BERUHÁZÁS
MEGÚJUL A PIAC MÖGÖTTI TERÜLET
Már 26 gépkocsi parkolhat a Kossuth téri piac mögötti területen folyó építkezés oldalában átadott új
beállókon. A Trefort Ágoston Szakgimnázium előtti
téren korábban működő illegális parkoló helyén a
nyár végére egy 154 beállóhelyes rendezett parkolót
és közösségi teret épít az önkormányzat.
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Döntött a Fővárosi Közgyűlés
a kerületi városrehabilitációs
tervek támogatásáról. Kispest négy pályázattal indult,
a fővárosi testület a wekerlei
kispiac felújítására 110 millió forintot biztosít.
5. oldal

A képviselő-testület döntésének megfelelően már aktívan működik a népkonyha a
Forrásházban. Az intézményben naponta 60 adag meleg
ételt osztanak ki a kerületben élő rászorultaknak.
4. oldal

Nyárra elkészül a Kispesti
Uszoda két új kültéri medencéje. Az élmény- és gyermekmedence, valamint a kiszolgáló létesítmények építésére
több mint 80 millió forintot
fordít az önkormányzat.
2. oldal
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Két új kültéri medence várja a Kispesti Uszoda vendégeit az
idei strandszezon kezdetétől. Az élmény- és gyermekmedence, valamint a kiszolgáló létesítmények építésére több mint 80
millió forintot fordít az önkormányzat.

Alaposan megváltozik
az uszodakert
a strandszezon kezdetére
változtatja az uszoda életét. Az idei
próbaév lesz, és a tapasztalatok alapján újragondolják az uszoda és a külső
strandrész működését. Kertész Csaba
szerint az előttünk álló nyár fontos
tapasztalatokat hoz majd, hiszen össze
kell hangolni, de el is kell különíteni az
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Jól halad a parkfelújítás
a Kossuth téren

Nyárra elkészülnek
az uszoda kültéri medencéi
A téli időjárás kicsit hátráltatta ugyan
a két kültéri medence építését, de
várhatóan május végén megnyílik a
szabadtéri fürdőrész az uszodakertben
– tudtuk meg Kertész Csaba alpolgármestertől, aki szerint a 80-85 millió
forintból épülő új rész jelentősen meg-
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uszoda külső és belső működését. Az
uszodakert az elkövetkező időszakban
alaposan megváltozik majd, hiszen
a két új medence mellé homokozó és
kiszolgáló létesítmények – zuhanyozók, öltözők – épülnek. Ezen kívül az
egyik strandröplabda-pályából szintén
füves terület lesz. Ez nem jelenti azt,
hogy megszűnne a strandröplabdázás
a kertben, hiszen a megmaradt négy
pályán továbbra is tartanak majd versenyeket – mondta el lapunknak az
alpolgármester, aki szerint a változások nem befolyásolják majd a nyári
táborok zavartalan lebonyolítását sem.
Ebben az évben már készülnek arra is,
hogy jövőre lecserélik a régi elavult
öltözőszekrényeket, és újfajta, használatarányos, karórás beléptető rendszert
szerelnek majd föl – foglalta össze a
tennivalókat az alpolgármester.

Sportpályákat, közösségi tereket építenek és zöldsávot is kialakítanak a területen

Két új szabadtéri fürdőrész várja majd a vendégeket

Már 26 gépkocsi parkolhat a kispesti Kossuth téri piac mögötti
területen folyó építkezés oldalában átadott új beállókon. A Trefort Ágoston iskola előtti téren
korábban működő illegális parkoló helyén a nyár végére egy 154
beállóhelyes rendezett parkolót
és közösségi teret épít a fővárosi
Tér_Köz városrehabilitációs pályázaton nyert pénzből és önerőből
az önkormányzat.

Alig telt el néhány hét az építkezés megkezdésétől, az önkormányzat megtartotta
ígéretét, és a felújítás előrehaladtával folyamatosan adja vissza a parkolókat a piacra érkezőknek és a környéken élőknek.
Elsőként 25 plusz egy mozgáskorlátozottnak fenntartott beálló készült el – mondta
Gajda Péter polgármester, aki a beruházás menedzselésével megbízott Kispest
Kft. igazgatójával, Horváth Gyulával
meggyőződhetett arról, hogy külön értesítés nélkül is észrevették és már birtokba
is vették az elkészült parkolóhelyeket a
kispestiek. Mint azt Gajda Péter most is
hangsúlyozta, az önkormányzat továbbra

sem gondolkodik azon, hogy a kerületben
fizetőssé tegye a parkolást. De keresni
kell azokat a megoldásokat, amelyekkel
az illegális megállás korlátozható, például a Wekerletelepen, ahol az – áprilistól

Nyár végétől újra
zavartalan lesz a megállás
és a parkolás
Shopmark néven működő – Europark vásárlói, illetve a metróval közlekedők P+R
parkolónak használják a telep külső utcaszakaszait. Horváth Gyula kérdésünkre

elmondta: a nyár elejéig újabb 40 parkolóval készülnek el, és azokat is folyamatosan adják majd át. A tervek szerint a nyár
végére mind a 154 beállóhely elkészül, és
újra zavartalan lesz a megállás és a parkolás. A Kossuth téri piac és a Trefort iskola közötti hatezer négyzetméteres terület
rehabilitációja, közösségi tér és parkoló
kialakítása várhatóan július végéig tart.
A beruházáshoz a Fővárosi Önkormányzat Tér_Köz városrehabilitációs pályázatán 246 millió forintot kapott a kerület,
amelyhez a kötelező önerő 64 millió forint, és ehhez tesz még hozzá a kispesti
önkormányzat 50 millió forintot.
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Mindennapi segítség a népkonyhán
A képviselő-testület döntésének megfelelően már aktívan működik a népkonyha a Forrásházban.
Az intézményben naponta 60 adag meleg ételt osztanak ki a rászorultaknak.
Kulturált körülmények között,
terített asztal mellett, meleg
helyen fogyaszthatják el azt az
egy tál meleg ételt, amelyet az
önkormányzat, a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum és a
Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központja (OSzSK) által kötött
háromoldalú együttműködési
megállapodás értelmében a
szeretetszolgálat főz a kispesti
rászorultaknak. Nagy segítség
ez a megváltozott munkaképességű
munkavállalóknak,
a közmunkából élőknek és az
átmenetileg nehéz anyagi körülmények közé kerülőknek
– mondta el lapunknak Gajda

