ÖNKORMÁNYZAT
KÖZÖS CÉL A PIAC RENDBETÉTELE
Régóta húzódó problémára születhet mindhárom fél
számára megfelelő megoldás, mert korrekt együttműködési lehetőséget ajánlott a Kossuth téri piac
rendbetételére az önkormányzat. A piaci társasház
tagjai és a zöldséges soron dolgozók kezében a döntés, elfogadják-e az önkormányzat javaslatát.

XXIII. évfolyam 5. szám

4. oldal

2017. május

Átadták a megújult Vásár teret
Az önkormányzat folytatja a parkfelújítási programot

3. OLDAL

BERUHÁZÁS

ÖNKORMÁNYZAT

ZÖLDPROGRAM

GAJDA PÉTER

KERTÉSZ CSABA

BOGÓ JÓZSEFNÉ

Korszerű, energiatakarékos
LED-es lámpatestek és fénycsövek váltották a régi, elavult neonvilágítást az Erkel
Ferenc Általános Iskolában.
Az önkormányzati beruházás
9,5 millió forintba került.
2. oldal

Tulajdonosi hozzájárulást
adott az önkormányzat a Kispesti Női Kézilabda Klubnak,
hogy kézilabdacsarnokot és
hozzá kapcsolódó parkolókat építhessen tao-pénzből
a Katona József utcai sporttelepen.
5. oldal

Tizedik alkalommal adták
át a Zöld Kispestért polgármesteri díjakat a KMO
Művelődési Házban. Hat
magánszemély és egy-egy
intézmény, illetve vállalkozás kapta meg az elismerést.
7. oldal
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Gajda Péter polgármester és Varga Attila önkormányzati képviselő adta át a megújult parkot

Korszerűsítették
a világítást az Erkel iskolában
Korszerű, energiatakarékos LED-es lámpatestek és fénycsövek váltották a régi, elavult neonvilágítást az Erkel iskolában.
Az önkormányzati beruházás 9,5 millió forintba került.
Bár az iskolák fenntartását és működtetését is átvette az állam, az önkormányzat nem mondott le arról a tervéről, hogy korszerűsítse az iskolákat, a
gyerekek, a pedagógusok és a szülők
érdekében is. Az iskolai világításkorszerűsítési program keretében most
az Erkel iskola került sorra – mondta
el lapunknak Kispest polgármestere.
Gajda Péter hozzátette, az önkormányzat iskolatámogatási alapot is

Öt éven belül megtérülhet a beruházás költsége
létrehozott, amelyből az intézmények
igényeik szerint felújításra, programra vagy más egyébre igényelhetnek
támogatást. Ezt a következő tanév
szeptemberi megnyitóján szeretnék
majd átadni az iskoláknak. Ugyanakkor a már megkezdett és beígért fejlesztéseket, beruházásokat sem felejti
el az önkormányzat: a folytatásban a
Pannónia iskola tetőterének beépítése

következik, ahol két ütemben hat új
tantermet és vizesblokkot alakítanak
ki – tudtuk meg a polgármestertől.
Az Erkel iskola világításkorszerűsítési munkálatainak műszaki ellenőre
a VAMŰSZ volt. Kránitz Krisztián
igazgató elmondta, a felújítás során
összesen mintegy 260 lámpatestet
és fénycsövet, valamint több mint 80
kapcsolót cserélt a kivitelező. Az igazgató szerint az új LED-es világítással
egy év alatt mintegy 40 százalékos
energiamegtakarítás várható, így közel
öt éven belül megtérülhet a beruházás
költsége. Mint megtudtuk, a tervek
szerint a nyári szünetben az udvart is
felújítják az Erkelben. Az országosan
is példaértékű iskolai világításkorszerűsítési program – amelynek idei állomása volt az Erkel – 2014-ben kezdődött a Bolyai iskola tormatermével. A
következő évben a Puskás, az Eötvös
és a Vass iskolák tornatermei következtek, valamint a Gábor iskola tantermi és folyosói világítását cserélték
újra. Tavaly a Bolyai iskolában a teljes
világítás korszerűsítését végezték el.

Korszerű lámpákat szereltek fel a tantermekben is

Átadták a megújult Vásár teret
Parkavatóval egybekötött családi
rendezvényen, játékos sportnapon
vehették birtokukba a kispestiek
a megújult Vásár teret. A tér újrahasznosításáról szóló elképzelések
úgynevezett közösségi tervezéssel
készültek el. Az önkormányzat a
felújítás első szakaszára 28 millió
forintot fordított, és további kétmillió forintot költ a további fejlesztésekre.

A több mint tíz éve indult kispesti Zöldprogram keretében határoztuk el, hogy
a nagyobb kispesti terek – a Kós, a Városház és a Templom tér – után a város
kisebb parkjait, játszótereit is felújítjuk,
eszközeit korszerűsítjük – mondta Kispest polgármestere a parkavatóval egybekötött családi rendezvényen, a Vásár téri
forgatagon. Gajda Péter emlékeztetett
arra, hogy a kispesti Vásár tér felújítása
része a polgármesteri programnak is. A
tér újrahasznosításáról szóló elképzelések úgynevezett közösségi tervezéssel készültek 2016 januárjában, amikor
egy lakossági fórumon sokan elmond-

ták javaslataikat, majd szeptemberben
indultak meg a felújítási munkálatok. A
polgármester kiemelte: most az első jelentősebb szakasz ért a végére, amelyre

