
ÖNKORMÁNYZAT
STABIL KÖLTSÉGVETÉS KISPESTEN

A 2017. évi költségvetésről, a szociális és gyermekjó-
léti szolgáltatások díjairól is döntött februári ülésén 
a képviselő-testület. A költségvetés egyik új eleme a 
13 millió forintos iskolatámogatási alap, amely éves 
szinten egy-egymillió forintot jelent a közelmúltban 
államosított intézményeknek.

5. oldal

3. OLDAL
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GONDOSKODÁS

4. oldal

VINCZEK GYÖRGY
Élelmiszerbankkal bővült a 
szociális ellátás Kispesten. 
Pályázati lehetőségnek kö-
szönhetően a nagy üzletlán-
cok számára már felesleges-
sé vált napi élelmiszerekhez 
juthatnak hozzá a rászoruló 
családok.

Új közösségi tér épül
a Kossuth téri piac mögött
Ingyenes parkoló és zöldsáv is épül

ÖNKORMÁNYZAT

2. oldal

GAJDA PÉTER
Az önkormányzat növeli a 
Kispesti Rendészeti Köz-
pont létszámát, több forrást 
biztosít a térfigyelő rendszer 
működésére, és a közleke-
désbiztonsági fejlesztéseket 
is folytatja a következő évek-
ben.

SPORT

13. oldal

KERTÉSZ CSABA
Márciustól jelentős kedvez-
ményt nyújt a Kispesti Uszo-
da a nyugdíjasoknak minden 
hétvégén. Emellett ingyenes 
foglalkozás is indul az idős-
kori mozgásszervi panaszok 
megelőzése érdekében.
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Tovább javult a közbiztonság 
Kispesten

KÖZBIZTONSÁG

Új közösségi tér épül a Kossuth 
téri piac mögött

Várhatóan július végéig tart a Kos-
suth téri piac és a Trefort Ágoston 
Szakgimnázium közötti hatezer 
négyzetméteres terület rehabilitáci-
ója, közösségi tér és parkoló kiala-
kítása. Az első ütemben elkészül a 
több mint száz beállóhelyes ingye-
nes parkoló, a második ütemben 
a Kosárfonó utcai panelház előtti 
zöldsávot alakítják ki. A beruhá-
záshoz a Fővárosi Önkormányzat 
Tér_Köz pályázatán 246 millió 
forintot kap a kerület, ehhez – a 64 
millió forintos kötelező önerő mel-
lett – 50 millió forintot tesz hozzá 
az önkormányzat.

Ingyenes parkolót, sportpályákat és zöldsávot alakítanak ki a hatezer
négyzetméteres területen

Tavaly a fővárosi kapitányságok között 
a kispesti rendőrség érte el a legjobb 
eredményt. Jelentősen sikerült csök-
kentenünk a betöréses lopások, lopá-
sok, autófeltörések és -lopások számát. 
Emellett tovább javultak a nyomo-
záseredményességi mutatóink, több 
mint 55 százalékos eredményt tudtunk 
elérni tavaly – tájékoztatta lapunkat 
Plánk Róbert ezredes, rendőrkapitány 

a rendőrségi évértékelőt követő veze-
tői megbeszélésen. A találkozón részt 
vett Gajda Péter polgármester, dr. Béja 
Julianna jegyző, dr. Kovács Bence, 
a kispesti kormányhivatal vezetője, 
dr. Király Beatrix hivatalvezető-he-
lyettes, Trappné dr. Kiszely Rita, a 
XVIII.-XIX. Kerületi Bíróság elnöke, 
Marticsek János alezredes, a kispesti 

rendőrkapitányság bűnügyi osztályve-
zetője, Bali Péter, a Kispesti Rendésze-
ti Központ (KRK) vezetője, dr. Pella 
László nyá. rendőr dandártábornok, a 
Kispest Közbiztonságáért Alapítvány 
elnöke és Horváth Zoltán, a Kispes-
ti Készenléti Polgárőrség elnöke. A 
kispesti rendőrkapitányság vezető-
jétől megtudtuk, az elmúlt években 
központi forrásból és önkormányzati 
támogatással jelentősen növelni tudták 
az egyenruhás rendőrök közterületi 
jelenlétének idejét. Kispest polgármes-
tere hangsúlyozta, hogy a kimagasló 
eredmény a rendőrség, a polgárőrség, 
az önkormányzat, az ügyészség és a 
bíróság jó együttműködésének is kö-
szönhető Gajda Péter hozzátette, az 
önkormányzat a következő években 
is biztosítani kívánja az eddig nyújtott 
támogatást a rendvédelmi szerveknek, 
emellett tervezik a KRK létszámának 
növelését, több forrást biztosítanak 
a térfigyelő rendszer működésére, és 
közlekedésbiztonsági fejlesztéseket is 
szeretnének elindítani Kispesten.

Kispest sikeresen pályázott a Főváros Ön-
kormányzat által meghirdetett Tér_Köz 
városrehabilitációs program felhívására, 
így hamarosan megszűnik az az áldat-
lan állapot a kispesti Kossuth téri piac és 
Trefort Ágoston Szakgimnázium közötti 
téren, amelyre oly sokszor panaszkodtak 
a kispestiek. Itt a parkolón kívül olyan új 
közösségi tér épül, ahol sportolásra is lesz 
lehetőség – jelentette be a polgármester 
azon a sajtótájékoztatón, amelyet az épí-
tés megkezdéséhez már bekerített terü-
leten tartott a környéken élők és a piaci 
árusok élénk érdeklődése mellett. Gajda 
Péter elmondta: a kispestiek által koráb-
ban parkolónak használt terület két ütem-
ben újul meg. Az első ütemben elkészül 
a több mint száz beállóhelyes ingyenes 
parkoló, a második ütemben a Kosárfonó 
utcai panelház előtti zöldsávot alakítják 
ki. A beruházáshoz a Fővárosi Önkor-
mányzat Tér_Köz városrehabilitációs pá-

lyázatán 246 millió forintot kap a kerület, 
amelyhez a kötelező önerő 64 millió fo-
rint, és ehhez tesz még hozzá a kispesti 
önkormányzat 50 millió forintot. A pol-
gármester előre elnézést kért az építke-
zés kellemetlenségeiért, és hangsúlyozta, 
hogy a kerületben sok hasonló projekt zá-
rult már sikerrel és az ott élők elégedett-
ségével, hiszen minden ilyen fejlesztés 

növeli a környéken lévő ingatlanok érté-
két is. Az önkormányzat döntése alapján 
az építkezés ideje alatt a Kosárfonó utca–
Attila utca–Kossuth tér–Katica utca által 
határolt területre a környező társasházak-
ban élők is ideiglenes behajtási engedélyt 
kaphatnak, amelyet igénylés esetén egy-
három nap alatt kiállít a Kispesti Ren-

dészeti Központ. A parkoló egyszerre 
több funkciót lát majd el: a térszíntől 
kiemelten sportpálya épül, alatta fedett 
parkolóállásokkal. A téren a sportfunkció 
többféleképpen megjelenik: a térszínen 
egy kültéri felnőtt-sporteszközcsoport, 
a parkoló egy forgalom elől lezárt terü-
letén pedig streetball palánkok kapnak 
helyet. A kiemelt sportpálya mellé ping-
pongasztal, kültéri csocsóasztal és a tér-
színi berendezési tárgyakkal megegyező 
utcabútorok kerülnek. A szakgimnázi-
um előtt egy térplasztikaként megjelenő 
nagyméretű fásított ücsörgőterasz létesül, 
amely a terület egyik meghatározó arcu-
lati eleme lesz. A beruházás menedzselé-
sével megbízott Kispest Kft. igazgatója, 
Horváth Gyula hozzátette, hogy a sport-
pályák hétköznapi kinyitását és bezárá-
sát, valamint az ingyen wifi biztosítását 
az iskola vállalta magára.

Várhatóan július végéig 
tart az építkezés

Biztonságosabb,
rendezettebb, szerethe-
tőbb kerület lett Kispest

A kispesti kapitányság érte el a legjobb eredményt a fővá-
rosi rendőrségek között 2016-ban. Az önkormányzat növeli a 
Kispesti Rendészeti Központ létszámát, több forrást biztosít 
a térfigyelő rendszer működésére, és a közlekedésbiztonsági 
fejlesztéseket is folytatja a következő években.

Önkormányzati támogatással jutott új autókhoz a rendőrség
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Elfogadta a testület Kispest idei költségvetését
A 2017. évi költségvetésről, a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások díjairól, a térfigyelő rendszer 
további működtetésének feltételeiről is döntött februári ülésén a képviselő-testület. A testületi ülés 
elején a képviselők egyperces néma felállással emlékeztek az elhunyt Konkoly Kálmánra, a képvise-
lő-testület korábbi tagjára.

