő-
en (06-20-549-2456)

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

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

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

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

Telefonos bejelentkezés alapján
(06-20-368-1774)

KERTÉSZ CSABA
6. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

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 elér-
hetőségeken lehetséges.

ÜGYFÉLFOGADÁS A VÁROSHÁZÁN

EGÉSZSÉGÜGY
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

GAJDA PÉTER
polgármester
(MSZP)

TERNYÁK ANDRÁS
alpolgármester
(DK)

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

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

ARATÓ GERGELY
országgyűlési képviselő
(DK)

DR. HILLER ISTVÁN
országgyűlési képviselő
(MSZP)

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

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

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

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

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

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

LACKNER CSABA
7. sz. választókörzet
(Független)

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

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

VIDRA ZOLTÁN
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

FEKETE MÁRK
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

LAZÁNYI FERENC
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

SONG SIMON
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)
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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.