Az önkormányzat folytatja
a parkfelújítási programot
az önkormányzat 28 millió forintot szánt.
Gajda Péter elmondta azt is, a közösségi
tervezés nagy előnye, hogy a tervezésben
résztvevők jobban magukénak érzik az

elkészült teret, hiszen abban megjelennek
az ő gondolataik, elképzeléseik is. Varga
Attila önkormányzati képviselő először
arról beszélt, hogy milyen sokat változott a tér, hiszen az 1900-as években még
élő állatokat árultak itt. Ezután a felújítás folytatásáról is tájékoztatta a jelenlévőket. A második szakaszról júniusban
kezdődnek meg az egyeztetések, lakossági fórumok. A tervek szerint kétmillió
forintot költ az önkormányzat a további
fejlesztésekre. Ezek után a képviselő a
tér sarkában közös faültetésre invitálta a
környéken élőket, akik még emlékeztek a
régi Vásár tér hangulatára.
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Állásklub
Kispesten
Kinek tudunk segíteni? Annak a kispesti lakosnak, aki a
Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum nyilvántartásában
szerepel vagy Kispest területén
él életvitelszerűen; nem rendelkezik otthon számítógéppel és/vagy nincs felhasználói
szintű számítógépes ismerete;
nincs
internet-hozzáférése,
ezért nem elérhetőek számára
a munkáltatók által megosztott
friss álláshirdetések, munkakereső portálok; nem rendelkezik
emailfiókkal; nincs lehetősége
otthonról munkavállalás céljából telefonálni.
Miben és hogyan tudunk segíteni? Fényképes önéletrajzot készítünk, amit szükség
szerint ki is nyomtatunk és
a saját emailcímére továbbítunk; igény esetén elkészítjük
portfólióját, amellyel konkrét
állásokat pályázhat meg a hetente frissülő álláslistából és
megtekintheti a Munkaügyi
Központ aktuális állásajánlatait; lehetősége van álláskereső
oldalakra regisztrálni, a különböző munkakereső portálokat
átböngészni; intézményi telefonunk munkavállalás céljából
rendelkezésre áll.
Hol és mikor tudunk segíteni?
Az 1191 Budapest, Dobó Katica utca 18. szám alatt található
Forrásházban, az Állásklubban
csütörtökönként 9–12 óráig,
előzetes bejelentkezés alapján
a 282-6512-es telefonszámon,
valamint a 1193 Budapest,
Táncsics utca 7. szám alatt
egyéni időpontban, szintén
előzetes bejelentkezés alapján
a 282-6512-es vagy a 06-70368-9295-es telefonszámon.

Kispesti Szociális
Szolgáltató Centrum

2017. MÁJUS

ÖNKORMÁNYZAT

Közös cél a piac rendbetétele

A piaci társasház tagjai és a zöldséges soron dolgozók kezében van a döntés: elfogadják-e az önkormányzat ajánlatait a kispesti piac környezetének
rendbetételére – tudtuk meg Gajda Péter polgármestertől, aki Kertész Csaba
alpolgármesterrel, valamint a Polgármesteri Hivatal illetékes irodáinak vezetőivel együtt tartott megbeszélést a piacosok képviselőivel.
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Sportberuházásról is döntött a képviselő-testület

A maratoni áprilisi testületi ülésen egyebek mellett arról is döntöttek a képviselők, hogy az étkezésen
kívül továbbra sem kell térítési díjat fizetni a kerületi bölcsődékben.
Hársfa, a Százszorszép, a Szivárvány, a Tarka-barka és a
Zöld Ágacska óvoda alapító
okiratait. Pályázatot nyújt be
az önkormányzat a Belügyminisztérium által kiírt „Önkor-

Továbbra sem kell
térítési díjat fizetni
a kispesti
bölcsődékben

Varga Attila, Teknős Ferenc, Somogyi Lászlóné, Fekete László
és Kránitz Krisztián (MSZP-DK-Együtt-PM) a testületi ülésen

Folytatódnak az egyeztetések a környezet rendezéséről
Régóta húzódó problémára
születhet hamarosan mindhárom fél számára megfelelő megoldás, mert korrekt
együttműködési lehetőséget
ajánlott a Kossuth téri piac
rendbetételére az önkormányzat. A kispesti piacon
lévő társasház képviselőivel
történt tárgyalás után néhány
héten belül arra az ajánlatra
várunk választ, hogy a kispesti arculati kézikönyvben
megfogalmazottak
figyelembevételével
elkészített
és bemutatott tervek szerint
megkezdődhet-e az üzletház
homlokzatának
rendbetétele és reklámhordozóinak
egységesítése,
amelynek
mintegy 25 millió forintos
költségének felét városképi
megfontolások miatt az önkormányzat, a másik felét
pedig a társasház állná – tud-

tuk meg a polgármestertől.
Gajda Péter a zöldséges soron dolgozókkal való tárgyalással kapcsolatban arról
tájékoztatta lapunkat, hogy a
piacosok nem tartják megva-

Az önkormányzat
nyitott a piacosok
javaslataira
lósíthatónak az önkormányzat által építészhallgatói
tervpályázatra elkészített és
bemutatott terveket, elképzeléseket, mint ahogy azzal
sem értettek egyet, hogy a
teljes mértékben önkormányzati kivitelezésben elkészülő
felújítás után a jövőben bérlőként dolgozhatnának tovább. A megbeszélés során a

piacon dolgozók képviselői
inkább azt támogatták, hogy
az önkormányzat és a piacosok közösen készíttessenek
tervet, amelynek költségei
az önkormányzatot terhelik,
míg a beruházáskor elkészült felépítmények a zöldséges soron dolgozók költségén készülnének el, így ott
a jövőben is tulajdonosként,
a telek használatáért fizetve
működnének tovább. A polgármester elmondta, bízik
benne, hogy hamarosan lesz
közös, mindkét fél számára megnyugtató megoldás.
Az önkormányzat nyitott a
javaslatra, hiszen a cél az,
hogy hosszú távon is jó megoldás szülessen, a piacosok
kulturált körülmények között
dolgozhassanak, a kispestiek
pedig fedett, korszerű piacon
vásárolhassanak.