Elfogadták a képviselők Kis-
pest 2017. évi költségvetését. 
Ennek értelmében 10 milliárd 
147 millió 954 ezer forint költ-
ségvetési bevétellel, és várha-
tóan 1 milliárd forint fejlesz-
tési hitelfelvétellel számol a 
képviselő-testület. Gajda Péter 
polgármester elmondta, hogy a 
Városháza vezetése még nem 
tett – testületi felhatalmazás 
hiányában nem is tehetett – 
lépéseket a kormányzat felé a 
hitelfelvétel engedélyezésére, 
így várhatóan a kormány po-
zitív válasza, engedélye szep-
tembernél előbb nem érkezik 
meg Kispestre. Hozzászólá-
sában a polgármester ismét 
kiemelte, hogy összességében 
körülbelül 100 millió forinttal 
kap kevesebb állami norma-
tív támogatást a kerület, mert 
26 millióval kevesebb folyik 
be a fővárosi forrásmegosz-
tásból, és több mint 90 milliót 

von el az állam az úgynevezett 
szolidaritási adóra, az iskolák 
működtetésére, fenntartásá-
ra. Gajda Péter a költségvetés 
új elemének nevezte azt a 13 

millió forintos iskolatámoga-
tási alapot, amely éves szinten 
egy-egymillió forintot jelent 
a most államosított intézmé-
nyeknek, amelyet minden is-
kola saját szükségletei szerint 
használhat majd fel. Erről már 
megkezdődtek az egyeztetések 
a tankerület vezetőjével.

Csökkenő szociális szolgálta-
tási díjak
Április 1-jétől változnak a sze-
mélyes gondoskodást nyújtó 

egyes szociális és gyermek-
jóléti szolgáltatások igény-
bevételét érintő szabályok 
és a fizetendő térítési díjak. 
Vinczek György alpolgármes-
ter hozzászólásában elmondta, 
a szolgáltatásért fizetett térítési 
díjak éves felülvizsgálata az 
intézmények törvényi kötele-
zettsége. Ennek megfelelően 
a szolgáltatások díjainál eme-
lés nem lesz, szerény mérté-
kű csökkenés viszont igen. A 
megváltozott önkormányzati 
rendelet szerint a Segítő Kéz 
Kispesti Gondozó Szolgálat 
(SKKGSZ) az idősek nappali 
klubjellegű ellátását szociális 
indokok alapján mostantól té-
rítésmentesen nyújtja. A jelző-
rendszeres házi segítségnyúj-
tás térítési díja a GPS-alapú 
ellátásnál a jövedelem 2 szá-
zalékáról 1 százalékára csök-
ken. Azoknak a személyeknek, 
akik házi segítségnyújtást is 

igénybe vesznek, a jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtást 
térítésmentesen biztosítja a 
SKKGSZ. A Családok Átme-
neti Otthona és a Gyermekek 
Átmeneti Otthona intézményi 
és személyi térítési díjai az ön-
költség növekedése miatt mi-
nimálisan emelkedtek, a For-
rásház intézményi térítési díja 
minimálisan csökkent, de a 
személyi térítési díj nem válto-
zott. Módosította a képviselő-
testület a települési támogatás 
megállapításáról, kifizetéséről, 
folyósításáról, valamint fel-
használásának ellenőrzéséről 
szóló önkormányzati rendele-
tét, amely március 1-jétől lép 
hatályba. Új ellátásként kerül 
bevezetésre az év végi egyszeri 
támogatás a rendszeres telepü-
lési támogatásban, rendszeres 
gyermekjóléti kedvezményben 
részesülők, valamint a szociá-
lis és gyermekjóléti intézmé-
nyek által ellátottak segítésére, 
mely támogatás a költségvetés 
függvényében adható.

Megállapodás a térfigyelő 
rendszer üzemeltetéséről
A képviselők ismét elfogadták 
azt a megállapodást, amelyet 
az önkormányzat a Budapesti 
Rendőr-főkapitánysággal köt 
a kerületi térfigyelő rendszer 
üzemeltetésére 2017. április 1. 
és 2018. március 31 . közötti 
időszakban. A megállapodás 
magában foglalja az önkor-
mányzat tulajdonát képező és 
az Eötvös utca 3-7. szám alatt 
üzemeltetett térfigyelő rend-
szer, valamint a Kispest terü-
letén elhelyezett rendszám-
felismerő kamerák rendőrségi 
működtetésének finanszírozá-
sát is.

Stabil és kiegyensúlyozott költségvetést szavazott meg a testület

Az államosított is-
kolákat is támogat-
ja az önkormányzat
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Élelmiszerbankkal bővült a szociális ellátás Kispesten
A Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum pályázat útján elnyert lehetőségének köszönhetően olyan 
napi élelmiszerekhez juthatnak hozzá a rászoruló kispesti családok, amelyek a nagy üzletláncok szá-
mára már feleslegessé váltak. Naponta változó mennyiségben 50-300 kiló élelmiszert oszthatnak majd 
szét. A programot 3 millió forinttal támogatja az önkormányzat.

GONDOSKODÁS

Hetente öt alkalommal – 
hétfőn a Kispesti Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat 
Eötvös utcai székházában, 
kedden és szerdán a Közpark 
Nonprofit Kft. Bercsényi ut-
cai telephelyén, csütörtökön 
a Kispesti Szociális Szol-
gáltató Centrum Táncsics 
utcai intézményében, pén-
teken pedig a Forrásházban 
– osztják azokat az élelmi-

szercsomagokat, amelyeket 
a szolgáltató centrum a kő-
bánya–kispesti Tescóból kap 
a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesület közvetítésével. 
Ezek az áruk élelmiszermen-
tésből származnak, vagyis 
az áruházláncok feleslegessé 
vált áruit kapják meg a pá-
lyázók – tudtuk meg Gajda 
Péter polgármestertől, aki 
a program városházi támo-

gatójával, Vinczek György 
alpolgármesterrel és Tek-
nős Ferenc önkormányzati 
képviselővel ellátogatott az 
élelmiszerosztásra. A polgár-
mester elmondta: a program 
keretében – amelyet az ön-
kormányzat 3 millió forinttal 
támogat – általában hatvan 
csomag készül naponta, de 
ha több áru érkezik, akkor 
a csomagok száma elérheti 

akár a kilencvenet is. A 
szerződésben foglaltak sze-
rint egy-egy családnak öt-
öt kilós adomány juthat. A 
program koordinációjában 
óriási szerepet vállaló Kis-
pesti Szociális Szolgáltató 

Centrum vezetője, Vighné 
Vincze Erzsébet tájékozta-
tása szerint naponta változó 
mennyiségben, 50-300 kiló 
között érkeznek az élelmi-
szeradományok, amelyek 
típusa – zöldség, pékáru, 
tojás, gyümölcs – változó, 
ám a minősége mindig ki-
fogástalan. Az elosztáshoz 
a családgondozók választják 
ki a rászorultakat. Az önkor-
mányzat segítsége elenged-
hetetlen, mert az a folyamat, 
amíg a nagy tételben megér-
kező élelmiszerekből kisebb 
csomagok lesznek, naponta 
11-12 ezer forintnyi költsé-
get jelent, ám a kapott élel-
miszerek értéke minimum 
100-150 ezer forint.

Naponta 50-300 kiló élelmiszert oszthatnak szét

Kifogástalan
minőségű adomá-

nyokat kapnak
a rászorulók

A XIX. kerületi önkormányzat kezdemé-
nyezésére, illetve alapításával olyan ke-
rületi, helyi jelentőségű, nyitott szociális 
alapítvány jött létre 1991-ben, melynek fő 
célja a kispesti speciális helyzetű lakosok 
megsegítése. Az alapítványt a helyi önkor-
mányzat támogatása mellett magánado-

mányozók, egyéb szervezetek támogatják, 
illetve jótékonysági rendezvényeink teljes 
bevétele is a rászorulók segítését célozza. A 
beérkezett kérelmekről kuratóriumi ülésen 
döntenek az alapítvány tagjai. Az utóbbi 
öt évben 1420 kérelmet bíráltunk el pozití-
van, mintegy 21 millió forintos támogatást 

nyújtva a rászorulóknak. Támogassa tevé-
kenységünket adója 1%-ának felajánlásá-
val! A Kispesti Rászorultak Megsegítésére 
Közalapítvány adószáma: 19677976-1-43.

Deákné Császár Gabriella
kuratóriumi elnök

Támogassa a Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítványt!



