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tisztelt KisPestieK!

Az elmúlt négy évben kollégaimmal együtt az volt a legfontosabb célom, hogy 
azt a programot, melyet 2006-ban a választások előtt bemutattam a kispes-
tieknek megvalósíthassam. Ez volt az a terv, amire az itt élők szavaztak, ez 
volt az a program, melyet a testület is jóváhagyott, így a választások után sem 
változott egyetlen pontjában sem.

A 2006-os polgármesteri program keretében stabilizáltuk a kerület költség-
vetését, s ez a kiegyensúlyozott gazdasági háttér volt a záloga a nyugodt fejlő-
désnek, a kerület zökkenőmentes működésének és a kiemelt fejlesztéseknek is.  
A rendszerváltás óta először 2009-ben sikerült elérni azt, hogy Kispest költségve-
tését hiány nélkül tervezhettük. A kiegyensúlyozott gazdálkodásnak köszönhetően 
a programban vállaltaknak megfelelően elindítottuk a kerület közbiztonságát 
javító Kispesti Térfigyelő Programot, és felállítottuk a Kerületőrséget. Az 
immár 15 helyszínen működő sebességmérő berendezésekkel és más forga-
lomtechnikai eszközökkel számos helyen javítottunk a közlekedésbiztonság hely-
zetén. Ígéretemnek megfelelően elindítottuk a Kispesti Zöldprogramot, mely-
nek keretében megújítottuk az összes nagy kerületi parkot és közteret, többek 
között a Városház teret és a Kossuth teret. A program keretében felállítottuk 
a Zöldkommandót, és több fát és virágot ültettünk, mint korábban bármikor.

Gondoskodtunk a kispesti családokról. Átfogó módon kezdtük meg óvodáink, 
iskoláink felújítását – ezen intézmények 90%-a megújult. Ingyenes oktatási 
programokkal segítettük az idősebbeket és a fiatalabbakat egyaránt, valamint 
megújítottuk a legtöbb kerületi játszóparkot is. Fejlesztettük az Egész-
ségügyi Intézetet és a szociális ellátórendszert. Kiemelt figyelmet fordítottunk 
az egészségmegőrzésre, az egészséges életmódra való nevelésre, a sport támo-
gatására. Folytattuk a kispesti panelprogramot és társasházaink megújítását 
támogató alapot is működtettük. Az elmúlt években közel 3000 kispesti lakás 
korszerűsödhetett az önkormányzat anyagi támogatásával. 

Az előző ciklus eredményeire építve a következő években is azért fogok dol-
gozni, hogy tovább javuló közbiztonság mellett egy zöldebb, családbarát 
Kispestet teremtsünk, ahol fiatalnak és idősnek egyaránt elérhetők a kelleme-
sebb élethez elengedhetetlen szolgáltatások. 

Hiszem, hogy Kispestet az országos nagypolitika zajától távol, elkötelezett, kitar-
tó, szakmailag megalapozott munkával kell szolgálni. A több száz helyi civillel kö-
zösen összeállított választási programom ezeket a szempontokat tartotta szem 
előtt: azokra a problémákra kínálok reális, teljesíthető megoldásokat, amelyek  
a kispestiek számára a legfontosabbak. Hiszen az önkormányzati választá-
sokon nem pártokról, hanem Kispestről döntünk. 

„...az volt a legfontosabb 
célom, hogy azt a 
programot, melyet 
2006-ban a választások 
előtt bemutattam 
a kispestieknek 
megvalósíthassam.”

„...a kiegyensúlyozott 
gazdasági háttér volt 
a záloga a nyugodt 
fejlődésnek...”

„...elindítottuk a kerület 
közbiztonságát javító 
Kispesti Térfigyelő 
Programot...”

„Átfogó módon kezdtük 
meg óvodáink, iskoláink 
felújítását – ezen 
intézmények 90%-a 
megújult.”

„...az önkormányzati 
választásokon nem 
pártokról, hanem 
Kispestről döntünk.”