A zárt ülést követően a Kispesti Rendőrkapitányság, a XIX.
kerületi tűzoltóság, valamint
a Kispest Közbiztonságáért
Alapítvány 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóit
fogadták el a képviselők. Plánk
Róbert ezredes elmondta, a
rendőrkapitányság kiemelkedő eredményt ért el tavaly a
közbiztonság erősítése terén:
kevesebb bűncselekményt követtek el, javultak a felderítési, nyomozáseredményességi
mutatók, és a belesetek száma
is csökkent Kispesten. Kispest rendőrkapitánya hozzátette, április elsejétől közösen
végzik a térfigyelő kamerák
működtetését a közterület-felügyelettel és a Kispesti Rendészeti Központtal.
Kézilabdacsarnok épülhet
Kispesten
Tulajdonosi hozzájárulást adott
az önkormányzat a Kispesti
Női Kézilabda Klubnak, hogy
kézilabdacsarnokot és hozzá
kapcsolódó parkolókat építhessen tao-pénzből a Katona

József utca 3. alatti sporttelepen, és vállalja, hogy a pályázattal megvalósított építési
engedélyköteles sportcsarnok
külön megállapodás alapján
önkormányzati tulajdonba kerüljön.
Arról is döntöttek a képviselők, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról szóló
rendeletben nem módosítják a
bölcsődei gondozás intézményi térítési díját, azaz a szülőknek továbbra sem kell fizetniük a bölcsődéért. Gajda Péter
polgármester most is hangsúlyozta, Kispest olyan kerület,
ahol az itt élőknek nem kell
gondozási díjat fizetniük gyermekük bölcsődei ellátásáért.
Ez mintegy 100 millió forintnyi önkormányzati támogatást jelent, és ezt a vállalását
szeretné megtartani. Vinczek
György alpolgármester a napirend kapcsán elmondta, hogy a
kispesti gyerekek 80 százaléka
az óvodában, illetve a bölcső-

dékben az állami normatív és
önkormányzati támogatásokkal együtt szinte térítésmentesen étkezik, ezért a mostani
három százalékos, a szolgáltató által kért térítésidíj-emelés
nem terheli meg a családokat
júniustól.
Az ülésen összesen hét rendeletet módosítottak – az önkormányzat vagyonáról, a bérlakásokról, a behajtási tilalomról, a
keretövezetekben gyakorolható tevékenységekről, a szociális szolgáltatásokról, a díjak és
elismerések alapításáról, valamint a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról (SZMSZ) szólókat –, és
két újat alkottak: a partnerségi
egyeztetés szabályairól, illetve
az önkormányzat jelképeiről.
Pályázat óvodai fejlesztésre
Tekintettel az óvodás korú
gyermekek számának visszaesésére, szükségessé vált az
óvodai férőhelyek számának
csökkentése, ezért módosította
a testület az Arany, az Árnyas,
a Bóbita, a Gyöngykagyló, a

mányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”
című felhívásra a Szivárvány
óvoda energetikai fejlesztésére. Nyertes pályázat esetén
biztosítja az önerőt, legfeljebb
bruttó 30 millió forintot.
Elfogadták a képviselők az
átfogó értékelést az önkormányzat gyermekvédelmi és
gyermekjóléti
feladatainak
2016. évi ellátásáról. A napirend kapcsán Vinczek György
alpolgármester elmondta, a
gyermekvédelem szempontjából a mélyszegénységben élők
segítése egyre bonyolultabb,
lakhatással kapcsolatos problémák jelentkeznek. Az állami
programok, amelyek a családtámogatást szolgálják, nem ezt
a réteget célozzák meg.
Elfogadta a testület a kerületi Kerékpárforgalmi Hálózati
Tervet, amelyet a kormány
által kiírt „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten”
című pályázathoz nyújtott be
a Fővárosi Önkormányzat a
Budapesti Közlekedési Központot és a kerületeket konzorciumi partnerként bevonva.
Szintén elfogadták a képviselők a Kispest Városfejlesztési
és Üzemeltetési Kft., valamint
a Közpark Kft. 2016. évi beszámolóját és 2017. évi üzleti
tervét.
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Köszöntötték
a kisgyermekgondozókat
Idén is a Csillagfény bölcsődében rendezték meg a Bölcsődék Napját. Brinza Istvánné,
az Egyesített Bölcsődék vezetője elmondta, hogy a törvényi változásoknak és a nők
munkaerőpiacra való visszatérésének segítése miatt a hat
önkormányzati bölcsődében
ma már 480 gyermek ellátásáról gondoskodnak. Az önkormányzat nevében Vinczek
György alpolgármester személyes hangú, idézetekkel kiegészített beszédében köszöntötte
a jelenlévő kerületi intézményvezetőket, az óvodák és a bölcsődék képviselőit. Szűcs Viktória, a Bölcsődei Dolgozók
Demokratikus Szakszervezetének elnöke kiemelte: az elmúlt
időszakban megkezdődött a
bölcsődei intézményhálózat
átalakulása, ugyanis a 2017 januárjától érvényes jogszabály
szerint mini, családi és munkahelyi bölcsődék kialakítására
is lehetőség nyílik. Szűcs Viktória hangsúlyozta azt is, hogy
Kispesten erős a szakszervezet, ennek is köszönhető,
hogy a kispesti önkormányzat
a korábban csak adható munkaruha-, védőruha-támogatást
eddig is adta, és egy kicsit
most meg is emelte. A szakmai
nappal egybekötött ünnepségen adták át az önkormányzat
által alapított Bölcsődés gyermekekért végzett kimagasló
munkáért elismerést Litzler
Ildikónak, a Gyöngyszem bölcsőde munkatársának, míg a
Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete kispesti
alapszervezetének köszönetét
és ajándékát Binder Erika, a
Harangvirág bölcsőde kisgyermekgondozója kapta.