Az idén a Vállalkozás- és in-
tézményfejlesztés a gyakor-
latban címet viselő tematikus 
vállalkozói szakmai nap ismét 
alkalmat adott arra, hogy a Kis-
pesten, a fővárosban és von-
záskörzetében tevékenykedő 
vállalkozások és intézmények 
vezetői, munkatársai találkoz-
hassanak, kötetlen formában 
is tapasztalatokat cserélhes-
senek. A résztvevőket Gábor 
Ilona, a KMO igazgatója és a 
házigazda önkormányzat ne-
vében Vinczek György alpol-
gármester köszöntötte. Burány 
Sándor, Kispest országgyűlési 
képviselője, közgazdász „Ki 
fizeti a révészt?” címmel tar-
tott előadást. Párácsi Zoltán, a 
BKIK szakembere az adójog-

szabályok változásairól beszélt 
a hallgatóságnak. Ódor Ervin-
né a BKIK szakembereként 
az első benyomás, a vizuális 
összkép, önimázs fontossá-
gáról, a tárgyalási technikák-

ról és a testbeszédről beszélt 
a vállalkozásoknál. Szilágyi 
Gergely, a Redinner ügyvezető 
igazgatója egy igazán érdekes 
és egyedülálló vállalkozás-
ba engedett rövid betekintést. 

Korczyl Kinga nemzetközi 
fejlesztési és kiválasztási szak-
értő azokról a technikákról 
beszélt, amelyekkel növelni 
lehet a munkatársak motivált-
ságát a mindennapokban. Csa-
pó György, a BKIK alelnöke 
megmutatta a jelenlévőknek, 
hogy a közösségi oldalon a 
kkv-knak miként lehet egyik 
napról a másikra hatékonyan 
elérniük az üzleti partnereket. 
Az üzleti találkozó másnap a 
Kispesti Jótékonysági Bállal 
zárult, ahol támogatói jegyek 
megvásárlásával Raj Csaba 
kispesti belsőépítész család-
jának gyűjtöttek a bálozók a 
Kispesti Rászorultak Megse-
gítésére Közalapítvány közre-
működésével.
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Kiváló alkalmat 
adott tapasztalat-
cserére a szakmai 

nap

Elrajtoltak a civil 
pályázatok
Kiírta az önkormányzat a ci-
vilszervezetek, az egészség-
megőrző programok, a sza-
badidősport, a nyári táborozás, 
valamint az amatőr élsportolók 
támogatásáról szóló idei pá-
lyázatokat. Egészségmegőrző 
és betegség-megelőző prog-
ramok megvalósítására, ci-
vilszervezetek működésének 
támogatására, valamint sport-
szervezetek szabadidősportjá-
nak támogatására április 21-ig 
lehet pályázni. A nyári táboro-
zás támogatására április 12-ig, 
az amatőr élsportolók támo-
gatására május 22-ig lehet je-
lentkezni. Részletes pályázati 
kiírások a www.kispest.hu 
honlapon.

FELHÍVÁS

Üzleti találkozó és jótékonysági bál a KMO-ban
KÖZÉLET

Harmadik alkalommal rendezte meg az önkormányzat és a Budapesti Keres-
kedelmi és Iparkamara Gazdasági Szolgáltatások Tagozata a BKIK XIX. ke-
rületi Tagcsoportja támogatásával a Kispesti Üzleti Találkozót és Jótékonysá-
gi Bált a KMO Művelődési Házban.

Harmadik alkalommal rendeztek jótékonysági bált
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Értékelték a gyermekvédelmi
jelzőrendszer működését
Megtartották a kerületi gyermekvédelmi és gyermekjóléti jelzőrendszer 
éves értékelését a Forrásházban. Törvényi kötelezettségnek megfelelően a 
szakemberek minden év márciusában értékelik az elmúlt évben végzett fel-
adatokat és újakat fogalmaznak meg.

GONDOSKODÁS

A szociális és gyermekjóléti 
ágazatot felügyelő alpolgár-
mester arról beszélt, hogy a 
jogszabályi változások sok 
esetben ugyan leszűkítik a 
szakemberek mozgásterét, 
de kérte, hogy senki kedvét 
ne vegyék el a nehézségek. 
Büszke lehet a szakma arra, 
hogy milyen kiváló szak-
emberek dolgoznak Kispes-
ten – fogalmazott Vinczek 
György.
Vighné Vincze Erzsébet, a 
Kispesti Szociális Szolgál-
tató Centrum igazgatója el-
mondta, az új törvényi kör-
nyezetben újra kellett építeni 
az intézményt, több mun-

kakör és feladat változott. 
Megvalósításra vár fejlesz-
tőpedagógus teljes munka-
idős alkalmazása a szociális 
centrumban, és az is fontos, 
hogy az iskolai gyermekvé-

delmi felelősök feladatkörét 
biztosítsa a fenntartó. Fel-
merült olyan „családhotel” 
ötlete, amely a családsegítés 
eszköztárával kiegészítve 

átmeneti jellegű lakhatási 
lehetőséget biztosítana azon 
családok számára, amelyek 
képessé tehetők arra, hogy 
később piaci alapon lakha-
táshoz jussanak. Fontosnak 
tartják prevenciós jellegű 
szakmai koordináció létreho-
zását is a kerületi kormány-
hivatal gyámügyi osztálya, a 
Polgármesteri Hivatal lakás-
ügyekkel foglalkozó munka-
társai, valamint a szociális 
centrum szakemberei és az 
önkormányzat romaügyi re-
ferense között azért, hogy 
lakhatási problémák miatt ne 
kelljen gyermeket kiemelni a 
családból.

Vinczek György a legfontosabb változásokat emelte ki

Büszke lehet
a szakma a kispes-
ti szakemberekre

Közeleg az óvodai 
beiratkozás
Tájékoztató beszélgetésre vár-
ja a Wekerlei Kultúrház április 
7-én, pénteken 16 és 18 óra kö-
zött azokat a kerületi szülőket, 
akiknek a gyermeke most ké-
szül az óvodába. Az általános 
tudnivalókról, jogi kérdésekről 
Bertók Zoltánné, az önkor-
mányzat Humánszolgáltatási 
Csoportjának óvodapedagógi-
ai vezető főtanácsosa nyújt tá-
jékoztatást, majd bemutatkoz-
nak a kerület önkormányzati 
és egyházi fenntartású óvodái. 
Az óvodai beiratkozás május 
2-8. között lesz, a felmentési 
kérelmeket április 20-ig kell 
benyújtani. A jelentkezéssel, 
a felvétellel és a felmentéssel, 
valamint az integráltan nevel-
hető sajátos nevelési igényű 
gyermekeket fogadó kispesti 
óvodákkal kapcsolatos tudni-
valók és adatlapok elérhetők a 
www.kispest.hu honlapon.

FELHÍVÁS

Romaügyi referens 
a hivatalban
Az önkormányzati feladatok 
útvesztőiben nehezen eliga-
zodó nem csak roma lakosok 
támogatása, a szociális, a la-
kás-, a lakhatási problémák 
és díjhátralékkal kapcsolatos 
formanyomtatványok kitölté-
sében is segít Kállai Szilvia. 
Az önkormányzat romaügyi 
referense minden szerdán 14 
és 16 óra között tart ügyfélfo-
gadást a Kispesti Családsegí-
tő és Gyermekjóléti Szolgálat 
épületében, a Táncsics Mihály 
utca 7. szám alatt.

ÖNKORMÁNYZAT

Önkormányzati 
segítség felsőfokú 
tanulmányokhoz
Idén 94 kispesti fiatal felsőfo-
kú tanulmányait támogatja az 
önkormányzat összesen 6 mil-
lió forinttal a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében. 
A pályázattal a szociálisan ne-
héz helyzetben lévő, első dip-
lomájukat megszerezni kívá-
nó, nappali képzésen résztvevő 
főiskolások és egyetemisták 
kapnak 10 hónapon keresz-
tül maximum 10 ezer forintos 
támogatást havonta. Az ösz-
töndíjakat Gajda Péter polgár-
mestertől és Szujkó Szilviától, 
a Kulturális, Oktatási, Sport, 
Ifjúsági és Egészségügyi Bi-
zottság elnökétől vehették át a 
diákok a Városháza dísztermé-
ben rendezett ünnepségen.