„...elértük, hogy több  
mint 20 százalékkal 
csökkenjen a lopások, 
közel 30 százalékkal  
a gépkocsi-feltörések,  
több mint 40 százalékkal 
a rablások száma.”

„A közbiztonság mellett  
a közlekedés biztonságára 
is kiemelt figyelmet 
fordítunk.”

„...forgalomtechnikai 
fejlesztésekkel csökkentjük 
a kerületi közlekedési 
balesetek számát.”

 
Gajda Péter 
Kispest polgármestere 

1. eGyüttműKödés a KözbiztonsáGért

Biztonságos Kispestért Program
Tudjuk, hogy a közbiztonság megteremtése elsősorban központi kormányzati fel-
adat. Az elmúlt években ezért kiemelt célunk volt, hogy mindenben segítsük 
a Kispesti Rendőrkapitányságot annak érdekében, hogy minél többen érez-
zék magukat biztonságban a kerületben. Ezt a konstruktív együttműködést a jö-
vőben is fenn kell tartanunk. Kétségtelen, hogy a 2006-ban elindított Biztonságos 
Kispestért Program, benne a Térfigyelő rendszer telepítésével, a Kerületőr-
ség elindításával, a kiemelt közterek szezonális őrzésével sokat javított 
Kispest közbiztonsági helyzetén. Ezekkel az intézkedésekkel elértük, hogy több 
mint 20 százalékkal csökkenjen a lopások, közel 30 százalékkal a gépkocsi- 
feltörések, több mint 40 százalékkal a rablások száma. Mindezek ellenére tudom, 
hogy sok még a feladatunk ezen a téren.

Több kamera Kispesten
2010 után is folytatjuk a térfigyelő kamerák telepítését, azokon a ponto-
kon, ahol a kerületben élők igénylik és a bűnügyi térkép szerint is szükséges és 
indokolt a telepítésük. Kiemelt figyelmet fordítunk a kertvárosi és hagyományos 
Kispesten lévő városrészekre, ahol eddig kevesebb kamerát tudtunk telepíteni. 
Annak érdekében, hogy minél több járőr maradjon Kispesten, tovább folytatjuk 
a kerületi rendőrök lakhatási támogatását, új rendőrszállót biztosítunk az itt 
szolgáló, a kerületieket védő rendőröknek. Megerősítjük a Kerületőrséget, 
munkájuk során kiemelt figyelmet fordítunk az iskolák környékén felbukkanó 
esetleges bűncselekményekre, hogy a kerületi gyerekek is nagyobb biztonságban 
érezhessék magukat. 

Biztonságos közlekedés
A közbiztonság mellett a közlekedés biztonságára is kiemelt figyelmet fordí-
tunk. A már meglévő 15 sebességmérő után újabb 15 készülékkel bővítjük 
a rendszert, főleg azokon a területeken, ahol gyermekek és zömében idősek 
közlekednek. A rendőrséggel együttműködve törekszünk arra, hogy az új készülé-
kek már ne csak mérjék és figyelmeztessék a gyorshajtókat, de azok segítségével 
szankcionálni is tudjuk ezeket a szabálysértéseket. Így a rendszer visszatartó ereje 
még hatékonyabb lesz. A jövőben további forgalomtechnikai fejlesztésekkel csök-
kentjük a kerületi közlekedési balesetek számát. El kell érnünk a fővárosnál, hogy 
a biztonságosabb közlekedés érdekében az Ady-Vas Gereben és a Nádasdy – 
Kossuth Lajos utcák találkozásánál lámpás csomópont épülhessen.