Péter polgármester. A népkonyha hétköznap és helyben
fogyasztással legalább napi
egyszeri egy tál meleg ételt
biztosít azoknak a szociálisan
rászorult személyeknek, akik
más étkezési formát nem vesznek igénybe. A népkonyhán
kiosztásra kerülő 60 adag ételt
egy élelmiszeripari szakközépiskolai kollégium konyháján
állítja elő az OSzSK és szállítja a Forrásházba. A népkonyha
szolgáltatása minden munkanap 11.30 és 12.30 között vehető igénybe. A hajléktalanok
számára a Vöröskereszt helyi
szervezete nyújt továbbra is
napi háromszori étkezést.
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Sikeresen pályázott a kerület a wekerlei kispiac felújítására
Döntött a Fővárosi Közgyűlés a 2016 májusában meghirdetett Tér_Köz pályázatra beadott kerületi
önkormányzati városrehabilitációs tervek támogatásáról. Kispest négy pályázattal is indult, ezek közül a fővárosi testület a wekerlei kispiac felújítását támogatta 110 millió forinttal.
Mint azt Gajda Péter polgármestertől, a Fővárosi Közgyűlés tagjától megtudtuk, a pályázatok beadásának határideje
2016. november 30-a volt, a 23
kerülettől összesen 42 projekt
érkezett. Kispest négy elképzeléssel pályázott: vizes játszótér
kialakítására a Berzsenyi utcá-

Száztízmillió
forintot nyert
az önkormányzat
a fővárostól
Naponta 60 adag meleg ételt osztanak ki

FOGLALKOZTATÁS

Két műszakban dolgoznak a megváltozott munkaképességűek

Elindult a második műszak is a Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. telephelyén, a Forrásházban, ahol
már 40 megváltozott munkaképességű embert foglalkoztat a cég.

A megrendelők elégedettek az alapos munkával
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Az önkormányzat, a Kispesti
Szociális Szolgáltató Centrum
és a megváltozott munkaképességű emberek ezreit foglalkoztató Kézmű Közhasznú
Nonprofit Kft. háromoldalú
együttműködési megállapodása nyomán tavaly októberben
kezdődött meg egy műszakban
a munka a szociális centrum
keretei között működő Forrásházban. Immár két – délelőtti és délutáni – négyórás
műszakban, heti váltásban
összesen negyvenen végezhetnek könnyű fizikai munkát
a Forrásházban. Gajda Péter
polgármester lapunknak elmondta, kiemelt feladata az
önkormányzatnak a rászorulók támogatása, ezért is öröm,
hogy segíteni tud a kerület a
megváltozott munkaképessé-

gű kispestieknek. A Kézmű
kommunikációs igazgatójától
megtudtuk, a Forrásházban
biztonságban, jól érzik magukat az emberek, a megrendelők
pedig elégedettek az itt végzett
alapos és precíz munkával.
Radnai Tamás hangsúlyozta,
törekednek arra, hogy minél
jobb legyen a munkahelyi légkör, és a cég nagy hangsúlyt
fektet a munkán kívüli elismerésre. A Kispesti Szociális
Szolgáltató Centrum igazgatója, Vighné Vincze Erzsébet
elmondta, hogy a Forrásházban pszichiátriai problémával
küzdő emberek dolgoznak,
akiknek más-más a munkavégző képességük, de sikerült
úgy összehangolni a munkát a
Kézművel, hogy kezelni tudják a felmerülő problémákat.

ban, többfunkciós KRESZ- és
közösségi park kialakítására
az Eötvös utcában, a Temesvár
utca 117/a. alatti épület többfunkciós korszerűsítésére és a
wekerlei kispiac felújítására.
A fővárosi testület ez utóbbit
támogatta. Az önkormányzat a
Gutenberg téri piac felújítására
2013-ban készített koncepcióterv aktualizálásával indult a
fővárosi pályázaton, ahol 110
millió forintos támogatás nyert
el, ehhez mintegy 60 millió
forint önrészt kell biztosítani –
tudtuk meg Vadon Etelkától, a
Társadalmi Kapcsolatok Cso-

Közösségi programoknak is helyet biztosít majd a piac
portjának vezetőjétől. A kispiac
vásárlói többfordulós közösségi tervezés során mondhatták
el javaslataikat a piac megújítása kapcsán, s az önkormányzat az elhangzott javaslatok és
vélemények mérlegelésével
folytatta az egyeztetéseket a
tervezővel, a kereskedőkkel és
a wekerlei civilekkel. A koncepcióterveket Füzes András

és Tóth Péter készítette, a legfontosabb szempontok között
szerepelt az új piacépület megépítése, a piac környékének
kertészeti rendezése, az energiahatékonyság és megújuló
energiaforrások használatának
megteremtése, valamint a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése. A megújuló piac a civilek
által régóta igényelt közösségi

eseményeknek is helyet biztosít majd, az akadálymentesen
megközelíthető emeleti közösségi terem a piac nyitvatartásán
túl is megközelíthető lesz. A
most megítélt támogatásból
megvalósuló tervek pontos
tartalmát a főváros és a kerület
közötti együttműködési megállapodásokban, 2017. június
30-ig rögzítik majd.

Támogassa a Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítványt!
A XIX. kerületi önkormányzat kezdeményezésére, illetve alapításával olyan kerületi, helyi jelentőségű, nyitott
szociális alapítvány jött létre
1991-ben, melynek fő célja
a kispesti speciális helyzetű
lakosok megsegítése. Az alapítványt a helyi önkormányzat
támogatása mellett magánadományozók, egyéb szervezetek

támogatják, illetve jótékonysági rendezvényeink teljes
bevétele is a rászorulók segítését célozza. Kispesti lakosok segítése: gyógykezelések,
műtétek és terápiás folyamatok támogatása; hozzájárulás
a gyógyászati segédeszközök
megvásárlásához, javításához,
karbantartásához;
speciális
betegségben szenvedők dié-

tás étkeztetéséhez, hozzájárulás gyermekek és felnőttek
üdültetéséhez; kerületi lakos
nyugdíjasok részére a nyugdíjjogosultság megállapítása
és a tényleges nyugdíjfolyósítás között eltelt átmeneti
időre támogatás biztosítása.
A beérkezett kérelmekről kuratóriumi ülésen döntenek az
alapítvány tagjai. Az utóbbi öt

évben 1420 kérelmet bíráltunk
el pozitívan, mintegy 21 millió forintos támogatást nyújtva
a rászorulóknak. Támogassa
tevékenységünket adója 1%ának felajánlásával! A Kispesti Rászorultak Megsegítésére
Közalapítvány
adószáma:
19677976-1-43.
Deákné Császár Gabriella
kuratóriumi elnök
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Tájékoztatót tartottak az óvodai felvételről

Az óvodaválasztással és a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat ismerhették meg a kispesti szülők
a Wekerlei Kultúrházban tartott önkormányzati tájékoztatón. A kispesti óvodákba 2017. május 2. és 8.
között lehet beíratni a kisgyermekeket.