TÁMOGATÁS
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ÖNKORMÁNYZAT

Fórumot tartottak a Kerületi Építési Szabályzatról
Az előzetes tájékoztatási szakaszba léptek az Üllői út–Lehel utca–Vak Bottyán utca–kerülethatár által 
határolt területre készülő Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) munkálatai, amelyről a Városházán tar-
tott lakossági fórumot az önkormányzat.
Bevezetőjében Berencz Ibolya 
főépítész elmondta, az előze-
tes tájékoztatási szakaszban az 
érintett terület tulajdonosaitól, 
bérlőitől, lakóitól és a civil-
szervezetektől vár javaslatokat 
az önkormányzat. Hozzátette, 
konkrét tervezési lépésekről 
még nem lehet beszélni; azért 

is fontosak az észrevételek az 
önkormányzat számára, hogy 
a befektetői szándékok össz-
hangba kerüljenek a lakossági 
igényekkel. Több olyan for-
galomtechnikai kérdés is fel-
merült, amely nem tartozik a 
KÉSZ tárgykörébe. Hasonló 
a helyzet a Ferihegyi repülő-
tértől a Nyugati pályaudvarig 
vezető gyorsvasút ügyével, a 
járdák és utak állapotával, va-
lamint a közbiztonság, illetve 
a köztisztaság érdekében vá-
gyott térfigyelő kamerák tele-
pítésével is – mondta a főépí-

tész. A parkolás megoldása, a 
területen belül kisebb közpark, 
zöldterület létrehozása és a 
zajvédőfal viszont bekerült a 

javaslatok közé. Berencz Ibo-
lya arról is tájékoztatta lapun-
kat, hogy a következő lépés-
ben elkészül az új szabályozási 

terv tervezete, amelyet a part-
nerségi eljárás keretében egy 
újabb lakossági fórumon véle-
ményezhetnek az érintettek.

Berencz Ibolya főépítész adott tájékoztatást a készülő szabályozásról

Továbbra is várja 
a javaslatokat

az önkormányzat

Április 1-jétől lép hatályba 
az önkormányzat új rendelete 
a tulajdonában lévő lakások 
és nem lakás céljára szolgá-
ló helyiségek bérbeadásáról, 
elidegenítéséről és a lakások 
béréről. Az önkormányzat la-
kásállománya az 1992. évi 12 
238-ról mára 800 alá csökkent. 
Sajnos a meglévők műszaki 
állapota is hagy kivetnivalót, 
amelynek sokszor a bérlők 

az okai, hiszen nem felelősen 
gondolkodó bérlőként hasz-
nálják, gyakran „lelakják” 
az önkormányzati lakásokat. 
Ennek is véget vethet a most 
módosított rendelet, hiszen 
a bérlőnek az önkormányzat 
szigorúbb ellenőrzése mellett 
kötelezettségei lesznek az in-
gatlan használatakor – indo-
kolta a rendelet megalkotását 
lapunknak a Vagyongazdál-

kodási és Városüzemeltetési 
Iroda vezetője. Patek Gábor 
elmondta, az önkormányzat a 
tulajdonában álló ingatlanok 
hatékonyabb hasznosítása, 
valamint a lakossági és piaci 
igényekhez való igazodás ér-
dekében lakáskoncepciót dol-
gozott ki és fogadott el széles 
társadalmi egyeztetés mellett 
még 2016 júniusában. A mó-
dosításkor fontos szempont 

volt, hogy az emberi méltóság 
tiszteletben tartása érdekében 
a komfort nélküli lakások és 
szükséglakások bérbeadásá-
ra a jövőben nem lesz lehe-
tőség. Bár a most módosított 
rendelet bérletidíj-növekedést 
jelent, Kispest még így is az 
alacsony díjkategóriába esik a 
fővárosban az önkormányzati 
lakások díjaival.

Változik a kispesti bérlakásrendelet
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ÜNNEP

Az 1848-as forradalomra emlékeztek Kispesten
A Kossuth-szobor előtt tartotta 1848-as ünnepi megemlékezését Kispest Önkormányzata március 15. 
alkalmából.

Az államalapítást követő idő-
szak egyik legnagyobb válto-
zást eredményező korszakának 
nevezte 1848-49-et ünnepi be-
szédében Kispest polgármes-
tere, aki felidézte a forradalom 
legfontosabb vívmányait, és 
beszélt 1848-49 tanulságairól, 
a mai fiataloknak szóló üze-
neteiről, amelyek különösen 
fontosak egy erkölcsi értelem-
ben hanyatló időszakban. „Re-
méljük, nemcsak nekünk, de 
a következő nemzedékeknek 
is fontos lesz elődeink üzene-
te: legyen béke, szabadság és 
egyetértés” – fogalmazott a 
polgármester. Az ünnepi mű-
sorban közreműködött a KMO 
Művelődési Ház Obsitos Ze-
nekarának kamarazenekara, 
az „Üdvözlégy, magyar sza-
badság!” című zenés-táncos 
irodalmi összeállításban Der-
zsi György, Fürjes Panka és 
Andréka Ágoston, valamint a 
Forgatag Művészegyüttes és 

a Liget Táncegyüttes tánco-
sai. Az önkormányzat nevében 
Gajda Péter polgármester, va-
lamint a három alpolgármes-
ter, Vinczek György, Kertész 
Csaba és Rátkay Andrea he-
lyezett el koszorút a Kossuth-
szobor talapzatán. Koszorú-
zott Burány Sándor, Kispest 
országgyűlési képviselője, a 
Fővárosi Kormányhivatal ke-
rületi hivatala képviseletében 
dr. Király Beatrix hivatalve-
zető-helyettes, a Külső-pesti 
Tankerületi Központ igazgató-
ja, Bak Ferenc és a kispesti is-
kolák nevében Hakkel Edina, a 
Kispesti Ady Endre Általános 
Iskola igazgatója és Röhrig 
Éva, a Kispesti Bolyai János 
Általános Iskola igazgatója. 
Végezetül a politikai pártok, 
az egyházak, az intézmények 
és a társadalmi szervezetek 
képviselői helyezték el az 
emlékezés virágait a Kossuth-
szobornál.

Az önkormányzat nevében Gajda Péter, Kertész 
Csaba, Rátkay Andrea és Vinczek György
koszorúzott

Emléktáblát és emlékművet avattak az elhurcoltak tiszteletére
Mostantól tábla őrzi a Kispest-
ről 1945-ben a Szovjetunióba 
hurcolt politikai foglyok és 
kényszermunkások emlékét a 
Városháza Árpád utca felőli 
oldalhomlokzatán. Az emlék-
tábla-avatáson Gajda Péter pol-
gármester mondott beszédet, 
az egyperces néma főhajtást 
követően Siklós Zsuzsanna, a 
Kispesti Helytörténeti Gyűj-
temény vezetője tartott törté-
nelmi ismertetőt a málenkij 
robotról, a civil lakosságot ért 
internálásokról és a második 
világháború katonáinak hadi-
fogságbeli megpróbáltatásai-
ról. Vénusz Gergely kőfaragó 
munkáját – amely az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő 
pályázatán nyert több mint 200 
ezer forint vissza nem téríten-
dő támogatásból valósulhatott 
meg – Gajda Péter és dr. Hiller 
István, Kispest országgyűlési 
képviselője avatta fel, majd 
Vinczek György alpolgármes-
terrel együtt helyezte el az 
önkormányzat koszorúját az 
emléktáblán. A Templom téren 
a Kispesti Társaskör Egyesü-
let állíttatott emlékművet a 
málenkij robotra elhurcolt kis-
pestiek tiszteletére az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő és 
a Gulág Emlékbizottság jóvol-
tából, Kispest Önkormányzatá-
nak támogatásával.

EMLÉKEZÉS

Siklós Zsuzsanna tartott történelmi ismertetőt
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POLITIKAI PÁRTOK ROVATA

Elfogadta a képviselő-testület Kispest idei költségvetését. Véleménye szerint sikerült-e minden fontos 
terület működését megnyugtatóan rendezni? 

Vélemények a kispesti költségvetésről

Az MSZP-DK-Együtt-PM ko-
alíció sajnos presztízskérdést 
csinál abból, hogy ne fogadja 
el javaslataimat. A költségve-
téshez beadott módosítóm 2,1 
millió forintot csoportosított 
volna át a KMO-hoz, hogy 

a régóta szükséges és kért új 
technikusi státuszt betölthes-
sék. Nem szavazták meg. Ál-
dásukat adták ugyanakkor egy 
olyan költségvetésre, amely-
ben 31 millió forint szerepel 
az „Önkormányzati feladatok 
szakértői és egyéb szolgáltatási 
díjai” soron. Jelen gyakorlat 
szerint évente nagyjából 15 
millió forintot költünk el arra, 
hogy a hatalmat gyakorló pár-
tok politikai kifizetőhelyeket 
tartsanak fenn. A bizottságok 
munkájában – egy-két nagy 
tiszteletre méltó kivételtől 
eltekintve – a szakértők mun-
kájában a nekik kifizetett díjjal 
arányos energiabefektetést én 
bevallom, nem észlelem. 