Fellépünk a szabálysértések ellen
Az elmúlt négy évben betiltottuk a játszótéri dohányzást, korábban a közte-
rületi alkoholfogyasztást, valamint rendeletet alkottunk arról, hogy nem engedünk 
több kocsmát nyitni a kerületben és korlátoztuk azok nyitva tartását is. Tudjuk, min-
den rendelet annyit ér, amennyit be lehet tartatni belőle. 2010 után a rendőrséggel, 
a közterület-felügyelettel, a Kispesti Zöldkommandóval és a Kerületőrséggel még 
szigorúbban fogjuk ellenőrizni az apróbb, de mindenki számára zavaró köz-
területi szabálysértéseket is. Felújított parkjainkat parkőrök fogják vigyázni, 
amely intézmény bevezetése egyúttal újabb munkahelyeket is biztosít a kis-
pestiek számára.
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2. tovább fejlesztjüK a Kerületet

A Főváros zöld szigete
Egy kellemesebb, zöldebb, rendezettebb kerület megteremtése volt a célunk már 
2006-ban is. A négy évvel ezelőtt megkezdett munkát a következő években is 
folytatjuk. Mára az összes nagy alközpontja megújult Kispestnek, a Temp-
lom tértől a Kós Károly és a Kossuth téren át a Városház térig. Annak érdeké-
ben, hogy jelenlegi formájában megőrizhessük ezeket a megújult közparkokat, 
kibővítjük a Kerületőrség tevékenységét valamennyi nagy találkozási pontunkra. 
Természetesen van még tennivalónk a kerület más részein is. Ezért a következő 
években felújítjuk a Vásár teret, az Élmunkás Lakótelep parkjait, a Hu-
nyadi teret és az Ötvenhatosok terét. 

A Pilisi Parkerdőgazdasággal eddig is jó volt az együttműködés. Évente rendsze-
resen együtt takarítottuk a Kúttói erdőt. Kiemelt célunk, hogy a következő 
évben az erdőgazdasággal együttműködve a kiserdőt kulturált pihenőhely-
lyé, a családok által jó szívvel látogatható területté alakítsuk. A tisztább kerület 
érdekében új takarítógép munkába állításáról is gondoskodunk a következő 
években. Természetesen, folytatjuk a 2008-ban elindított „Fogadj örökbe egy 
közteret” programot, minél több kispestit bevonva lakókörnyezetünk ápolásába, 
gondozásába. A legodaadóbb „zöldek” munkáját a jövőben is elismerjük a „Zöld 
Kispestért” díjjal.

Együtt az állattartókkal és a kedvenc nélküliekkel
A kisállat-tulajdonosok és azok között, akik nem tartanak állatot hosszú évek óta 
szinte kibékíthetetlen konfliktusok alakultak ki. Célunk, hogy ezeket a problémákat, 
enyhítsük, oldjuk. Fontosnak tartjuk a felelős állattartás szabályainak megismerte-
tését, tudatosítását és betartatását a kispestiek körében. A felelős állattartást az 
Önkormányzat is segíti: az utóbbi években több mint 150 kutyapiszok-gyűjtő 
edényt telepítettünk Kispest-szerte. Annak érdekében, hogy még kevesebb kutya-
ürülékkel találkozhassunk a kerületi köztereken, folytatjuk az edények telepítését 
és népszerűsítjük azok használatát. A kerületben a Kertvárostól Wekerléig jelenleg 
kilenc kutyafuttató működik. Fontosnak tartom, hogy ezeknek a számát tovább 
bővítsük, a kutyák és gazdáik számára is kielégítő korszerű kutyásparkok ki-
alakításával.

Rendezzük a piac sorsát
Fontos, hogy rendezzük a Kossuth téri piac ügyét az ott dolgozó kereske-
dőkkel közösen. Annak érdekében, hogy a piac környékén enyhítsünk a parkolási 
gondokon, a Trefort Ágost Szakiskola előtti elhanyagolt területen is új parkolókat 
alakítunk ki.