Hároméves kortól kötelező az óvodai nevelés

A fontosabb tudnivalókat a beiratkozásról Bertók Zoltánné,
az önkormányzat Humánszolgáltatási Csoportjának óvodapedagógiai vezető főtanácsosa
ismertette a megjelent szülőkkel. Kispesten idén május 2. és
8. között írathatják be a szülők
gyermekeiket az óvodákba.
A beiratkozásra a kisgyermeket is vinni kell. A felvételnél
számít a hátrányos helyzet,
valamint hogy az adott óvodai
körzethez tartozik-e a gyerek,
életvitelszerűen ott lakik-e a
család, illetve abba az óvodába jár-e testvére. Elutasító határozat esetén 15 napon belül
lehet fellebbezést benyújtani
az óvodában, de a jegyzőnek

címezve. A szeptember 1-jén
kezdődő nevelési év minden
olyan kisgyerekre vonatkozik,
aki augusztus 31-ig betölti a 3.
életévét. A szülő írásban kérvényezheti a település jegyzőjénél, ha ez alól felmentést
szeretne, amely ötéves korig
adható, a védőnő és a körzetes
óvoda vezetője együtt javasolhatja a jegyzőnek. Egyházi
intézmény esetén annak fenntartójához kell fordulni. A kisgyereknek naponta legalább
négy órát az óvodában kell
tartózkodnia. Az óvodai felvétellel kapcsolatos részletes
tudnivalók a www.kispest.hu
honlapon olvashatók.

Szakmai konferencia az óvodai tehetséggondozásról
A tehetség volt a témája annak a szakmai konferenciának, amelyet a Kispesti Óvodapedagógusok
Szakmai Munkaközössége szervezett a kerületben dolgozó óvónőknek és óvodai alkalmazottaknak,
csaknem kétszáz szakembernek a KMO-ban.
Az immár második alkalommal megrendezett szakmai
találkozó résztvevőit Bánáti Tiborné és Szűcsné Juhász
Csilla, a Kispesti Óvodapedagógusok Szakmai Munkaközösségének vezetői köszöntötték, az önkormányzat nevében
Vinczek György mondott beszédet. Az alpolgármester fontosnak találta itt is elmondani,
az önkormányzat elemi érdeke,
hogy óvodái magas színvonalú
szolgáltatásokat nyújtsanak a
kispestieknek. A kerületi óvodák működésével, felszereltségével alapvetően minden rendben, de egyes óvodákra bizony
ráfér a felújítás, az eszközök
fejlesztése. Ezért a kerületi
képviselő-testület az idei költségvetésben gondolt arra, hogy

legyen elég forrás az intézmények felújítására, fejlesztésére
és korszerűsítésére. Jávori Ildikó, az Eleven Team szakmai
vezetője a hétköznapi használatban összemosódó fogalmakat tisztázta a tehetséggel kapcsolatban, majd Nagy Mária
brácsaművész, az Operaház
nagykövete tartott színes illusztrációkkal egybekötött előadást az apró gyermekkorban
megcsillanó zenei tehetségről.
A szünetet követően dr. Antos Zsolt, az Oktatási Hivatal
képzési referensének előadását
hallgathatták meg a résztvevők, és Enyedi Zsuzsanna, az
Educaprint készségfejlesztő
gyermekkönyvek kiadójának
bemutatóját nézhették meg a
KMO előterében.

Kétszáz szakember vett részt a programon
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Folytatja az intézményfelújításokat az önkormányzat

Az elmúlt időszak fontosabb eseményei mellett a kerületi kerékpárút-hálózat fejlesztésének tervei
szerepeltek a a Tudásházban megrendezett civil fórum napirendjén.
Budapesti Közlekedési Központtal közösen létrehozott
konzorcium együtt pályázott
a kispesti kerékpárút-hálózat
korszerűsítésére, és 350 millió
forint uniós támogatást nyert.

Rövidesen újabb
kerületi óvoda
újulhat meg
kívül-belül

Rátkay Andrea alpolgármester, Burány Sándor országgyűlési képviselő,
Gajda Péter polgármester és dr. Hiller István országgyűlési képviselő
A novemberi előző fórum óta
eltelt időszak fontosabb történései között említette a polgármester a Mese-Vár óvoda tornaszobájának, illetve felújított
vizesblokkjának, konyhájának
átadását. Szót ejtett a korábban
önkormányzati kézben lévő
iskolák államosításáról, az új
Külső-pesti Tankerület megalakulásáról is. Bár januártól
a fenntartás és a működtetés is
az állam feladata, a kerületnek
a közétkeztetés biztosítása,
illetve a kispesti gyerekek érdekében néhány olyan önként
vállalt feladata maradt, mint
például az intézmények további segítése. Ezért az önkormányzat egy iskolatámogatási
alapot hozott létre, amelyből
az iskolák, igényeik szerint,
ki felújításra, ki programra, ki
pedig más egyébre igényelhet
támogatást. Ezt a támogatást a
következő tanév szeptemberi
megnyitóján szeretnénk majd
átadni az iskoláknak. De a már
megkezdett és beígért fejlesztéseket, beruházásokat sem felejti el az önkormányzat: ilyen

a Pannónia iskola tetőterében
tantermek kialakítása, illetve
90 százalékban elkészült a világításkorszerűsítés az Erkel
iskolában – mondta el Gajda
Péter. Kiemelte a polgármester, hogy az önkormányzatnál
maradó oktatási és szociális
intézmények – bölcsődék,
óvodák – felújítására, korszerűsítésére, felszerelésére külső
források hiányában egy közel félmilliárd forintos keretet
hoztak létre, amelyet az elkövetkező hónapokban használnak majd fel. Így a Csillagfény
bölcsődén és az Arany óvodán
kívül még egy kerületi óvoda
újulhat meg kívül-belül.
Közterületi fejlesztések Kispesten
Arról is beszélt Gajda Péter,
hogy folytatódik a 2006-ban
elindított kerületi közbiztonsági program is. A térfigyelő
rendszer tavalyi korszerűsítése
után idén új munkatársakkal
bővülhet a Kispesti Rendészeti Központ állománya, de új
kamerák telepítését is tervezi

az önkormányzat. Az idei év
jelentősebb közterületi fejlesztése a Vásár tér teljes átépítése,
az átadás április 30-án várható.
Nemsokára átadják a teljesen
felújított Berzsenyi utcai gyermekorvosi rendelőt is. Régi
terv volt, és a strandszezonra
elkészül a két kültéri medence
a Kispesti Uszoda kertjében.
Megkezdődött a Kossuth téri
piac mögötti terület felújítása
is, ahol az önkormányzat az
építkezés ideje alatt folyamatosan adja vissza a parkolóhelyeket a kispestieknek, illetve
a piacon vásárlóknak. Itt említette meg a polgármester, hogy
a kerület 110 millió forintot
nyert fővárosi pályázaton a
wekerlei kispiac korszerűsítésére.
Korszerűsítik a kerékpárúthálózatot
A fórumon Patek Gábor, a Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda vezetője
tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy pályázati lehetőség
keretében a fővárossal és a