Ferenczi István (LMP)

Február utolsó napján a kép-
viselő-testület elfogadta a 
2017-es költségvetést. Az 
előző évhez képest több mint 
100 millió forinttal kevesebb 
normatív támogatást kap az 
önkormányzat. Gajda Péter 
polgármester egymilliárd fo-

rint fejlesztési hitel felvételét 
javasolja, amit még a kor-
mányzatnak jóvá kell hagynia. 
Már csak ezen két okból sem 
szavaztam meg a költségve-
tést, ellenzéki képviselőként 
ráadásul nem tudok felelős-
séget vállalni azért, amit nem 
én készítettem elő és nem én 
hajtok végre. A szociális 
szférára, az egészségügyre és 
számos más területre sokkal 
több pénzt kellene fordítani, 
de demagógia lenne részem-
ről azt állítani, hogy erre az 
idei évben megvan a pénzügyi 
fedezet. Az önkormányzati 
kommunikációra tervezett 
100 millió forintot ugyanak-
kor sokallom, az erre szánt 
összeg egy részét lehetne job-
ban hasznosítani.

Kránitz Krisztián
(MSZP-DK-Együtt-PM)

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

Lázár Tamás (Jobbik)

FOGADÓÓRA
Dr. Hiller István országgyűlési 
képviselő következő foga-
dóóráját 2017. április 6-án, 
csütörtökön 17 órától tartja az 
MSZP Pesterzsébeti Önkor-
mányzati Képviselői Irodá-
jában (XX., Ady Endre utca 
84/a.). Előzetes bejelentkezés 
nem szükséges. Szeretettel 
várjuk önöket!Dr. Hiller István (MSZP)
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KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

Csillagok, csillagok

Burány Sándor (MSZP)

Kispest költségvetése kapcsán 

a legfontosabb tétel az újabb 
egymilliárd forintos hitelfelvé-
tel, amellyel frakciónk egyálta-
lán nem tud egyetérteni. 2013-
ban az állam 1,7 milliárd forint 
adósságtehertől szabadította 
meg Kispestet. Álláspontunk 
szerint úgy kellene gazdál-
kodni, hogy újabb hitelteher 
ne sújtsa a kispestieket. Nem 
tudunk azzal sem egyetérteni, 
hogy az önkormányzat kom-
munikációra, propagandára 
fordított kerete idén is több 
tízmillió forinttal növekszik, 
holott eddig is jóval felülmúl-

ta a százmilliót. Frakciónk az 
elmúlt években folyamatosan 
harcolt az iskolák, óvodák és 
bölcsődék elhanyagolt állapota 
miatt, eddig eredménytelenül. 
Nagyon örülünk annak, hogy 
végre belátta a városvezetés, 
a gyermekeinkre az eddigi-
nél jóval többet kell áldozni, 
hiszen idén az eddigi forrás 
közel ötszöröse jut az óvodák 
és bölcsődék felújítására. Az 
ígéretekkel ellentétben nem jut 
forrás a wekerlei csapadékvíz-
elvezetés tervezett megoldásá-
ra, a Kossuth téri piac átfogó 

felújításának megkezdésére 
sem, csak a zöldséges sor fel-
újítására van betervezve forrás. 
A városüzemeltetési feladatok-
ra sem jut elegendő pénz, ez 
sajnos a továbbiakban is meg 
fog látszani közterületeinken, 
az utak, járdák állapotán – erre 
a területre sokkal többet kelle-
ne fordítani. Sajnáljuk, hogy 
a Polgármesteri Hivatal dol-
gozóinak alapilletménye nem 
növekszik, budapesti szinten 
Kispesten a legalacsonyabbak 
a fizetések, félő, hogy ez elván-
dorlást okoz majd. 

Dódity Gabriella
(Fidesz-KDNP)

Tavaly év végén jelezte polgár-
mester úr a kispestiek számára, 
hogy az elkövetkezendő évek 
során szeretné megvalósítani 
óvodáinkban és bölcsődéink-
ben azokat a régóta húzódó 
fejlesztéseket, amiket sajnos 
a források szűkössége miatt 
eddig nem volt lehetőségünk 

megvalósítani. A terv alapján 
hároméves középtávú stratégi-
át dolgoztunk ki az elvégzendő 
feladatok kapcsán. Minden 
évben 500-500 millió forint 
nagyságrendben állítottunk be 
forrást  az intézmények korsze-
rűsítésére. Ahhoz, hogy ekkora 
forrás rendelkezésre álljon, 
ennek tudatában készítettük 
el a 2017-es év költségvetését 
is, amelyben az 500 milliós 
keret több nagyobb beruhá-
zást is lehetővé tesz azokon a 
karbantartási munkálatokon 
túl, amelyeket már nem lehet 
tovább elodázni. Üröm az 
örömben, hogy ekkora forrás 
előteremtéséhez a kerületi be-
vételek sajnos nem elegendő-
ek, így a pénz előteremtéséhez 
fejlesztési hitelt kell felvennie 
az önkormányzatnak. Sze-
rencsére ezt most alacsony 

kamatok mellett meg is tehet-
jük, azonban ehhez még a kor-
mány engedélye is szükséges.  
Csak remélni tudjuk , hogy 
a kormányengedély hamaro-
san megszületik, és minden 
akadály elhárul a fejlesztések 
megvalósításának útjából. Az 
idei évben 4 bölcsődében és 
14 óvodában lesznek kisebb-
nagyobb beruházások a tervek 
szerint. Egy teljes körű felújí-
tást terveztünk be, az Eötvös 
utcában található Hársfa óvoda 
tekintetében.  Az intézmény 
már régóta vár egy nagyobb 
volumenű felújításra, hiszen 
ezek a panelépületek közel 30 
évesek, így teljesen elhasz-
nálódtak az elmúlt évtizedek 
alatt. Itt a gépészeti felújítástól 
kezdve a teljes villamosháló-
zat megújítását, nyílászárók 
és hideg-, melegburkolatok  

cseréjét, a külső homlokzati 
hőszigetelés elkészítését, teljes 
lapostető-felújítást, az udvar 
rendbetételéig minden egyes 
felújítási mozzanatot elvég-
zünk. Jelentősebb felújítás vár-
ható még  idén a Zalaegerszeg 
utcában található Harangvirág 
bölcsődében is, ahol az elöre-
gedett villamoshálózat teljes 
cseréje, a fűtésrendszer komp-
lett felújítása, a foglalkoztatók 
melegburkolatainak cseréje és 
a közlekedők burkolatcseréje 
is megvalósulhat. Folytatni 
szeretnénk a Pannónia Általá-
nos Iskola tetőtér-beépítésének 
munkálatait is a második ütem 
kivitelezésével. Terveink sze-
rint idén három tanterem és két 
mosdóhelyiség kialakítása fog 
megtörténni, mindez önkor-
mányzati forrásból finanszí-
rozva. 

Felfedezőkből és felfedezé-
sekből jól állunk. Ha másban 
nem, ebben jól teljesít az 
ország. Még élénken őrizzük 
emlékezetünkben Matolcsy 
György kutatásának eredmé-
nyét, amely szerint „a magyar 
kisgyermekek fenekén 100-
ból 30 esetben hat hétig kis, 
piros pont van, mint a japán 
kisgyermekek fenekén, cáfol-
hatatlan bizonyítékául annak, 
hogy mi Ázsiából jöttünk”. Az 
akkor még miniszter érezhet-
te, hogy ezzel a tudományos 

közléssel nem túl meggyőzően 
támasztotta alá a magyar gaz-
daság sikereinek okát, ezért 
hamarosan előállt egy újabb 
kutatási eredménnyel. „Több 
ezer évvel ezelőtt a magyar 
törzsekben az agyoperációk és 
általában a sebészeti beavatko-
zás fejlett volt” – jelentette ki, 
amikor a kormány stratégiai 
megállapodást kötött egy nagy 
nemzetközi céggel. A minisz-
ter ezt azért tartotta fontosnak 
jelezni, mert „mindenhez 
agyak kellenek és kezek”, 
szerinte ez a magyar gazdasági 
növekedés záloga. De mindez 
kismiska ahhoz a felfedezés-
hez képest, amelyre a magyar 
kormány az elmúlt hetekben 
jutott. Észrevették, hogy a 
Heineken sörgyár termékein 
a logó nem más, mint az öt-
ágú vörös csillag. Eddig ez a 
kormánytagok számára nem 
is lett volna probléma, hiszen 
szavakat alig találva méltatták 
a Heineken hazánkban betöl-
tött gazdasági szerepét, abból 

az alkalomból, hogy stratégiai 
megállapodást kötöttek a világ 
harmadik legnagyobb sörgyár-
tójával. Igen ám, de időközben 
jogvita alakult ki a Heineken 
romániai gyára és egy ottani, 
székelyföldi sörmanufaktúra 
között. A magyar kormány úgy 
érezte, itt az ideje, hogy ismét 
beavatkozzon magáncégek 
életébe, ráadásul külföldön 
működőkébe. Már dübörög is 
a Fidesz kommunikációs gépe-
zete, megy rendesen a kommu-
nistázás, és már el is készült 
a törvényjavaslat, amellyel 
betiltanák az „önkényuralmi 
jelkép” használatát a sörgyár 
termékein. Amit a Heineken 

csaknem 130 évvel ezelőtt sza-
badalmaztatott, ha úgy tetszik, 
jóval előbb, mint hogy a vörös 
csillag a nemzetközi munkás-
mozgalom egyik szimbóluma 
lett volna. A Heineken-féle 
vörös csillagnak tehát semmi 
köze sincs az 1917-es orosz-
országi bolsevik forradalom-
hoz, sem pedig a kommunista 
eszméhez. Ha ez így megy 
tovább, már csak a kutatókban 
és a gyártókban bízhatunk, 
akik és amelyek felfedezik az 
elgurulásbiztos gyógyszert. 
Vevőt találunk rá bőven. És 
akkor legalább a méltán híres 
gyógyszeriparunk csillaga ra-
gyoghat fényesen...