2017. MÁJUS

ÜNNEP

Születésnap a Szivárvány óvodában

Tortával, ajándékokkal és műsorral ünnepelte indulásának 25. évfordulóját
a Kispesti Szivárvány Óvoda.
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Környezetszépítőket jutalmaztak

Tizedik alkalommal adták át a Zöld Kispestért polgármesteri díjakat a KMO Művelődési Házban. Hat
magánszemély és egy-egy intézmény, illetve vállalkozás kapta meg az elismerést.

A civil szervezetek és a lakóközösségek képviselői, valamint az intézményvezetők
március 20-ig tehettek javaslatot a díj adományozására.
Az önkormányzat azokat jutalmazza emlékplakettel és okle-

Közös cél a rendezettebb, tisztább,
zöldebb Kispest
véllel, akik önkéntes tevékenységükkel aktív részt vállalnak
közvetlen környezetük szépítésében, a természeti értékek
és a zöldfelületek védelmében,

illetve kezdeményezésükkel,
programjaikkal a környezettudatos nevelést segítik Kispesten. Gajda Péter polgármester
Vinczek György alpolgármesterrel és Bogó Józsefnével, a
Környezetvédelmi Bizottság
elnökével együtt köszönte meg
a kerületért végzett munkát és
adta át a díjakat hat magánszemélynek, egy-egy intézménynek és vállalkozásnak. Zöld
Kispestért polgármesteri díjban részesült Krekuska Ferenc,
Kecskés István, Tóthné Molnár Éva, Dévényi Judit, Mester
Jolán, Dér-Mányi Móni, valamint a Kispesti Bóbita Óvoda
és a Speed Bike Kerékpáráruház.

Példamutató munkával szépítik a kerületet

ÖNKORMÁNYZAT

Bringás reggeli Kispest kapujában

Huszonöt lufi szállt az ég felé a jubileumon
Kaszper Ágnes óvodavezető köszöntötte az ünnepség
vendégeit: óvodásokat, szülőket, az óvoda régi és mai
dolgozóit, a megjelent intézményvezetőket, önkormányzati képviselőket, Gajda Péter polgármestert, Burány
Sándor országgyűlési képviselőt és dr. György István fővárosi kormánymegbízottat.
Az óvodavezető a múltat felidézve elmondta, hogy a nevelőcsapat magja már 34 éve
dolgozik együtt, és sokszínű
tevékenységeik kifejezéseként választották 1996-ban
a Szivárvány óvoda nevet.
Kispest polgármestere kitért a családias óvoda udvarának 2014-ben elvégzett
teljes felújítására, amelyre
mintegy 10 millió forintot

költött a kerület, és megígérte akkor, hogy folytatódik a
korszerűsítés. Gajda Péter
elmondta, éppen a legutóbbi testületi ülésen döntöttek
a képviselők, hogy 50 millió

Folytatódik
az óvoda
korszerűsítése
forint önerővel pályázatot
nyújtanak be az óvoda energetikai fejlesztésére és a nyílászárók teljes cseréjére. Kiemelte azt is, hogy évi 500
millió forintos keretet különített el az önkormányzat a
kispesti óvodák és bölcsődék felújítására. Gajda Péter

megköszönte az óvodában
folyó munkát, és átadta az
önkormányzat születésnapi
ajándékát, egy trambulint. A
jeles nap alkalmából György
István is köszöntötte az
óvodát, és Dódity Gabriella
önkormányzati képviselővel ajándékokat adott át. A
fővárosi kormánymegbízott
egyben kérte az óvodavezetőt, hogy állítson össze egy
listát, mert a képviselővel
együtt 150 ezer forint értékben játékokat is felajánlanak
az óvodának. A születésnapi
zenés, táncos, verses műsorban felléptek óvodai csoportok, iskolás táncosok és az
óvoda dolgozói, végül 25
színes lufi szállt az ég felé,
és a születésnapi torta is
megérkezett az udvarra.

A zivataros május eleji időjárás ellenére sokan ültek kerékpárra és álltak meg egy forró teára, szendvicsre az önkormányzat hagyományos bringás reggelijén a Shopmark – a volt Europark – bevásárlóközpont kerékpártárolója előtt.