Mint az irodavezető elmondta,
most az elsődleges cél nem új
kerékpárutak építése, hanem
olyan kerületi beruházás megvalósítása, amely összeköti a
kerületet a környező településekkel, illetve a teljes belső
kerékpárhálózat kialakítása,
kerékpárosbaráttá tétele. Tegzes Gergely vezető tervező
részletesen ismertette azokat
a vizsgálatokat, amelyekkel
eddig feltérképezték Kispest
kerékpározhatóságát, és hogy
milyen lehetőségeket látnak
megvalósíthatónak a fővárosi
pályázaton. Miután a tervezés,
a koncepcióterv kialakítása
még csak most érkezett a félidejéhez, várják az ötleteket,
javaslatokat. A kerékpárforgalmi közlekedéscélú hálózati terv elkészítésénél fontos
szempont volt az, hogy ez a
terv illeszkedjék a gépkocsiés gyalogosforgalomhoz, a tömegközlekedéshez. Általános
cél, hogy élhetőbb és fenntarthatóbb környezet jöjjön létre,
s hogy a mindennapi közlekedésben minél gyakrabban válasszuk a kerékpárt. A közlekedés mellett fontos probléma a
kerékpárok biztonságos tárolása, ennek megoldására köztéri
szekrényszerű tárolók építésének gondolata is felmerült.
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ELISMERÉS

Radnóti-díjat
kapott Szonderik
Gyula
Szonderik Gyula, a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) XIX. kerületi szervezetének elnöke az
antirasszista világnap alkalmából tartott ünnepségen vehette
át a Radnóti Miklós költőről
elnevezett antirasszista díjat a
budapesti Radnóti Miklós Művelődési Központban.

2017. ÁPRILIS

OKTATÁS

Fókuszban a modern technológiával
támogatott oktatás
Jelen és jövő: számítógépek és okos eszközök az iskolában címmel rendezett konferenciát a Puskás Ferenc Általános Iskola a Külső-pesti Tankerület pedagógusainak a KMO-ban. A hagyományteremtő szándékkal indított szakmai rendezvényen mintegy 130-an vettek részt a XVIII., a XIX. és
a XX. kerületből.

2017. ÁPRILIS

KISPEST

KULTÚRA

KULTÚRA

Művészeti kalandozásra invitált a kultúrház

Verstemplom
és Kávészünet
a költészet napján

Művészeti kalandpark – Kalandozz velünk! címmel hirdette meg interaktív összművészeti találkozóját a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár. A
Wekerlefesztet 2011-ben indította el az intézmény azzal a céllal, hogy közelebb hozza a művészetkedvelő közönséget Wekerletelep és Kispest kulturális
értékeihez, az itt élő alkotókhoz és az alkotás folyamatához.

ZÖLDPROGRAM

Játszóház
és növényültetés
Féléves programsorozatot valósított meg a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum az
önkormányzat Szebb Kispesti
Környezetünkért című pályázatán 2016-ban elnyert polgármesteri különdíjból. A játszóházat látogató kisgyermekes
családok interaktív előadásokon vehettek részt, érdekes
információkat hallhattak a tudatos vásárlás szabályairól és
a fogyasztóvédelemről. Gyakorlati bemutató során pillanthattak bele egy ökoháztartás
mindennapjaiba, a hulladékok
újrahasznosításának mindennapi kivitelezésébe, tippeket
kaptak a lakótelepi balkonkertészet elkezdéséhez, növényeket ültettek, egészséges ételeket és italokat készítettek, de
szó esett a felelős állattartásról
is. A programsorozat megkoronázásaként az önkéntesek
segítségével fűszernövénykertet hoztak létre, amelyet a kisgyerekek és szüleik beültettek
virágokkal, fűszer- és gyógynövényekkel, a kert gondozása
mostantól a játszóházas közösség feladata lesz.

Látogatóban Nikmond Beáta szobrászművésznél

Motiválja a diákokat a digitális eszközhasználat
Köszöntőjében a Külső-pesti
Tankerületi Központ igazgatója úgy fogalmazott, esélyegyenlőséget teremt a Puskás iskola, amikor a tanulók
kezébe adja az informatikai
és kommunikációs eszközöket. Bak Ferenc elmondta, az
iskolák nem mindig tudnak
megfelelni a gyerekek és a
szülők elvárásainak, mert
még ha a technika adott is,
nem biztos, hogy minden pedagógus felkészült a feladatra. Ugyanakkor hatalmas az
iskola felelőssége abban,
hogy a 21. századi eszközök
segítsék a tanulókat az eligazodásban, és a szülőknek is
meg kell tanulniuk, mit en-

gedhetnek meg gyermeküknek. Vinczek György alpolgármester kiemelten szólt a
Puskás iskola alkotó, innovatív szerepéről a kerületi
informatikaoktatásban,
és

Látványos szakmai
programot indított
el a konferencia
hangsúlyozta, hogy a konferenciával látványos szakmai
program indulhat el Kispesten. Bihari Péter intézményvezető köszöntőjét követően
három plenáris nyitóelőadás

várta az érdeklődőket. Fehér
Péter az iskolai információs
és kommunikációs technológiák (IKT) szükségességéről
beszélt, Kőrösné dr. Mikis
Márta Gyermekek a digitális
világban címmel tartott előadást, Abonyi-Tóth Andor az
ELTE T@T kuckó oktatási
projektjeibe nyújtott betekintést. Délután öt-öt szakmai műhely programjából
lehetett válogatni, amelyeken szó volt az IKT alkalmazásáról a különböző tárgyak
oktatásában, valamint a gondolkodás és a kreativitás fejlesztéséről.
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A Wekerlefeszt
megnyitóján Gajda Péter polgármester és dr. Hiller István,
Kispest országgyűlési képviselője, a Parlament alelnöke
köszöntötte a megjelenteket. A
kiállításmegnyitón Lipcseiné
Háda Tímea mester gitártanár
játékát élvezhette a közönség,
majd Wekerlei Montmartre
címmel Szőke Péter Jakab és
Vojnits Attila képzőművészeket lehetett figyelni alkotás
közben, Antal András Balázs
és Demján Zsolt gitárosok
zenés barangolása mellett. A
„Reuters jelenti…” címmel
Balogh László Pulitzer-díjas fotóriporterrel, a Reuters
hírügynökség magyarországi
munkatársával találkozhatott a

közönség. Mesterségbemutatót
tartott Rosivall Emese „Remese” varrós műhelye és
Lukácsy Tibor könyvműves.
A Triola fúvósegyüttes Hangszerközelítő
fafúvósokkal
címmel adott műsort. Interak-

Idén is szolgált
újdonságokkal
a Wekerlefeszt
tív jazzsztenderdek címmel a
Vörös Niki Quartet buzdította
tapsra, éneklésre és zenélésre
a közönséget. A mi táncunk
címmel Farkas Zsolt Magyar
Bronz Érdemkereszt díjjal ki-

tüntetett zenész–táncos–koreográfussal, a Közéleti Díjas Khamoro Táncszínház és
a Khamoro Budapest Band
folklóregyüttes
vezetőjével
beszélgethettek az érdeklődők.
Este Tallós Rita színművész és
Bach Szilvia színésznő, humorista, énekes lépett színpadra: a
közönség ízelítőt kapott a női
kabarékból a boldog békeidőktől napjainkig. Szabó Mária, a
WKK igazgatója lapunknak
elmondta, az idei művészfesztivál is újdonsággal szolgált
az érdeklődőknek: regisztrációhoz kötött műterem-látogatásokat szerveztek a kerület
művészeinek alkotó-kiállító
tereibe.