A Kispesti Uszoda a nyugdí-
jasok számára eddig is szá-
mos kedvezményt biztosított, 
márciustól azonban egy új 
hétvégi jegytípussal szeret-
nék még több kispesti idős 
számára elérhetővé tenni a 
testmozgást – tájékoztatta la-
punkat Kertész Csaba alpol-
gármester. Minden szombaton 
13 óra után és vasárnap egész 
nap a teljes árú jegy harma-
dáért, mindössze 500 forintért 
látogathatják az uszodát azok, 
akik a pénztárnál felmutatják 
nyugdíjasigazolványukat. Eb-

ben az időszakban attól sem 
kell tartaniuk, hogy a gyor-
sabban úszókba vagy pancsoló 
kisgyermekekbe botlanak, hi-
szen az uszoda egy külön sá-
vot biztosít az idősebbeknek a 
nyugodt sportolás érdekében.
Emellett a Kispest Jövőjé-
ért Egyesület támogatásá-
nak köszönhetően ingyenes 
foglalkozás is indul, amelyet 
kimondottan az időseknek 
szerveznek. A foglalkozást 
szakképzett oktató vezeti, aki 
az alkalom során az időskori 
mozgásszervi panaszok – mint 
például az ízületi bántalmak és 
a gerincmeszesedés – megelő-
zése érdekében végzett úszó-
gyakorlatokat helyezi előtér-
be. A foglalkozáson a Kispesti 
Segítő Kéz gondozásában álló 

nyugdíjasok vehetnek részt, 
akik korlátozott számban ed-
dig is ingyenesen látogathatták 
az uszodát havonta egyszer, 
márciustól pedig az ingyenes 
foglalkozáson is részt vehet-
nek. A minden hónap harma-
dik szerdáján megtartott alka-
lomra a Segítő Kéz Gondozó 
Szolgálatnál lehet jelentkezni.
Az úszás idősek számára külö-
nösen ajánlott, hiszen a vízben 
való mozgás nem terheli meg 
az ízületeket, ugyanakkor a 
test teljes izomzatát átmozgat-
ja. A rendszeres mozgás nem-
csak lassítja az öregedést, ha-
nem segít megelőzni a magas 
vérnyomást, az elhízás miatt 
kialakuló betegségeket, és jó 
állapotban tartja az immun-
rendszert.
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Uszodai kedvezmények nyugdíjasoknak
SPORT

Márciustól jelentős kedvezményt nyújt a Kispesti Uszoda a nyugdíjasoknak 
minden hétvégén. Emellett ingyenes foglalkozás is indul az időskori mozgás-
szervi panaszok megelőzése érdekében.

Új hétvégi jegytípussal szeretnék elérhetőbbé tenni a testmozgást

Szabad verselés és irodalmi koncert 
a költészet napján
A magyar költészet napja tiszteletére április 11-én verstemplommá alakul 
a KMO Művelődési Ház. A délutáni órákban gyermekeknek, felnőtteknek 
egyaránt szabad lesz a színpad verselés céljából, majd este a Kávészünet 
Együttes ad egyórás élő koncertet.

KULTÚRA

A magyar költészet napját 
1964 óta József Attila szüle-
tésnapján, április 11-én ün-
nepeljük. A KMO Művelődé-
si Ház harmadik éve szervez 
programokat az ünnep kap-
csán. Idén április 11-én 13 és 
17.30 óra között, kortól füg-
getlenül várja a versszerető 
szavalókat, látogatókat, né-
zőket, hallgatókat, költőket. 
A versmondók saját és más 
magyar költők verseivel ké-
szülhetnek. Papírról is lehet 
olvasni a költeményt, vagy 
akár megzenésített verset 
előadni, hozott, kisebb hang-
szer kíséretében vagy CD-
alap mellett. Ez a program 

ingyenes. A költészet napi 
program másik részében, 18 
órakor a Kávészünet Együt-
tes ad élő koncertet. A Kávé-
szünet Együttes attól igazán 
egyedi a mai zenei életben, 

hogy egyszerre nyújt kultu-
rális élményt és szórakoztató 
kikapcsolódást. Megzenésí-
tett verseik között találunk 
egészen lágy, akusztikus 

megszólalású dallamokat, 
slágeres popzenét és súlyos 
lüktetésű rockzenét. Gyer-
mekeknek, felnőtteknek 
egyaránt kellemes kikapcso-
lódást ígér a koncert, amely-
re belépőjegyeket a KMO-
ban lehet vásárolni, illetve 
csoportoknak igényelni. A 
költészet napi esemény ke-
retében az előadóktól, illetve 
a csoportoktól mind a sza-
bad verselésre, mind pedig 
a koncertre előzetes regiszt-
rációt vár a KMO emailben 
a p.toth@kmo.kispest.hu cí-
men vagy a 282-9752/0106-
os telefonszámon.

Idén is verstemplommá alakul a KMO Művelődési Ház

Kulturális élmény 
és szórakoztató ki-
kapcsolódás várja 
a versbarátokat

Mák és holnapok 
pillanatai
Lach Sándor munkáiból nyílt 
kiállítással indította az idei 
évet a Kispesti Városháza Tár-
lat a Polgármesteri Hivatal au-
lájában. A Helikon Kulturális 
Egyesület támogatásával és a 
művész rendezésében készült, 
nyolc nagy tablóképből álló 
kiállítást május 1-jéig láthatják 
az érdeklődők.

A tárgyköltő
„versei”
Átváltozások – Groteszk tárgy-
költészet címmel nyílt meg 
Duffek Tivadar belsőépítész 
tárlata a Nagy Balogh János 
Kiállítóteremben. A közönség 
április 29-ig tekintheti meg a 
műtárgyakat.

Kalányos-képek
az Aranyházban
A modern naiv művészet egyik 
sajátos hazai képviselőjeként 
számon tartott Ráczné Kalá-
nyos Gyöngyi roma grafikus 
és festő képei láthatók május 
elejéig az Eötvös utcai Arany-
házban.

Játszóház
a Szociális
Szolgáltató
Centrumban

KIÁLLÍTÁS

Magyar X-akták
A magyar honvédség és rend-
őrség X-aktáiból nyújt ízelítőt 
előadásában Prusinszki István, 
a Meridián Csoport – Magyar 
Ufókutatási Klub alapító tag-
ja április 6-án, csütörtökön 18 
órától a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár Üllői úti könyvtárá-
ban (XIX., Üllői út 255.) Az 
előadás ingyenes.
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ELŐADÁS

Az Apró Talpak Játszóház 
heti két alkalommal, hétfőn 
és szerdán 9 órától 13 óráig 
várja a hátrányos helyzetű, 
0-6 éves gyermeket nevelő, a 
Kispesti Szociális Szolgáltató 
Centrum Család- és Gyer-
mekjóléti Központja által 
gondozott családokat.

A jól felszerelt, fejlesztő já-
tékokkal, mozgásfejlesztő 
eszközökkel kialakított játék-
tér kiváló közeg arra, hogy a 
gyermekek megfelelő környe-
zetben játszhassanak, képes-
ségeiket kibontakozhassák. 
Szakembereink figyelemmel 
kísérik a családokat, a fejlődés-
ben bármilyen téren megkésett 
gyermekről jeleznek szülőnek, 
családsegítőnek, de a tehet-
ségek gondozását is előtérbe 
helyezik. A játszóház kiemelt 
célja az integráció jegyében 
segíteni ügyfeleinket a szülői 
szerepek megerősítésében, cél 
a gyermekek egészséges életre 
nevelése. Programokkal színe-
sítjük a játszóházas napokat: 
közös éneklés, kézműves te-
vékenységek, kötetlen beszél-
getések, gyermekneveléssel, 
családi élettel kapcsolatos ta-
nácsadások gazdagítják szol-
gáltatásainkat. 2016 októberé-
ben a Kispesti Önkormányzat 
környezetvédelmi pályázatán 
különdíjat kaptunk, a támo-
gatás segítségével zöldműves 
klubnapokat tartunk, fűszernö-
vénykertet alakítunk ki, közö-
sen kertészkedünk.