Gyermekeink jövője az oktatásban
Folytatjuk az átfogó intézmény-felújítási programunkat is. A kerületben 
40 olyan épület van, melyet az önkormányzat kezel. A legfiatalabb is több mint  
20 éves. Az elmúlt négy évben több iskolánk-óvodánk újult meg, korszerűsödött, 
de sok épület állapotát nyomon hagyott az elmúlt 20-25 év. A következő négy 
évben több figyelmet fordítunk a kispesti bölcsődékre, azok korszerűsítésé-
re és bővítésére is. Célunk, hogy az Erkel Ferenc Általános Iskola torna-
teremmel bővülhessen. A korszerű oktatási rendszerhez persze nem csak az 
épületek állapota, hanem az ott dolgozók szakmai hozzáértése, elhivatottsága 
is hozzájárul. A kispesti pedagógusok az elmúlt években is odaadó figyelemmel  
oktatták-nevelték gyermekeinket. Ezért a jövőben is oda kell figyelnünk a pedagó-
gusok anyagi, erkölcsi elismerésükre, és a magas színvonalú, kompetenciaalapú 
oktatás támogatására. Ennek érdekében az ágazati szakszervezetekkel együtt-
működve új elismerési és ösztönző rendszert dolgozunk ki a Kispesten 
dolgozó pedagógusok számára. Továbbra is fenntartjuk ösztöndíj-rendsze-
rünket, hogy segítsük a legtehetségesebb kispesti diákokat.   

Az Ady Endre út fejlesztése
Az Ady Endre út a kerület második legforgalmasabb főútvonala. A Csinszka-kert 
átadásával, a 42-es villamos végállomásának rendezésével és az útpálya felújítá-
sával végre sokat javult Kispest egyik legjelentősebb útjának arculata. A munka 
azonban tovább folytatódik: a következő években rendezzük a Kisfaludy utca 
és Batthyány utca között található tömb sorsát – kulturáltabb, rendezettebb 
környékké alakítva a területet. Az Ady Endre út további rendezésének érdekében 
Homlokzat-felújítási Pályázati rendszert indítunk.  

Megóvjuk a zajtól a lakókat
Bár az elmúlt években megoldottuk a Nagykőrösi út zajvédelmét, és a ka-
mionok kitiltásával érezhetően csökkent a kerület zaj- és légszennyezettsége,  
a Fővárossal közösen folytatnunk kell a munkát a Határ út és a Derkovits 
utca tehermentesítése érdekében. A tervek készen vannak, így a következő 
négy évben tovább lépünk a megvalósítás felé, hogy a Körvasút-menti körút 
kispesti szakasza és a Derkovits utcát elkerülő út központi finanszírozásból 
megépülhessen.

Gajda Péter polgármesteri programja 2010 - 2014 Gajda Péter polgármesteri programja 2010 - 20144 5

„...következő években 
felújítjuk a Vásár teret, 
az Élmunkás Lakótelep 
parkjait, a Hunyadi teret  
és az Ötvenhatosok terét.” 

„...a kiserdőt kulturált 
pihenőhellyé, a családok 
által jó szívvel látogatható 
területté alakítsuk.”

„...a kutyák és gazdáik 
számára is kielégítő 
korszerű kutyásparkok...”

„A következő négy évben 
több figyelmet fordítunk 
a kispesti bölcsődékre, 
azok korszerűsítésére és 
bővítésére is.”

„...megoldottuk 
a Nagykőrösi út 
zajvédelmét...”

„...folytatnunk kell  
a munkát a Határ út 
és a Derkovits utca 
tehermentesítése 
érdekében.”



3. meGóvjuK a KisPestieK eGészséGét

Mozgassuk meg Kispestet!
Fontos, hogy Kispesten minél többen élhessenek egészséges környezetben. 
Az elmúlt évek fejlesztései is ezt a célt szolgálták: több lett a zöldfelület, tá-
mogatásokkal, pályázatokkal ösztönöztük a környezettudatos életmódot, 
új, mindenki számára ingyenesen elérhető szabadidős és sport lehetőségeket 
biztosítottunk. Ezen gondolatnak a keretében folytatjuk a közterületi sport-
pálya-építési programunkat. Már most négy korszerű sportpályán mozog-
hatnak a kerületben élők, a lakótelepen és a Wekerlén egyaránt. Célunk, hogy 
korszerű, a XXI. század követelményeinek megfelelő pályákat alakítsunk ki 
a Kertvárosban és hagyományos Kispesten is, ahol a fiatalok és az időseb-
bek is sportolhatnak, kikapcsolódhatnak. 2014-re befejezzük az elmúlt években 
elindított sportcsarnok építési programunkat úgy, hogy a Puskás Ferenc 
Általános Iskolában alakítunk ki egy többfunkciós sportlétesítményt. A követ-
kező években elkezdjük a Kispesti Önkormányzati Sporttelep felújítását. 
A Sportcentrum továbbra is nyitott lesz minden kerületben élő számára. Célunk, 
hogy a Zoltán utcában lévő sportpálya újra minden kispesti számára 
ingyenesen igénybe vehető legyen. Az itt működő civil szervezettel vagy 
vállalkozással közös együttműködésben adjuk vissza a sporttelepet közösségi 
hasznosításra. Az egészség megőrzése érdekében tovább népszerűsítjük sportos 
életmód fontosságát. Ezért a következő években rendszeresen megszervezzük 
a Kispesti Lakótelepi Sportnapokat.