Jó hangulatban telt a kerékpárosbarát program

A bringás reggeli az önkormányzat egyik legnépszerűbb
rendezvénye, minden évben két
alkalommal, tavasszal és ős�szel, időjárástól függően 150250 kispesti vagy a városon
átkerekező kerékpáros érkezik
munkába, iskolába, óvodába
menet az önkormányzati sátorhoz – mondta Gajda Péter. A
kerékpárosbarát rendezvényen
arról is beszélt a polgármester,
hogy hamarosan megkezdődik az a fejlesztési program,
amelynek keretében – a fővárossal közös uniós pályázatnak
köszönhetően – mintegy 350
millió forintot költenek majd a

meglévő kerékpárutak fejlesztésére, biztonságosabbá tételére és zárható kerékpártárolók
építésére.
Az önkormányzat sátránál a
kerületi
rendőrkapitányság
munkatársai KRESZ-tesztet
töltettek ki az érkezőkkel. Az
időjárás kicsit befolyásolta a
résztvevők számát, de aki eljött, most sem panaszkodott
a reggelire és az ajándékokra,
amelyek között voltak újdonságok is, például most vízhatlan nyeregtakarót is adtunk
– mesélte Fülöp Péter főszervező.
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OKTATÁS

Szakmák éjszakája
a Semmelweis
iskolában
A teljes szakgimnáziumi képzési palettán kívül megannyi
érdekes és hasznos témával is
megismerhettek az érdeklődők
a Budapesti Vendéglátóipari
és Humán Szakképzési Centrum Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskolájának
szakmai napján, amelyen az
intézmény három – egészségügyi, környezetvédelmi és
szociális – szakmacsoportja
mutatkozott be az általános iskolásoknak, szüleiknek, illetve
az OKJ-s képzések iránt érdeklődő felnőtteknek. A kispesti
középiskola második alkalommal csatlakozott a szakképző
iskolák nyitott országos programjához, a Szakmák Éjszakájához.

SPORT

Bolyai-siker
a Tichy Kupán
Immár hetedszer rendezte
meg a Kispest Labdarúgásáért Támogató Egyesület a kerületi és dél-pesti 10-11 éves
gyermekeknek kiírt Tichy
Kupát a Bozsik Stadionban.
Az idei kupára öt kispesti, két
pestszentimrei és egy pesterzsébeti csapat jelentkezett. Az
első csoportot a tavalyi kupagyőztes, a wekerlei Kós iskola nyerte, míg a másodikat a
Bolyai iskola, így megismétlődött a 2016-os döntő, és a
bolyaisok 2–1-es győzelmükkel idén is megnyerték a Tichy
Kupát. Az idei szezon különlegessége volt, hogy a Budapest
Honvéd tulajdonosa, George
F. Hemingway is vezetett két
mérkőzést.

2017. MÁJUS

ZÖLDPROGRAM

Madártanösvény a Wekerletelepen

Egy óra alatt kényelmesen bejárható a Wekerletelepen kialakított tanösvény,
amelynek útvonalán 23 madárodút szereltek fel, a sétálókat pedig információs táblák tájékoztatják a madarakkal kapcsolatos teendőkről.

2017. MÁJUS

KISPEST

TESTVÉRVÁROS

Barátság parkot avattak Isztambulban

Elkészült és átadták a Török–Magyar Barátság Parkot a törökországi Isztambul Pendik kerületében, Kispest testvérvárosában. Itt állították fel Kispest
díszpolgárának, a magyar Aranycsapat kapitányának, Puskás Ferencnek a
mellszobrát, és a róla elnevezett sportpályát is megnyitották.

Nagy Levente madarász tartott szakmai vezetést
Önkéntesek
munkájának
eredményeként, két hónap
alatt készült el a Kispesti
Helen Doron Nyelviskola
kezdeményezésére, az önkormányzat és a Wekerlei
Társaskör Egyesület támogatásával a wekerlei madártanösvény. A több mint másfél
kilométer hosszú tanösvényt
a Kós Károly téri Illatok
kertjében rendezett ünnepségen Gajda Péter, Kispest

polgármestere és Dér-Mányi
Móni, a Helen Doron Nyelviskola szakmai vezetője nyitotta meg, aki idén Zöld Kispestért polgármesteri díjban
részesült. A Kós Károly térről induló tanösvény útvonalát a fatörzsekre festett jelek,
fehér alapon fekete madarak jelzik, míg a túra elején
és felénél, a Győri Ottmár
téren álló meglévő hirdetőtáblákra elhelyezett térképek

a telepen élő fajokat mutatják be. A madártanösvény
ünnepélyes átadásához kapcsolódóan a szervezők gyermekprogramokkal, sport- és
kézműves foglalkozásokkal
várták a kicsiket, majd az érdeklődők Nagy Levente madarász vezetésével bejárhatták a tanösvény útvonalát, és
madárfiókák gyűrűzésében
is részt vehettek.

Rendhagyó tanóra a Tündérkertben
Az önkormányzat támogatásával rendhagyó történelemórák indultak Székelyföldről
a kispesti általános iskolásoknak a Székelyország Tündérkertje Látványparkban.
Az első kulturális és történelmi barangoláson a Pannónia iskola hatodikosai vettek
részt, akiket Gajda Péter pol-

gármester, Bacsó András, a
Székelyország Tündérkertje
Egyesület elnöke, Szabó Ferencné, a kispesti Nyugdíjas
Pedagógusok Egyesületének
vezetője és az órát tartó dr.
Hajdani Ilona fogadta. Az
egyesület havonta egy-két
órát tart a 3-6. osztályos kispesti általános iskolásoknak

azzal a céllal, hogy a gyerekek megismerjék Székelyföld kultúráját, történelmét,
az ott élőket, és erősödjön
magyarságtudatuk. A nyári
szünetig még egy alkalom
lesz, aztán ősztől folytatódnak a rendhagyó történelemórák a látványparkban.