Kispesti Szociális
Szolgáltató Centrum

Család- és Gyermekjóléti 
Központja

Az éves nagy karbantartá-
si munkák miatt 2017. áp-
rilis 8. és 21. között a Kis-
pesti Uszoda zárva tart.
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Kívül-belül megújul az Europark
A januári üzemeltetőváltás után hamarosan a nevét is megváltoztatja az 
Europark Bevásárlóközpont, és információink szerint már elkészültek az 
épület felújításának koncepciótervei is. A jövőben várhatóan Shopmark né-
ven működik tovább a bevásárlóközpont.

BERUHÁZÁS

A kétszintes Europark 19 éve 
nyílt meg az Üllői úton, több 
mint 25 ezer négyzetméteres 
eladóterén 68 üzlet működik, 
és hetente 125 ezren látogató 
keresi fel. Mint közismert, 
idén januárban új vállalat, 
a Diófa Ingatlankezelő Kft. 
vette át a bevásárlóközpont 
teljes körű üzemeltetését. 
Az elmúlt csaknem húsz esz-
tendő azonban nem múlt el 

nyomtalanul, a szakemberek 
szerint a bevásárlóközpont 
külső és belső terei műsza-
kilag elhasználódtak, forma-
ilag és funkcionálisan pedig 
nem követik a kor igényeit. 
Éppen ezért a tervek szerint 
hamarosan megváltozik az 
épület főbejárata előtti úgy-
nevezett „agóra”, és olyan 
közösségi terület jön majd 
létre, amely alkalmas lesz 

kisebb rendezvények, vá-
sárok tartására, de egyben 
találkozóhely is. Átépítik a 
jelenleg kissé barátságtalan, 
reklámokkal túlzsúfolt főbe-
járati homlokzatot és az épü-
let oldalhomlokzatát is. Az 
elképzelések szerint alapo-
san megváltozik a bevásárló-
központ belseje is, színében 
és formai kialakításában új 
arculatot kap a teljes épület.

Rövidesen új nevet és arculatot kap a bevásárlóközpont

Gépkocsivezetőt 
keres a Kispesti 
Egészségügyi
Intézet
A Kispesti Egészségügyi Inté-
zet (1195 Budapest, Ady Endre 
út 122-124.) gépkocsivezetőt 
keres határozatlan időre, teljes 
munkaidőben, közalkalmazotti 
jogviszonyban, nyugdíjas ese-
tében megbízási szerződéssel. 
Az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók. A pályázat 
részeként benyújtandó iratok, 
igazolások: szakmai önéletrajz, 
szakképzettséget igazoló bizo-
nyítványok másolata, három 
hónapnál nem régebbi hatósá-
gi erkölcsi bizonyítvány vagy 
igazolás erkölcsi bizonyítvány 
igényléséről, jogosítvány be-
mutatása, valamint nyilatkozat 
arról, hogy a benyújtott pá-
lyázatot a pályázatok értéke-
lésében részt vevő személyek 
megismerhetik. A pályázat 
elbírálásánál előnyt jelent: B 
kategóriás jogosítvány, egész-
ségügyi intézményben szerzett 
tapasztalat, XIX. kerületi lak-
cím. A pályázati kiírással kap-
csolatosan további információt 
Bálint Tamásné intézményüze-
meltetési osztályvezető nyújt  
a 347-5901-es telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zatnak a Budapest Főváros 
XIX. Kerületi Önkormányzat 
Kispesti Egészségügyi Inté-
zete címére történő megkül-
désével, elektronikus úton a 
gondnoksag@euint.kispest.hu 
emailcímen vagy személye-
sen az Ady Endre út 122-124. 
szám alatt.

ÁLLÁS

A Kispesti Szociális Szolgál-
tató Centrum Gyermekzsivaj 
Alapítványának a Tesco által 
kiírt, „Ön választ – Mi segí-
tünk!” című pályázathoz írt 
projektjét beválasztották a há-
rom legjobb közé körzetünk-
ben. A „Pályára állítunk!” című 
pályázat sikeréhez a vásárlók-

nak adott zsetonokkal lehet 
szavazni a Tesco áruházakban. 
A zsetont kérni kell vásárlás-
kor! A „Pályára állítunk!” a 
Gyermekzsivaj Alapítványnak 
– a Kispesti Szociális Szolgál-
tató Centrum alapítványának 
– a kispesti hátrányos helyze-
tű gyermekek megsegítéséért 

indított projektje. Köszönjük, 
hogy a szavazással támogatják 
kezdeményezésünket!

A Kispesti Gyermekzsivaj 
Alapítvány és a Kispesti Szo-

ciális Szolgáltató Centrum 
munkatársai

Pályára állítunk! – A Gyermekzsivaj Alapítvány pályázata
PÁLYÁZAT

www.shetland.hu • shetland@shetland.hu 
1192 Budapest, Kábel u. 10. 
Tel: 281-0822 • 30/952-1202; 
Fax: 281-3391

Tanfolyamaink szeptember 
közepén kezdődnek.
A tanfolyamok délelőtt, 
délután és szombaton, minden 
tudásszinten indulnak, wekerlei 
helyszíneken.

MINŐSÉGI NYELVOKTATÁS 
KISPESTEN 2016/2017
Angol, német, spanyol, francia 
és olasz nyelvoktatás

Shetland U.K.
Nyelviskola
Felnőttképzési engedély száma: E–000309/2014

1992 óta a nyelvtanítás élvonalában!

ÁRAK
8 - 12 fős csoportban: 
 60.000 Ft / 60 óra
 30.000 Ft / 30 óra
4 - 7 fős csoportban: 
 72.000 Ft / 60 óra
 36.000 Ft / 30 óra
( zetés két részletben lehetséges)

Nyelviskolánk: 
- engedélyezett intézmény
-  az Euro vizsgaközpont angol és német 

akkreditált vizsgahelye
-  vizsgafelkészítő tanfolyamokat indít alap-, 

közép- és felsőfokon
-  engedélyezett képzési programmal 

rendelkezik angol, spanyol, német, 
francia és olasz nyelvekből, ezért ezek 
a tanfolyamok ÁFA-mentesek

Jelentkezés ingyenes szintfelmérésre: 
telefonon, on-line, vagy személyesen 

A csoportokhoz tanév közben bármikor 
lehet csatlakozni.

Shetland hird 2016 osz 102,75x136.indd   1 15/07/16   16:07
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Gajda Péter
polgármester fogadóórája:
Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján folyamatosan (347-4525)
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 
18-20.

Vinczek György
(12. sz. választókörzet)
alpolgármesteri fogadóórája:
Minden hónap második szerdáján 
13.00–16.00 óra között, telefonos 
egyeztetés alapján (347-4523)
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 
18-20.

képviselői fogadóórája:
Minden hónap harmadik hétfőjén 
17.00–18.00 óra között
Kertvárosi Közösségi Ház
(Temesvár u. 117.)

Kertész Csaba
(6. sz. választókörzet)
alpolgármester fogadóórája:
Minden hónap második keddjén 
14–16 óra között, telefonos bejelent-
kezés alapján (347-4573)
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 
18-20.

Rátkay Andrea
(3. sz. választókörzet)
alpolgármester
képviselői fogadóórája:
Minden hónap első péntekén 17.00–
18.00 óráig, Kispesti Vass Lajos 
Általános Iskola (Csokonai utca 9.)

alpolgármesteri fogadóórája:
Bejelentkezés e-mailben: 
ratkayandrea@gmail.com vagy
telefonon: 06-20-378-4243

Burány Sándor (MSZP)
országgyűlési képviselő:
Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján folyamatosan
(06-20-466-8492)

Dr. Hiller István (MSZP)
országgyűlési képviselő:
Minden hónap második
csütörtökén 17.00-tól,
előzetes bejelentkezés nélkül
MSZP-iroda
(Kossuth Lajos utca 50.)

Dr. Béja Julianna
jegyző fogadóórája:
Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján (347-4529)
Városháza „A” ép. I/27.

* * *

1. sz. választókörzet
Fekete László
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Minden hónap második keddjén
17.00-tól a Forrásházban.
(Dobó Katica u. 18.)