A magyar költészet napja alkalmából, József Attila születési
évfordulója előtt tisztelegve,
immár harmadik alkalommal
rendezett költészet napi programot a KMO Művelődési
Ház, amely kortól függetlenül
várta a versszerető szavalókat,
látogatókat, költőket, mondják
el kedvenc verseiket. P. Tóth
Erzsébet művelődésszervező
lapunknak elmondta, hogy a
versmondók közül sokan saját
verssel készültek. Papírról és
– a technika vívmánya adta lehetőségként – mobiltelefonról
is többen olvasták fel a verstemplomba hozott költeményüket, de voltak, akik gitárral
érkeztek, sőt, egy versszerető
füttyel dalolta el a megzenésített verseket mindenki ámulatára. Érdekes színfolt volt,
amikor a gyermekek, felnőttek közös szavalásba kezdtek,
vagy a gitár aláfestő zenéjére
együtt énekelgettek. A kispesti Hungária úti kollégium kisdiákjai saját költeményeikkel
lepték meg a látogatókat, ami
különösen meghatónak bizonyult. Amikor éppen nem állt
ki senki a színpadra, a versszerető közönség a nagy színészóriások szavalatait hallhatta
a háttérben, ami ugyancsak
felemelő volt, a csend magáért beszélt. A költészet napi
program másik részében este a
Kávészünet Együttes élő koncertjére került sor. A közismert
versek megzenésítéséről nevezetes zenekar fergeteges hangulatot teremtett, a hallgatóság
sokszor szavalta a verseket a
dallamokra, vagy felállva ringatózott a ritmusra.
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FELHÍVÁS

Környezetvédelmi pályázatok Kispesten

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága pályázatot
hirdet környezetvédelmi célok megvalósítására 2017-ben.

A pályázat célja a kispestiek,
az itt élő fiatalok környezetvédelmi nevelése, a gyerekek
megismertetése
közvetlen
környezetük állat- és növényvilágával, ösztönzésük a természetes és épített környezet
ápolására, védelmére, fejlesztésére. Az 1. kategóriában
– a kerületi oktatási, nevelési
intézményektől – olyan pályaműveket várunk, melyek
ismertetik az intézmény környezetvédelmi szellemiségét
(az intézmény meglévő és tervezett, környezeti neveléssel
kapcsolatos programjait); és
amelyek tükrözik a gyerekek
kapcsolatát közvetlen környezetükkel, hangsúlyozzák
környezetük
megóvásának
fontosságát, és lehetővé teszik
számukra közvetlen tapasztalatok szerzését, elősegítve egy
környezetbarát gondolkodás-

módú generáció kinevelését,
mely felismeri felelősségét
környezete és ezzel saját jövője alakításában. A pályaművek
elbírálásánál előnyt jelent, ha
abban egy adott kerületi környezetvédelmi problémára keresnek a gyerekekkel közösen
megoldást. A 2. kategóriában
– a társadalmi és civil szervezetek, valamint társasházaktól,
szövetkezeti házaktól – elsősorban olyan munkákat várunk, melyek a pályázati kiírás
céljával megegyezően olyan
környezetépítést
céloznak
meg, amely zöld növényzet
telepítésével javítják a helyi
mikroklimatikus viszonyokat
és a kerület zöldfelületi potenciálját, maradandó esztétikai
értéket létrehozva járulnak
hozzá Kispest arculatának javulásához, egyúttal a meglévő
természeti-, környezeti értékek megóvását tűzik ki célul.

A pályázatokat írásban kell
benyújtani 2017. május 17én 16 óráig, a Polgármesteri
Hivatal Zöldprogram Irodáján
(1195 Budapest, Városház tér
18-20., B épület, III. emelet,
96-os szoba). A beérkezett
pályázatokat a 2017. év június
havi rendes ülésén a Környezetvédelmi Bizottság bírálja el
és dönt a helyezéseknek megfelelő támogatás odaítéléséről.

Kispest Önkormányzata –
csatlakozva Kovács Szilvia
ötletgazda által létrehozott „A
legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz –
meghirdeti a helyi „A legszebb
konyhakertek” című programot/versenyt. A program célja
a lakosság ösztönzése arra,
hogy saját, rokonai vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, gondozza
azt, termesszen benne maga és
családja számára minél több
konyhakerti zöldséget és gyümölcsöt. Az év kiemelt témája:
„Hasznos rovarokat a kertbe!”
Jelentkezési lap kérhető és leadható a Polgármesteri Hivatal
főbejárati portáján és a Kispesti Kertbarát Klubban (Kispesti
Kaszinó, 1191 Budapest, Fő
utca 42.) Jelentkezési határidő:
2017. május 20. Mindkét pályázat részletes kiírása a www.
kispest.hu honlapon olvasható.

2017. ÁPRILIS

Dr. Hiller István (MSZP)

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

Vélemények a kispesti sportfejlesztésekről

Véleménye szerint milyen módon mozdítják elő a kerület tömegsportéletét és a versenyzési lehetőségeket a küszöbön álló sportfejlesztések?

Szujkó Szilvia
(MSZP-DK-Együtt-PM)
A képviselő-testület szándéknyilatkozatot fogadott el arról,
hogy a társasági adókedvezmény-támogatások (tao-pénzek) bevonásával első osztályú
kézilabda-mérkőzések rendezésére alkalmas sportcsarnok
épüljön a KAC-pályán. A

FOGADÓÓRA
Dr. Hiller István országgyűlési
képviselő következő fogadóóráját 2017. május 10-én, szerdán 17 órától tartja az MSZP
Pesterzsébeti Önkormányzati
Képviselői Irodájában (XX.,
Ady Endre utca 84/a.). Előzetes bejelentkezés nem szükséges. Szeretettel várjuk önöket!