A kispesti és a pendiki delegáció tagjai az új futballpálya előtt
Az avatóünnepségen részt
vett Pendik polgármestere, dr.
Salih Kenan Sahin, a kispestiek képviseletében dr. Hiller
István, az Országgyűlés alelnöke, Kispest országgyűlési
képviselője, Gajda Péter polgármester, Somogyi Lászlóné
és Teknős Ferenc önkormányzati képviselők, Kristóf Lajos
szobrászművész,
valamint
Bernát Péter, a Polgármesteri
Kabinet Iroda vezetője. Gajda
Péter polgármester elmondta
lapunknak, hogy az Isztambul
ázsiai oldalán lévő Pendik és
Kispest önkormányzata 2010ben kötött testvérvárosi megállapodást, és azóta ez Kispest egyik legeredményesebb
testvérvárosi kapcsolata. Az

elmúlt hét év során a két önkormányzat számos kulturális,
oktatási és gazdasági programot szervezett közösen. Öt
kispesti iskolából több mint
120-an utaztak eddig Törökországba, és ugyanennyi török

Puskás Ferenc
mellszobra Kispest
ajándéka
diák és kísérő tanár látogatott
Kispestre.
A Pendikben most átadott
játszó- és sportpark egyedi
megoldásokkal, lépcsőzetesen
elhelyezett sportpályákkal, ját-

szóterekkel, zöld és fás sétán�nyal épült, és ide került Kristóf
Lajos kispesti szobrászművész
Puskás-mellszobra is. A park
bejáratánál információs tábla
mutatja be képekben Magyarországot és Kispestet, és itt kapott helyet az az ember nagyságú Rubik-kocka is, amely
a méltán világhírű magyar
játéknak és feltalálójának állít
emléket. A Törökországban is
igen népszerű magyar regény,
a Pál utcai fiúk alakjai is megelevenednek egy nagyobb táblán annak a szoborcsoportnak
a fotóján, amely a VIII. kerületi Práter utca 11. szám alatti
iskola előtt áll.
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KONFERENCIA

Művészetterápia
a prevencióban
Húsz évvel ezelőtt indult el
a kispesti „Mondj nemet!”
komplex prevenciós program.
Ebből az alkalomból „A művészetterápia szerepe a prevenciós munkában” címmel
rendeztek konferenciát a KMO
Művelődési Házban. A négy
lépcsőből álló, szenvedélybetegség-megelőző iskolai programot Gábor Ilona, a KMO
igazgatója és dr. Kovács Erika
addiktológus, ifjúsági szakorvos ismertette a hallgatósággal. Az igazgató bejelentette,
megújul az iskoláknak ingyenesen kínált program, és egy
új partner, a Köztes Átmenetek
Nonprofit Kft. is bekapcsolódott a munkába. A Mondj nemet! programot Kispesten 15
általános és 6 középiskolában,
valamint 4 kerületen kívüli intézményben igényelték. Az elmúlt tizenöt évben csaknem 13
ezer diák hallhatta az iskolai
előadást, a felnőttoktatásban
és az áldozattá válás megelőzésére fókuszáló prevenciós
társasjátékban mintegy 250en vettek részt. A szakmai napon dr. Antalfai Márta klinikai
szakpszichológus, művészetés meseterapeuta az alkotásról és a kibontakozásról, Tari
Annamária pszichoanalitikus
a „Z” generáció és a művészet
kapcsolatáról tartott előadást.
Vinczek György alpolgármester az idén alakult kispesti Kábítószerügyi Egyeztető
Fórumot mutatta be, Dávid
Ferenc biopolitikai szakértő a
dizájnerdrogokról és a gyönyör
fokozásának gyakorlatáról beszélt. Az előadásokat követően
négy szekcióban folytatódott a
szakmai munka.
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POLITIKAI PÁRTOK ROVATA

Vélemények a közterek és parkok felújításáról

2017. MÁJUS

Lackner Csaba
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Kispest Önkormányzata – a
Polgármesteri
Programban
foglalt célkitűzések alapján – tervszerűen alakítja át,
újítja meg a közterületeket,
játszótereket és pihenőparkokat. A több mint tíz éve
indult Zöldprogram keretében

Ferenczi István (LMP)
Nagyon helyes, ha parkjaink,
köztereink folyamatosan szépülnek, de nem mindent old
meg a térkő és a friss cserje.
Közös tereinknek olyan funkciókat kell ellátniuk, amelyekre
a helyi közösségnek valóban

szüksége van, így fogjuk
magunkénak érezni, belakni,
ápolni és óvni ezeket a helyeket. Fontos, hogy kezdettől
fogva együtt gondolkodjanak a
lakók, építészek, tájépítészek,
öntéshozók, vállalkozók és
más érintettek – hogy a tervezés valóban közösségi legyen.
De ezeket a felújításokat sem
lehet szigetszerűen, önmagukban megoldásnak tekinteni.
Ha nincsen a közterületeinken
elegendő nyilvános vécé és
ivóvízforrás, ha a leszakadó,
elszegényedő, a társadalomból
kihulló emberek felsegítésére
nincs működő intézményrendszerünk és elegendő forrásunk,
akkor a legszebb virágágyás
mellett is szembe fog jönni a
szomorú valóság.