Tovább épülő kerékpárút
Annak érdekében, hogy minél többen tudják igénybe venni ezt a környezetbarát 
közlekedési módot, folytatjuk az idén több mint három kilométeres szakaszon 
átadott kerékpárút építését, úgy, hogy a kerület minél több fontos pontját biz-
tonságosan megközelíthetővé tegyük biciklivel.

Fejlesztjük az egészségügyet
Természetesen az egészségmegőrzésen túl a gyógyításra is odafigyelünk. Az el-
múlt évekhez hasonlóan a jövőben is biztosítjuk az Egészségügyi Intézet 
további fejlesztését. Kiemelt célunk, hogy az Intézet valódi oszteoporózis 
központtá válhasson, s egy teljes csontsűrűség-mérő készülék vásárlásával 
javítsunk a kerületben élők egészségügyi helyzetén. A korszerű betegellátás ér-
dekében a következő években felújítjuk az Egészségháznak otthont adó épü-
let teljes fogadószintjét annak érdekében, hogy a kispesti intézetet látoga-
tó kerületiek, modern, minden igényt kielégítő körülmények között kaphassanak 
ellátást. Fontos, hogy az intézet vezetésével közösen elismerjük, azoknak az 
orvosoknak, ápolóknak a munkáját, akik hosszú évek óta fáradoznak azon, 
hogy megőrizzék a Kispesten élők egészséget, gyógyítsák a kerületi betegeket.

4. GondosKodunK a KisPestieKről

Odafigyelünk a nehéz helyzetben lévőkre
Az elmúlt évek a nemzetközi gazdasági válság jegyében teltek, és ilyen idősza-
kokban a szokásosnál is nagyobb igény van a szociális gondoskodásra és 
a szolidaritásra. Ezért, bár azt vallom, hogy nem az állam feladata az állam-
polgárok minden problémájának megoldása, egy önkormányzatnak igenis esélyt 
kell biztosítania a hátrányos helyzetűeknek, a nagycsaládosoknak, az 
időseknek és a fogyatékosoknak a gondtalan élethez. Fontosnak tartom, 
hogy a rászoruló kispestiekről való gondoskodásban szorosan együttműköd-
jünk a helyi civil szervezetekkel és az egyházakkal is. 

Közmunka és segítségnyújtás
Az elmúlt két évben több százan vettek folyamatosan részt közmunka progra-
munkban, melyet a jövőben is folytatni kívánunk. Akadálymentesítet-
tük számos középületünket, így a Gondozási Központot is. Az idős, beteg lakók-
nak is segít az önkormányzat: a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat 24 órás 
jelzőrendszeres szolgáltatása révén biztonságot nyújt közel 100 rászorulónak 
– egy gombnyomás közelségébe hozva a segítséget. A kispesti iskolák rászoruló 
diákjai minden évben Káptalanfüreden, a kerület üdülőtáborában nyaralhat-
nak: a tíznapos nyaralás költségeit az önkormányzat állja.

Új bölcsődei férőhelyek
Az elmúlt időszakban kezdtek el gyermeket vállalni az úgynevezett „Ratkó- 
unokák”, így a kerületünkben is egyre zsúfoltabbá váltak az eddig megfelelő 
méretű gyermekgondozási intézmények. Ezért a következő négy évre az egyik 
legfontosabb célom, hogy tovább növeljem a kispesti bölcsődék férőhe-
lyeinek számát. 