KISPEST

Ferenczi István (LMP)
Ki ne örülne a sportolási lehetőségeket bővítő fejlesztéseknek? Lehetőséget teremtenek a
szabadidő örömteli eltöltésére,
az egészség megőrzésére, a betegségek megelőzésére. Szinte
minden új pálya, csarnok,
sporteszköz üdvözlendő. Sőt!
Nemcsak a konkrét sportolási

sportcsarnok az önkormányzat
tulajdona lesz, az első osztályban játszó Kispesti Női
Kézilabda Klub bérleti jogot
nyer a későbbi üzemeltetéshez. A Wekerlei Sporttelep új
bérlője felújította a világítást,
két pálya fölé sátrat emeltek,
így télen-nyáron folyamatosan lehet teniszezni. Megújul
a leromlott állapotú kerítés,
és új műfüves teniszpálya is
épül. Tavasszal megkezdődtek
a területrendezési munkák.
Az Eötvös utcában megnyílt
a Kispesti Nehézatlétikai
Sportiskola Klinga Lászlóról
elnevezett birkózóterme. Az
önkormányzat jelképes bérleti
díj felszámolásával támogatta
a birkózóterem létrejöttét és a
sportág népszerűsítését. Néhány hét múlva befejeződik
a leglátványosabb fejlesztés
lehetőségek, de a kerületet
érintő kerékpáros infrastruktúrafejlesztések is ide sorolhatók. E pozitív szempontokat
azonban csak a tömegsport
vonatkozásában osztom, kerületünk pedig sajnos helyet
biztosít egy felesleges (káros),
kiemelt állami futball-beruházásnak is egy korábbi zöldterület hűlt helyén a Kertvárosban. A 2011-es sportkoncepció
vázlatos, elavult és a sportot
érintő döntések során kevés
relevanciával bír. A sportlétesítmények felelősei a kerületi
intézményrendszerben szétszórva, ide-oda pakolgatva
kapnak helyet, így ha lenne is
korszerű és átfogó koncepció, a
végrehajtásra hivatottak akkor
is számos hivatali és bürokratikus akadállyal megküzdve
tudnának csak dolgozni.

a Kispesti Uszoda területén.
Minden évben két iskolai
úszóversenyt tart a kerület az
iskolások részére, közel 500
gyermek indul egy-egy rendezvényen. Itt működik a Kispest
Sportegyesület szervezésében
a strandröplabdapálya, ahol
szakosztályi versenyeket is
rendeznek. Az önkormányzat
által kiemelten támogatott, 26
éve működő Kispesti Sportegyesület szervezi a kerületi
sportrendezvényeket, röplabda-, strandröplabda-, asztalitenisz-, futsal- és síversenyeket.
Jelen vannak a kerület iskoláiban, szabadidős rendezvényeken. Ausztriában sítábort és
síversenyt rendeznek az önkormányzat támogatásával kispesti diákoknak. Tizenhat év
szünet után a Kihívás Napján
újra sportolni hívta a kispes-

Lázár Tamás (Jobbik)
A kérdésfeltevésből úgy tűnhet, mintha Kispesten hatalmas
sportfejlesztések előtt állnánk,
de én egyelőre nem látok semmit. Ha esetleg a sportcsarnok
építéséről van szó, amely a
tervek szerint a KAC-pályán
épülne fel, akkor azzal óvatos
lennék. Az elmúlt időszakban

tieket a KAC-pálya. A Nego
Kyokushin Karate Egyesület
a 10. Kispest Kupa kyokushin
karatebajnokságot
rendezte
meg 2016-ban. Mintegy 1,5
millió forint értékben kapott
pingpongfelszerelést a Gábor
iskola A Sport Legyen a Tied!
program keretében. Az önkormányzat díjat alapított Kispest
Sportjáért névvel, amelyet
azok a sportvezetők kapják
meg, akik kiemelkedően sokat
tettek a sport népszerűsítésért
a kerületben. Minden évben
közel 80 sportoló között oszt
ki az önkormányzat összesen
kétmillió forintos támogatást.
A kerületi tömegsport életét
és a versenyzési lehetőségeket a felsoroltakon kívül még
számos lehetőség biztosítja a
kispestiek számára, csak élni
kell az ajánlattal!
kétszer lett már bejelentve,
hogy sportcsarnok fog épülni,
egyszer a KÖKI-nél, másodszor a Puskás iskolánál. Sajnos
egyikből sem lett semmi. Ezért
vagyok szkeptikus, de félreértés ne essék: nagyon örülnék,
ha végre lenne saját sportcsarnoka a kerületnek. Fontos,
hogy legyenek sportfejlesztések Kispesten, hogy a szülőknek ne kelljen más kerületbe
vinni a gyermekeiket. Jó lenne,
ha az önkormányzat folytatná
a műfüves focipályák építését,
amit több mint négy éve abbahagyott. Pedig a Rákóczi és a
Toldy utcai játszótérnél már
megérett a régi beton lecserélése. Harminc éve még én is
ezen rúgtam a bőrt.
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EGÉSZSÉG

BERUHÁZÁS

Tulajdonosváltás után új nevet kapott az Europark
Áprilisban új nevet kapott az Üllői úti bevásárlóközpont, amely ezentúl Shopmark néven fogadja vásárlóit. Az új tulajdonos kívül-belül fel kívánja újítani az épületet, az átépítés várhatóan 2018 második
felében zárul majd le.

Shopmark néven működik tovább az áruház

Az éppen húsz évvel ezelőtt,
1997-ben megnyílt bevásárlóközpont egy évvel ezelőtt
került a Diófa Alapkezelő Zrt.
által képviselt Magyar Posta
Takarék Ingatlan Befektetési
Alap tulajdonába, az üzemeltetést a Diófa Ingatlankezelő
Kft. munkatársai menedzselik. A Diófa Alapkezelő Zrt.
lapunkhoz eljuttatott tájékoztatójában leszögezi, hogy a
bevásárlóközpont tulajdonosváltása következtében elkerülhetetlenné vált a névváltás is,
ugyanis az Europark név egy
több országon átívelő márka –
tehát nem ez volt az egyetlen
Europark
bevásárlóközpont
a világon –, amely nem volt
része az ingatlan-adásvételi
tranzakciónak. Az új tulajdonos szeretné elvégezni az épület teljes műszaki és esztétikai
felújítását: a nagyszabású átépítési munkák előreláthatóan
jövő év elején kezdődhetnek el

FELHÍVÁS

Egészségügyi szűrőprogram a lakótelepen Ötvenedik
Mintegy 130 kispestit vizsgáltak meg az önkormányzati egészségnapon az
Élmunkás lakótelepen. A szűrőkamion az európai uniós támogatású országos
Egészségvédelmi Szűrőprogram keretében érkezett Kispestre.

és ősszel fejeződhetnek be. Ennek eredményeként megszépül
a Shopmark homlokzata, átalakítják a főbejárat előtti teret
és részben a parkolót is, de az
igazán látványos munkálatokat
épületen belül végzik majd.
A tervezett átalakítás lehetővé teszi az üzletek számának
növelését is: a látogatók által
kedvelt üzletek többsége megújulva és megszépülve fogadja
majd a vásárlókat, emellett új
márkák is színesítik majd a
palettát. A Shopmark parkolója elsősorban a bevásárlóközpont látogatóinak kényelmét
hivatott szolgálni, de fővárosi átlaghoz viszonyítva igen
kedvezményes áron biztosít
parkolási lehetőséget. Munkanapokon a parkolás első két
órája ingyenes, azt követően is
csupán napi 350 forintba kerül,
hétvégenként pedig díjmentesen lehet parkolni az épület
nyitvatartása alatt.