és kültéri fitneszeszközöket
is kihelyeztek. A lakótelepi
szalag- és pontházak közötti
játszóterek, parkok felújítását
célzó projekt – az aszfaltfelületek rendbetételével – a parkolási gondokon is segít.
A Polgármesteri Program részeként múlt évben először
került sor Kispesten közösségi költségvetés készítésére,
melynek során a kispestiek
városrészenként 4-4, összesen
16 millió forint felhasználásáról dönthettek közvetlenül. A
közösségi költségvetés célja,
hogy az egyes helyi fejlesztések még célzottabban, még
inkább a helyiek, a kerületben lakók érdekeit szem előtt
tartva, az ő javaslataik alapján
valósulhassanak meg. Hiszen
a kerületben élők tudják a

Lázár Tamás (Jobbik)
Ami nem változik, nem fejlődik, az előbb-utóbb megsemmisül. Igaz ez a köztereinkre
és a parkjainkra is. Az önkormányzattól nem nagylelkűség
ezeknek az elhanyagolt, funkciójukat vesztett területeknek

legjobban, honnan hiányzik
egy-egy pad, asztal, fa, virágágyás, ivókút, sportszer vagy
kerékpártámasz.
Közösségi
tervezés segített több pályázati
projekt előkészítésében is: az
önkormányzat egy-egy park,
tér, közterület felújítása előtt
kikéri a környéken élők véleményét, figyelembe veszi a
tervezésben résztvevők közösen megfogalmazott elképzeléseit. A Zöldprogram alapján
az önkormányzat szakirodája
és a munkákat végző Közpark
Kft. egyaránt sokat tesz azért,
hogy a közterületek virágosak,
tiszták és gondozottak legyenek, de legalább ennyire fontos, hogy a lakók is ügyeljenek
saját környezetükre.

a felújítása, hanem kötelesség.
Az agyonadóztatott kispesti
polgárok joggal várhatják el,
hogy a közösből jusson a saját
lakókörnyezetük fejlesztésére
is. Én előtérbe helyezném a
tömegsporttal kapcsolatos fejlesztéseket, mert ezzel talán
ösztönözni tudnánk a fiatalokat, hogy inkább mozogjanak
a friss levegőn, mint a négy
fal között számítógépezzenek. Ehhez viszont minél több
focipálya, kosárlabdapalánk,
pingpongasztal, teniszpálya
építésére lenne szükség. Lehet, hogy a területrendezések
helyett inkább ebbe az irányba kellene elmozdulni.
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A „törvényes” korrupció országa vagyunk

Nemrég adták át a felújított Vásár teret, zajlik a Kossuth tér rekonstrukciója. Ön szerint miért hasznos
és fontos a közösség szempontjából a sokszor funkciójukat vesztett közterek, parkok újragondolása,
megújítása?
a nagyobb kispesti terek – a
Kós, a Városház és a Templom
tér – után a kisebb parkokat,
játszótereket is felújítjuk, eszközeiket korszerűsítjük. A bekerített parkokban uniós szabvány szerinti játszószereket és
köztéri sportolásra alkalmas
eszközöket telepítenek. Tapasztaltuk, hogy a természetes
anyagokból készített játékok
kedveltek és azok csalogatják
a gyermekeket. A tömbházak
között megbújó parkok napjainkban élednek újjá: az elmúlt
évben indult önkormányzati
mintaprojekt keretében elsőként a Dobó Katica és a Kazinczy utca közötti lakótelepi rész
régi, használaton kívüli kisebb
játszóterei alakultak át pihenőparkká, növekedett a zöldfelület, növényeket telepítettek

KISPEST

Burány Sándor (MSZP)
A kormány benyújtotta az
Országgyűlésnek a 2018-as
költségvetést, a mindenkori
törvényhozás évenként ismétlődő, legfontosabb dokumentumát. Ez ad számot arról,
hogy a kormány mire mennyit
szán a közpénzekből, melyek
a főbb gazdaságpolitikai célkitűzései, azaz mit gondol az
ország lakóinak jövőjéről.
Nem kell ahhoz ellenzéki
politikusnak lenni, hogy kijelenthessük: az Orbán-kormány
jövő évi költségvetés-tervezete
elfogadhatatlan. Pontosabban
elfogadhatatlan az a helyzet,
amelybe az elmúlt években
az országot lökték. Az az ordító igazságtalanság, amellyel
keveseket hoztak és tartanak
példátlan jólétben és milliókat
a reménytelenségben, szégyen
kimondani,
szegénységben.

Ma Magyarországon minden
tizedik dolgozó ember szegénynek számít, négymillióan
élnek a létminimum alatt, a
szegénység nő. A legszegényebb és a leggazdagabb tized
közötti különbség tízszeres, ez
utoljára a rendszerváltás utáni
egy-két évben fordult elő, és
a romló tendencia egyre gyorsul. A minimálbér vásárlóereje
csak tavaly érte el a 2010-es
szintet. A legszegényebbek is
fizetnek személyi jövedelemadót, ugyanakkora mértékben, mint a leggazdagabbak.
A szociális válságot mélyíti,
hogy számos településen ma
már nincs háziorvosi ellátás, a
legszegényebbek nem jutnak
megfelelő képzéshez, oktatáshoz. „Magyarország 2018. évi
költségvetése a munkából élő
emberek költségvetése lesz”
– ezzel kezdődik a törvényjavaslat általános indokolása.
Nem nehéz eldönteni, hogy
ez szimpla cinizmus. 2010
óta a közterhek folyamatosan
nőttek, az adórendszer pedig a
gazdagok érdekeit szem előtt
tartva változott: az egykulcsos
szja 400 milliárdot hagy náluk
évente, ezt az igazságtalan
rendszert 2018-ban is megtartják. Marad a minimálbér
adóztatása, a munkabérből,
főleg minimálbérből, illetve