Gondoskodás az idősekről
A gyermekek mellett az idősekről is gondoskodnunk: folytatjuk és bővítjük a nagy 
sikerű ingyenes számítógépes és angol tanfolyamaink programját a nyugdíjas 
kispestiek számára, és még több rászoruló számára elérhetővé tesszük jelző-
rendszeres segítséghívó-vonalunkat annak érdekében, ha baj van, gyorsan érkez-
hessen a segítség.
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„2014-re befejezzük az 
elmúlt években elindított 
sportcsarnok építési 
programunkat úgy, hogy  
a Puskás Ferenc Általános 
Iskolában alakítunk 
ki egy többfunkciós 
sportlétesítményt.”

„...a jövőben is biztosítjuk 
az Egészségügyi Intézet 
további fejlesztését”

„A korszerű betegellátás 
érdekében a következő 
években felújítjuk 
az Egészségháznak 
otthont adó épület teljes 
fogadószintjét”

„...egy önkormányzatnak 
igenis esélyt kell 
biztosítania a hátrányos 
helyzetűeknek,  
a nagycsaládosoknak,  
az időseknek és  
a fogyatékosoknak  
a gondtalan élethez.”

„Az elmúlt két évben 
több százan vettek 
folyamatosan részt 
közmunka programunkban, 
melyet a jövőben is 
folytatni kívánunk.”

„...egyik legfontosabb 
célom, hogy tovább 
növeljem a kispesti 
bölcsődék férőhelyeinek 
számát.”

„...még több rászoruló 
számára elérhetővé 
tesszük jelzőrendszeres 
segítséghívó-vonalunkat 
annak érdekében, ha baj 
van, gyorsan érkezhessen  
a segítség.”
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5. támoGatjuK a munKahelyteremtést

Kevesebb munkanélküli Kispesten
A rendezett élet nélkülözhetetlen feltétele a stabil munkahely. Polgármester-
ként nem is lehetett más célom az elmúlt ciklusban, mint az, hogy a kerület-
ben minél több kispesti dolgozhasson, tekintet nélkül nemre, bőrszínre, hátrányos 
helyzetre. A munkahelyteremtés, a foglalkoztatás bővítése országosan is a leg-
fontosabb feladat, ezért kellett és kell kiemelt figyelmet fordítani rá Kispesten is.

Segély helyett esély
A segélyezésre végső megoldásként tekintünk: a munkabért helyettesítő segély 
nemcsak megalázó és elégtelen, de nehezíti a munka világába való visszatérést 
is. Ezért célom az elmúlt ciklusban az volt, hogy segély helyett megbecsült 
állást kínáljunk a munkanélküli embereknek.

A dél-pesti kerületek összefogásával olyan programot indítottunk be, amely 
uniós forrásból segíti azok munkához jutását, akik nehezen találnak ál-
lást. A kerületi programok főként nők, megváltozott munkaképességűek, romák, 
idősek és pályakezdők számára nyújtottak segítséget. Kispest önkormányzata az 
elmúlt években felnőttképzési programokkal, számítástechnikai oktatással 
harcolt a munkanélküliség ellen. Az önkormányzat ösztöndíjait a legjobban 
tanuló és a leghátrányosabb helyzetű fiatalok kapják. Külön figyelmet fordítottam 
tehetséges roma diákok továbbtanulásának támogatására, hiszen az oktatás 
a legjobb út a romák munkanélküliségének csökkentése felé.