Katasztrófavédelmi versenyen mérkőztek a fiatalok
elméleti és gyakorlati tudásukat. A két győztes csapat a fővárosi ifjúsági katasztrófavédelmi versenyen képviselheti
Kispestet. A két évtizedes hagyományra visszatekintő katasztrófavédelmi verseny segít
elsajátítani a gyerekeknek és
később a felnőtteknek a helyes
viselkedést veszélyhelyzetben:
megtanulják, begyakorolják,
hogy mit kell tenni, hogyan
lehet segíteni nemcsak katasztrófahelyzetben,
hanem
akár baleset esetén is, hiszen
a gyors és szakszerű segítség
a hétköznapokban is óriási
előnyt jelent.

Kispest Önkormányzata idén
is megrendezi az 50 éve együtt
élő házaspárok köszöntését.
Olyan kispesti házaspárok jelentkezését várják, akik 2017ben ünneplik 50. házassági
évfordulójukat, és még nem
vettek részt az önkormányzat
által rendezett ünnepségen. Jelentkezni lehet augusztus 31-ig
a 06-20-549-2434-es telefonszámon vagy a huszarerzsi@
gmail.com e-mail címen Huszár Erzsébet idősügyi referensnél.

A 101 éves
Lipcsei Gézánét
köszöntötték

Elsősorban a környéken élőket,
a Kertváros lakosságát várta
34-féle ingyenes szűrővizsgálattal a kamion: többek között
testtömeg-analízis, vércukormérés, táplálkozási tanácsadás, szív- és érrendszeri, valamint látás- és hallásvizsgálat
szerepelt a lehetőségek között.
Az egészségnap főszervezőjétől, Varga Attilától megtudtuk,
a kertvárosiak pozitív visszajelzései alapján kezdték szer-

vezni a programot a Kispesti
Diabétesz és Egészségklubbal
együtt, az önkormányzat támogatásával. Az önkormányzati képviselő elmondta, a
vizsgálatok eredményeit az információs prevenciós csomaggal együtt mindenki kézhez
kapta a szűrés után, ezekkel
– ha szükséges – tovább lehet
menni a háziorvoshoz vagy a
szakorvoshoz. A diabéteszklub
vezetője lapunknak hangsú-

lyozta, nagyon fontos, hogy
az ember tisztában legyen
szervezete állapotával, és minél hamarabb kezelni lehessen a felmerülő egészségügyi
problémákat. Huszák János
elmondta, a klub évente kétszer, tavasszal és ősszel rendez
egészségnapokat, a kamionos
szűrővizsgálattal most a tavaszi megvalósult.

Mammográfiás szűrővizsgálat
Pontosan kellett célozni a fecskendővel

házassági
évforduló

ÜNNEP

Több mint harmincféle vizsgálaton lehetett részt venni

VETÉLKEDŐ

Az általános iskolás csapatok
közül a bolyais „Tűzszerészek”, a középiskolások mezőnyében a ganzos „Bajnokok”
nyerték meg az idei kispesti
katasztrófavédelmi versenyt. A
Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi
Kirendeltsége
által önkormányzati támogatással megrendezett kerületi
versenyen kilenc általános iskolai felső tagozatos és öt középiskolás csapat adott számot
az elsajátított veszélyhelyzeti
ismeretekből és technikákból,
a négyfős csapatoknak nyolc
állomáson kellett igazolniuk
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Térítésmentes mammográfiás szűrővizsgálatra várja a Kispesten élő, 45–65 éves nőket a XVII.
kerületi HT Medical Center (1173 Budapest, Pesti út 177., tel.: 06-1-253-6195).
Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!

Csokoládétortával,
virággal
és emléklappal köszöntötte
Lipcsei Gézánét 101. születésnapján Vinczek György alpolgármester. Ilonka néni 1916.
április 1-jén született Törökszentmiklóson.
Tizenegyen
voltak testvérek, közülük már
csak ő és 95 éves húga él.
Pénztárosként dolgozott a Borért Vállalatnál, majd az Ügetőn, 1971-ben ment nyugdíjba.
Gyermeke nem született, férje
2001-ben, 85 éves korában
hunyt el, azóta egyedül él teljes
szellemi és fizikai frissességben. Szeret sütni-főzni, hobbija a keresztrejtvényfejtés.
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Tavaszi sportnapok
Kispesten
Kispest és Angyalföld baráti
sporttalálkozóját rendezik meg
önkormányzati intézmények
munkatársainak és civilszervezetek tagjainak részvételével
2017. május 3-án 10–16 óra
között a Kispesti Önkormányzat Sporttelepén, a Katona
József utcai KAC-pályán. A
versenyszámok között szerepel paintball, strandkézilabda,
kispályás foci, tenisz, és lesz
bográcsozás is. Kispest és
Pestszentlőrinc–Pestszentimre
közös egészség- és sportnapját
2017. május 7-én 10–16 óra
között rendezik meg az Önkormányzati Sporttelepen. A két
kerület önkormányzata által támogatott rendezvényen ingyenes programokkal és egészségügyi szűrésekkel várják az
érdeklődőket. A gyermekek
kipróbálhatják a szivacsgerely-hajítást, a Vortex fütyülős
labda dobását, a 20 méteres
síkfutást fotocellás időméréssel, lesz távolugrás, gátfutás,
kispályás futball, légpuskalövészet, strandfoci és strandkézilabda, valamint technikai
képzés és dzsúdóbemutató, a
szülők részére TRX és funkcionális cross- és fitneszedzés.

A Pannónia iskoláé
lett az úszókupa
Tíz kerületi iskolából összesen
321 alsós és 239 felsős diák
ugrott a medencébe és mérte
össze úszótudását az egyéni
számokban és váltókban. Az
iskolák közötti verseny győztesének járó tavaszi kupát idén is
a Pannónia iskola úszói emelhették magasba, második lett a
Kós iskola, harmadik helyezést
szerzett a Bolyai iskola.

2017. ÁPRILIS

MEGEMLÉKEZÉS

Kilencven éve született Puskás Ferenc

A legendás labdarúgó születésének 90. évfordulója alkalmából tartott megemlékezést Kispest Önkormányzata és a Budapest Honvéd FC a KÖKI Terminál mellett felállított szobornál.