2. sz. választókörzet
Bogó Józsefné
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Telefonos egyeztetés alapján folyama-
tosan (06-20-466-8492)

4. sz. választókörzet
Teknős Ferenc
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Minden hónap első szerdáján 16.00–
17.30 óra között
Kispesti Waldorf Iskola
(Vécsey utca 9-13),

valamint a DK irodájában (Ady 
Endre út 106., tel.: 607-3879, e-mail: 
dkkispest@gmail.com)

5. sz. választókörzet
Kránitz Krisztián
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Telefonos egyeztetés alapján folyama-
tosan (06-20-971-3397)

7. sz. választókörzet
Lackner Csaba
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Telefonos egyeztetés alapján folyama-
tosan (06-20-549-2400)

8. sz. választókörzet
Ékes Gábor (Fidesz-KDNP)
Minden hónap első szerdáján
17.00–18.00 óra között
Wekerlei Társaskör Egyesület
(Kós Károly tér 10.)

9. sz. választókörzet
Somogyi Lászlóné
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Telefonos egyeztetés alapján 
(06-20-432-7731)

10. sz. választókörzet
Szujkó Szilvia
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Minden hónap első péntekén 17.00-tól 
előzetes bejelentkezés alapján
MSZP-iroda
(Kossuth Lajos utca 50.)

11. sz. választókörzet
Varga Attila
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-1-550-0019)

Listás képviselő
Dódity Gabriella
(Fidesz-KDNP)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-242-7079)
Fidesz-iroda (Ady Endre út 91.)

Listás képviselő
Szathury Kolos (Fidesz-KDNP)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-364-2441)

Listás képviselő
Lazányi Ferenc (Fidesz-KDNP)
Minden hónap első szerdáján
17.00–18.00 óra között
Wekerlei Társaskör Egyesület
(Kós Károly tér 10.)

Listás képviselő
Ferenczi István (LMP)
Telefonos egyeztetés alapján folyama-
tosan (06-20-239-2122)

Listás képviselő
Lázár Tamás (Jobbik)
Telefonos egyeztetés alapján 
(06-20-490-0727)
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 
18-20., A ép. II/71.

LEVEGŐ- ÉS 
POLLENSZŰRŐ -10% alkatrész  

kedvezmény

OLAJCSERE AKCIÓ! Minden olajcsere mellé STP üzemanyag 
adalékot adunk ajándékba!

MŰSZAKI VIZSGA AKCIÓ

24.990 Ft

KLÍMATISZTÍTÁS -10%

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

A
z 

ak
ci

ó 
id

őt
ar

ta
m

a:
 2

01
7.

03
.1

3–
20

17
.0

5.
31

.

MÁR 10 ÉVE!

POLGÁRMESTERI HIVATAL 
1195 Budapest, Városház tér 18-20. • Tel.: 3474-500

H: 14:00-18:00 • K: ZÁRVA • Sz: 8:00-16:30 • Cs: ZÁRVA • P: 8:00-12:00

RECEPCIÓ
H: 8:00-18.00 • K: 8:00-16:30 • Sz: 8:00-16:30 • Cs: 8:00-16:30 • P: 8:00-12:00

KERÜLETI HIVATAL, OKMÁNYIRODA
H: 7:00-17.00 • K: 8:00-18:00 • Sz: 8:00-20:00 • Cs: 8:00-18:00 • P: 8:00-15:00

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
KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET
1195 Budapest, Ady Endre út 122-124.
Telefon: 347-5900
YAMAMOTO REHABILITÁCIÓ INTÉZET
1196 Budapest, Petőfi u. 79.
Telefon: 281-3035

EGÉSZSÉGÜGY
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HALLÓKÉSZÜLÉKET VISELŐK KÖZEL 80%-a állítja,
hogy KAPCSOLATA szeretteivel JAVULT.

Jöjjön el hallásvizsgálónkba 2017. április 14-ig 
és találjuk meg közösen a megoldást Önnek,

hogy ismét jól halljon!
Ingyenes hallásvizsgálattal várjuk, 

melyet ajándék esernyővel* jutalmazunk!

* Az ajándékra az ingyenes hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak a hirdetés felmutatásával. 
   Az akciók a készlet erejéig, maximum 2017. április 14-ig tartanak

TELEPY UTCAI HALLÁSVIZSGÁLÓ

Bejelentkezés: 06-1/323-0878 • 06-30/832-1193
06-80/204-567 (zöld szám)

www.victofon.hu

ÉN JÓL HALLOK!

ÖNMAGÁRA ISMER?

Igaz, hogy néha…
… vissza kell kérdeznem.

1096 Budapest, Telepy u. 18.

Vegye komolyan!
A jó hallás fontos.

A problémák megelőzésének érdekében ingyenes audiológiai
szűrővizsgálatot szerve zünk az Amplifon Hallásközpontokban
kispesti lakosok számára 2017. március 31-től április 21-ig.

ne halogassa, foglaljon időpontot most!

Amplifon Hallásközpont

XIX., Üllői út 259.
Bejelentkezés: 06 1 235 28 48

amplifon.hu

Megnyitottunk!

Az Amplifon mint a világ legnagyobb halló készülék forgalmazója
már több mint 65 éves nemzetközi tapasztalattal rendelkezik.

Erre építve ügyfeleink számára
kivételes lehetőségeket tudunk biz-
tosítani. Három év teljes körű in -
gyenes garanciát adunk minden
álta lunk forgalma-
zott halló készü lé k -
re, és ez nem jár
semmilyen plusz költ -
séggel ügyfeleink szá -
 mára. Emellett egye -
dülálló szol gáltatási
háttérrel rendel ke -
zünk a hallókészü lék
illesztés, a szer viz és a
kiegé szítők forgalma zása te kin -
tetében is. 
Velünk bIztosrA meHet!
magyarországon országszerte
már több mint 60 Hallás köz -
pontban várják audiológusaink,
akik egytől-egyig a szakma leg -
kiválóbb képviselői. A várakozás
elkerülése miatt, előre egyeztetett
időpontban várjuk Önt kellemes,
korszerűen fel szerelt Hallás köz -
pontjainkban! Attól a pillanattól

kezdve, hogy eljön hozzánk in gye -
nes hallásvizsgálatra, élete végéig
szá mít hat audiológusaink segít-
ségére, hiszen ügy fe leink szá mára

a kontroll vizsgála-
tok, és a ná lunk vá -
sárolt halló ké szülé -
ké nek beállí tása tel-
jesen díjmentes.
Jelentkezzen
Ingyenes
HAllás    VIzsgá -
lAtunkrA!
Ha a hallásvesztés

leg apróbb tüne teit is észleli ma -
gán, keresse fel leg közelebbi hal lás   -
központunkat, hogy audio ló gu -
sunk felmérje hallá sa aktuális álla -
potát. Fontos, hogy időben fel -
mérjük a bajt és meg tegyük az
első lépést a telje sebb élet felé.
Minél hamarabb keresi fel hal-
lásközpontunkat, annál na gyobb
az esély, hogy egy igényeihez
passzo ló halló készülékkel jelen-
tősen ja vít  hat életminőségén.

Miért válassza
az Amplifont?

Jól felszerelt  hallás központ -
jainkban egyedülálló szol gáltatási 
háttérrel várjuk.

Ismerje meg 
az Amplifont!
Az 1950-ben Milánóban
alakult Amplifon az évek
során a világ vezető halló -
készülék forgalmazójává
vált, ami 5 földrész 20
orszá gában 3250 hallás -
központot, 1700 együtt -
működő part nert és 240
szol gáltató központot tar-
talmazó glo bá lis hálózatot
tudhat magáénak. Az
Amp lifon munka társai a
világ 21 különböző orszá -
gában több mint 8600 hal-
lásközpontban már több
millió embernek segítet-
tek újra felfedezni a han -
gok világát. Szakmailag
ma gasan képzett audioló-
gusaink segítenek Önnek
megtalálni azt a meg -
oldást, mellyel legjobban
javítható a hallása. Élen
járunk az innova tív tech-
nológiák al kal   mazásában,
folyama to san fejlesztjük a
szol gál ta tása inkat és szé -
lesítjük a for galma zott ter-
mékeink pa lettáját.
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Konyhakert önkiszolgáló étterem
Barátságos árak, kedves kiszolgálás

1193 Budapest, Városház tér 2. Nyitva hétfőtől péntekig: 11:00–17:00 óráig
Email: konyhakert19@gmail.com • facebook.com/konyhakertkispest

Saláták: 300 Ft-tól
Levesek: 300 Ft-tól
Frissensültek: 800 Ft-tól
Pácolt grill húsok: 800 Ft-tól
Készételek: 600 Ft-tól
Desszertek: 250 Ft-tól
Csapolt sör kapható!

Lime torta
400 Ft