Ösztönözzük, aki munkát ad
Az elkövetkező négy év legfontosabb céljai közé tartozik a munkahelyteremtés 
és a munkavállalás ösztönzése – hogy mindenki, aki képes és akar, dolgozhasson 
Kispesten. Az elkövetkező években vállalom, hogy a „Lépésről lépésre” prog-
ram fejlesztésével segítünk valódi, hasznos munkát találni azoknak is, 
akik életükben soha nem dolgoztak. A program kibővítése álláslehetőséget 
biztosít majd a hátrányos helyzetű és megváltozott munkaképességű emberek-
nek is. Kiemelt feladatunk, hogy új munkahelyeket hozzunk Kispestre. 
Mivel a munkahelyteremtés egyik legfontosabb eszköze, ha új befektetőket ho-
zunk a kerületbe, ezért az ALDI és a LIDL diszkontáruházak nemcsak az olcsó 
vásárlást lehetőségét biztosítják a kispestieknek, de stabil állások százait te-
remtik meg a kerületben. Az európai uniós források lehetővé teszik a kispesti 
kis- és közepes vállalatok munkahelyteremtő beruházásainak elindítását, és ha-
sonlóképpen új munkahelyeket teremt több száz kispesti számára a hamarosan 
befejeződő KöKi-beruházás is.

Több közmunka Kispesten
A befektetések ösztönzése mellett az önkormányzat fontos feladatának tar-
tom, hogy maga is kivegye a részét a munkahelyteremtésből. Az elmúlt években  
a Közpark Nonprofit Kht. segített a közfoglalkoztatás erősítésében, mely-
nek révén sok alulképzett munkanélküli is álláshoz jutott. A közfoglal-
koztatás által nemcsak kerületünk válik szebbé és élhetőbbé, de a munkanélküliek 
is állást és emberhez méltó fizetést kapnak segélyezés helyett.

6. eGyütt a KisPesti KözösséGeKKel

Bővülő civil kapcsolatok
Egy polgármester feladata az, hogy a kerületben élők életét könnyebbé tegye, 
hogy segítse a kerület lakóinak mindennapjait. Mindenre azonban az önkormány-
zat figyelme sem terjedhet ki, ezért tartom kiemelten fontosnak a civilekkel 
való együttműködést. Kispesten az önkormányzat és a civil szervezetek közö-
sen dolgoznak egy szebb, tisztább és kellemesebb kerületért. 

A civil szervezetek az elmúlt négy évben a kerület kulturális és sportéletében,  
a szociális és egészségügyi munkában, a környezetszépítésben, valamint a köz-
biztonsági feladatokban is jelentős szerepet vállaltak. Igyekeztem ezt a tevé-
kenységet a lehető legmagasabb szinten támogatni: megalakítottam a Civil 
Fórumot, ami a problémák megoldását segítő párbeszédre adott lehetőséget. 
A civilek saját helyiséget kaptak a Kispesti Kaszinóban. A társadalmi 
szervezetekkel 2006-tól a Társadalmi kapcsolatok Irodája tartotta a kapcsolatot, 
és tanácsokkal is segítette ezen szervezeteket a különféle pályázatokkal kapcso-
latban. Talán ennek is köszönhető, hogy a kispesti civilek az európai uniós 
források lehívásában kiemelkedően szerepeltek, így szépülhetett Kispest 
és elindulhattak fontos képzési programok a kerületiek számára. 

A következő évben fontos feladatunk lesz, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk 
a kerületben működő kis-és középvállalkozásokra. A párbeszéd folytatásaként 
életre hívom a Kispesti Gazdasági Kabinetet, ahol a kerület vezetése és 
a Kispesten működő, jelentős adót fizető vállalkozók, rendszeres, formális találko-
zóin lendíthetik előre a kerület fejlesztésének, működtetésének ügyeit.

Polgármesterként fontosnak tartom, hogy az elkövetkező négy évben tovább ja-
vítsuk a civilek számára hozzáférhető infrastruktúrát. Megvizsgáljuk a Kispesti 
Vígadó épületrekonstrukciójának lehetőségét, amely a kispesti civil szer-
vezetek méltó új otthona lehetne. A következő négy évben az önkormányzat 
tovább növeli az együttműködés lehetőségeit a civil szervezetekkel, hiszen min-
denki maga tudja a legjobban, mire van szüksége. 