Gajda Péter polgármester méltatta a világhírű sportembert
Fájó szívvel emlékezünk
meg 2006 óta Puskás Ferencről, Kispest, Budapest
és az ország leghíresebb
sportolójáról. Fontos, hogy
azt az egykori kispesti srácot
tiszteljük, aki hírességként is
megmaradt embernek – fogalmazott ünnepi beszédében Kispest polgármestere.
Gajda Péter elmondta, az
önkormányzat erejéhez mérten méltó módon próbálja
ápolni Puskás Ferenc emlékét: utca és iskola viseli nevét, emléktáblák, valamint
Kristóf Lajos két alkotása,
egy iskolai és egy köztéri
szobor – utóbbi az első volt
Budapesten – emlékeztetnek
a nagyszerű sportemberre,
akinek Európában és a világban is sok tisztelője volt.
Arról is beszélt a polgármester, hogy Kispest testvérvárosának, Isztambul Pendik
kerületének egyik sport- és
ifjúsági parkjában rövidesen
a kispestihez hasonló Pus-

kás-szobrot avatnak majd.
Reméljük, hogy Puskás által
ott is sok tisztelőjére találunk
Kispestnek és Puskás sportemberi nagyságának – zárta
gondolatait Gajda Péter.
Szurgent Lajos a Budapest
Honvéd FC képviseletében
személyes emlékeit osztotta
meg, a Magyar Labdarúgó

Kispest méltóképpen őrzi a legendás futballista
emlékét
Szövetséget (MLSZ) képviselő Sipos Jenő arról beszélt,
hogy Puskás élete és pályafutása példakép lehet a mai
fiatalok számára, a kiváló
sportember hiányzik a magyar labdarúgásból. Bihari
Péter, a Puskás iskola igazgatója szerint méltóképpen
őrzi az iskola és a kerület is

azokat az eszméket, amelyeket Puskás örökül hagyott.
A születésnapi megemlékezés végén – Puskás Ferenc
1927. április 1-jén született
– a szobor előtt hajtottak fejet a megjelentek és helyezték el az emlékezés virágait.
Az önkormányzat nevében
Gajda Péter polgármester, a
Budapest Honvéd FC képviseletében Szurgent Lajos és
Kaszás Kálmán, az MLSZ
részéről Sipos Jenő, a Puskás
iskola nevében Bihari Péter,
a Puskás Alapítvány részéről Fenyvesi Dezső elnök,
a Honvéd Baráti Kör képviseletében Piroska János és
Balogh Pál, a Székelyország
Tündérkertje Egyesület részéről Bacsó András, a Puskás Nemzetközi Futballalapítvány nevében Mravik
Gusztáv koszorúzott.
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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.)

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.

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

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 bejelentkezés 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

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 folyamatosan (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)

Listás képviselő
Dódity Gabriella
(Fidesz-KDNP)
Telefonos egyeztetés alapján

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

(06-20-242-7079)
Fidesz-iroda (Ady Endre út 91.)
Listás képviselő
Szathury Kolos (Fidesz-KDNP)

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

Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-364-2441)
Listás képviselő
Lazányi Ferenc (Fidesz-KDNP)

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

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

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

Ferenczi István (LMP)
Telefonos egyeztetés alapján folyamatosan (06-20-239-2122)

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.)

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

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

ÜGYFÉLFOGADÁS A VÁROSHÁZÁN
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

-10%

KLÍMATISZTÍTÁS

-10%

MŰSZAKI VIZSGA AKCIÓ

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

alkatrész
kedvezmény

24.990 Ft
OLAJCSERE AKCIÓ!

Minden olajcsere mellé STP üzemanyag
adalékot adunk ajándékba!

MÁR 10 ÉVE!
1195 Budapest, Üllői út 303. (Agip kúton) • Tel: 06 1 357-6674, 06 20 394-7980 • WWW.FIX.HU

Az akció időtartama: 2017.03.13–2017.05.31.

Gajda Péter
polgármester fogadóórája:
Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján folyamatosan (347-4525)
Polgármesteri Hivatal, Városház tér
18-20.
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Ismerünk olyat, akinek hallásproblémája
van, de homokba dugja a fejét?

Segítsünk neki!
Kutatási adatok szerint a magyar
lakosság 10 százalékának van valamilyen mértékű halláscsökkenése.
A fokozatosan romló hallás az érintetteknek sokszor alig tűnik fel, sőt idővel
megszokottá is válhat ez az állapot. Aki
rosszul hall, hajlamos lehet akár a környezetét is hibáztatni: sutyorognak, nem
beszélnek érthetően, hadarnak. Az ebből
eredő konfliktusok, sértettség, a meg nem
értettség akár a hozzátartozóktól való
elfordulásig fajulhat.
Felgyorsult világunkban a megnövekedett járműforgalom következtében az
autóvezetés és a gyalogosként való közlekedés egyaránt maximális odafigyelést
igényel. Hogy megelőzzük a baleseteket az
utakon, pontosan kell hallanunk, milyen
irányból jönnek az autók, a buszok, a kerékpárosok vagy éppen a gyalogosok. Ahhoz,
hogy a hang irányát meg tudjuk állapítani,
működnie kell az úgynevezett térbeli
hallásunknak. Ennek alapvető feltétele
pedig az, hogy mindkét fülünkkel tökéletesen jól halljunk. Ebből következik, hogy
számos kisebb-nagyobb balesetet el

lehetne kerülni, ha a hallásproblémákat
időben kezelnék.
Fontos, hogy a közvetlen környezetből
érkező visszajelzések hatékonyan ráirányíthatják az érintett figyelmét a problémára, és
így idővel talán elfogadja, hogy segítségre
van szüksége. Ha már eddig eljutottunk, ne
engedjük el szerettünk, ismerősünk kezét: kísérjük el a hallásvizsgálatra, várjuk meg vele az eredményt és segítsük őt
a hallásjavító eszköz kiválasztásában is.
A hallókészülékkel is meg kell tanulni
hallani, és ezt csak türelemmel, gyakorlással érhetjük el. Sokszor a hozzátartozók
szerepe legalább olyan fontos, mint a jól
beállított hallókészülék rendszeres viselése, főleg ha idősebb családtagról van
szó; biztosan mindenkinek a családjában
van valaki, akinek szüksége van figyelemre, biztatásra, hogy megtegye az első
lépést. A hallásvizsgálatra nem kell
várni; mindenki egyéni időpontot kap
az Amplifonnál, és személyre szabott
audiológiai ellátásban részesül.
Érdemes tehát most bejelentkezni
a 06 1 235 28 48-as telefonszámon.

Megnyitottunk!

Vegye komolyan!
A jó hallás fontos.
A problémák megelőzésének érdekében ingyenes audiológiai
szűrővizsgálatot szervezünk az Amplifon Hallásközpontokban
kispesti lakosok számára 2017. április 28-tól május 19-ig.
ne halogassa, foglaljon időpontot most!
Amplifon Hallásközpont
XIX., Üllői út 259.
Bejelentkezés: 06 1 235 28 48
amplifon.hu
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Csoki mousse
málnával
350 Ft
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!
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

KEDVEZMÉNYES HIRDETÉSI
LEHETŐSÉG A KISPEST ÚJSÁGBAN!

Telefon: (0620) 612-4171
Email: kispesti.ujsag@gmail.com