Kispestiek külföldön
Az elmúlt években sokat fejlődtek Kispest külkapcsolatai. Új testvérvárosaink-
ban is ismerik már hazánk nevezetességeit, Fővárosunk és Kispest szépségeit. 
Számtalan kulturális, közigazgatási, szabadidős és sportkapcsolat alakult ki len-
gyel, szerb, horvát, bolgár és lengyel barátainkkal. Talán még ennél is fontosan, 
hogy az elmúlt időszakban majd ezer kispesti gyermek ismerkedhetett meg 
más európai országok kultúrájával, alakított ki életre szóló barátságot, gyara-
podott rengetek szép élménnyel. Eljutott olyan helyekre, ahová a testvérvárosi 
kapcsolatok nélkül talán nem jutott volna. Célunk, hogy meglévő kapcsolatainak 
tovább fejlesszük, kulturális, közigazgatási, gazdasági területen és legújabb test-
vérvárosunkban, Isztambulban is minél több kispesti gyermek nyaralhas-
son ingyen, ismerkedhessen meg az évezredes történelmi helyszínekkel.
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„A munkahelyteremtés, 
a foglalkoztatás 
bővítése országosan is 
a legfontosabb feladat, 
ezért kellett és kell kiemelt 
figyelmet fordítani rá 
Kispesten is.”

„...segély helyett 
megbecsült állást 
kínáljunk a munkanélküli 
embereknek.”

„Az európai uniós források 
lehetővé teszik a kispesti 
kis- és közepes vállalatok 
munkahelyteremtő 
beruházásainak 
elindítását...”

„A civil szervezetek  
az elmúlt négy évben  
a kerület kulturális  
és sportéletében,  
a szociális és 
egészségügyi munkában, 
a környezetszépítésben, 
valamint a közbiztonsági 
feladatokban is jelentős 
szerepet vállaltak.” 

„A civilek saját helyiséget 
kaptak a Kispesti 
Kaszinóban.”

„...életre hívom  
a Kispesti Gazdasági 
Kabinetet...”

„...az elmúlt időszakban 
majd ezer kispesti gyermek 
ismerkedhetett meg 
más európai országok 
kultúrájával...”
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Pezsgő kulturális élet
Az elmúlt években több kulturális szintér nyílt meg vagy nyitott meg újra 
Kispesten önkormányzati és magánerőből. Galériák nyíltak a Fő utcában, az 
Üllői úton, a Városházán, az Ady Endre úton és a Hunyadi utcában is. Kispesten 
sok kiváló képző- és iparművész él és alkot, ezzel is öregbítve a kerület jó hírét. To-
vábbra is célunk, hogy minél jobb kapcsolat legyen a város vezetése és a kerületi 
művészek között. Több közös rendezvényt, bemutatkozási lehetőséget, ezeken 
keresztül pedig a kulturált időtöltés szabadságát kívánjuk biztosítani a jövőben is az 
itt élőknek. 2008-ban átalakítottuk a kispesti rendezvények sorát, teljesen megújult 
Kispest két nagy kulturális színtere, a Gyermekház és a KMO. Elindult a kerület 
tízezreit megmozgató Városünnep programsorozat, a Retro rendezvényeken 
ezrek szórakoztak, kapcsolódtak ki az elmúlt években. Ezeket az értékeket meg-
őrizve újabb és-újabb kulturális, szórakoztató rendezvényeket szervezünk 
a megújult tereinken a nagy vallási, nemzeti, népi ünnepek alkalmából.

Bízom benne, hogy programom, a nyugodt fejlődés programja elnyerte az Ön 
tetszését. A programmal, a következő négy esztendő terveivel, Kispest jövőjével 
kapcsolatban továbbra is várom véleményét, ötleteit az alábbi elérhetőségeken:

Levélben: MSZP Kispesti Szervezete, 1195 Budapest, Kossuth Lajos utca 50.
E-mailen: gajdapeter@gajdapter.hu
Mobilon: +36 20 9 19 19 01
Vezetékes telefonon: +36 1 282 97 76

„...újabb és-újabb 
kulturális, szórakoztató 
rendezvényeket szervezünk 
a megújult tereinken...”