garantált
bérminimumból
élők adóterhei 2018-ban is a
legmagasabbak közé tartoznak az EU-ban. A 27 százalékos áfát sem nevezhetjük a
munkából élők költségvetésének. A Fidesz kivégezte az
egészségügyet, az orvosok
és ápolók menekülnek az országból, az oktatásban pedig
– amelynek leépítése tudatos,
hogy a kormány polgárok
helyett engedelmes alattvalókat neveljen – kő kövön nem
maradt. Ugyanígy tesznek az
önkormányzatokkal, minden
feladatot kivesznek a kezükből, elveszik, majd úgy osztják
újra a forrásokat, hogy véletlenül se tudják megoldani a
helyi problémákat. Orbánék
tehát konzerválják azokat a
társadalmi egyenlőtlenségeket,
amelyek az elmúlt hét évben

az elviselhetetlenségig fokozódtak. A jövő évi költségvetést átszövő politika ráadásul
nemcsak azoknak kedvez, akik
a legjobban keresnek, hanem
azoknak is, akik közel vannak
a tűzhöz, vezető fideszesek
családtagjai, barátai, üzletfelei. Megint újabb százmilliárdok mennek el felesleges
beruházásokra, ami csak arra
jó, hogy a haveroknak osztogassák a közpénzt. A jövő
évi büdzsé az igazságtalanság
mellett egyben a korrupció
költségvetése is, mert a törvényesített lopás változatlanul
és zavartalanul folyik, a lopott
pénzekből lenyúlnak tévéket,
rádiókat, kaszinókat, még
szociális szövetkezeteket is,
kisvasutat, bankot, bármit, ami
mozdítható...

FOGADÓÓRA

Dr. Hiller István (MSZP)

Dr. Hiller István országgyűlési
képviselő következő fogadóóráját 2017. június 8-án,
csütörtökön 17 órától tartja
a kispesti MSZP-irodában
(XIX., Kossuth Lajos utca 50.).
Előzetes bejelentkezés nem
szükséges. Szeretettel várjuk
önöket!

Várjuk észrevételeiket!
Email: info@kispesttv.hu
Web: www.kispesttv.hu
Minden vasárnap 10 órától jelentkezik a Kispest TV a kerület különböző
egyházi, felekezeti szertartásainak közvetítéseivel, amelyeket online
felületünkön is megtekinthetnek.
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Ötvenedik házassági évforduló

„Határtalanul” a Vass iskolával a Felvidéken

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 emailcímen Huszár
Erzsébet idősügyi referensnél.

A Felvidék magyarlakta területein tett háromnapos, emlékezetes látogatást
a Kispesti Vass Lajos Általános Iskola 7. évfolyamának 55 tanulója.

PROGRAMAJÁNLÓ
Kis(p)esti zene
a könyvtárban
Csonka Gábor hegedűművész
és tanítványai, a Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola tanulói
adnak hangversenyt június
1-jén, csütörtökön 18 órától a
kispesti Üllői úti könyvtárban.
Fűszálak és virágok között
Makronia II. címmel második
alkalommal állította ki akvarelljeit Urmai László a Városháza aulájában, a képeket
június 11-ig láthatják az érdeklődők.
Mirage az Előtérben
Bihari Eszter grafikus Mirage
című kiállítása július 1-jéig látható a KMO Művelődési Ház
Előtér Galériájában.
Álom előtt éppen
Bartus Ferenc Hypnagog című
kiállítását június 3-ig tekintheti
meg a közönség az Ady Endre
út 57. szám alatti Nagy Balogh
János Kiállítóteremben.

Felejthetetlen élményt jelentett az utazás
Az utazást az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő
„Határtalanul” pályázata tette lehetővé, amely 1 587 000
forinttal támogatta a programot. Az előkészítő órákon a
gyerekek megismerkedtek a
Felvidék földrajzával, történelmével és kultúrájával. Az
élményekben gazdag utazást
csodálatos tájak, szeretetteljes fogadtatás, rengeteg
látnivaló és játékos vetél-

kedők tették változatossá.
Első állomásunk a tornaljai
Kazinczy Ferenc Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskola volt, a minket szeretettel
fogadó diákoknak könyvcsomagot vittünk ajándékba. Rákóczi nyomában jártunk Betléren, Rozsnyón és
Szepesszombaton, kirándultunk a Bélai-barlangban és
a Magas-Tátrában lévő Tarpataki vízesésnél. Megtekin-

Pályafelújítás
a 42-es villamos vonalán

út és az Áchim András utca
közötti szakaszon Pesterzsébet felé egyirányúsították,
a Kisfaludy utcát az Áchim
András utca és az Ady Endre út közötti szakaszon
az Ady Endre út irányába
egyirányúsították, a Báthory utca haladási iránya az
Ady Endre út és az Esze Tamás utca közötti szakaszon
megfordult és Pesterzsébet
felé egyirányú, a Hunyadi
utcában a József Attila utca
és az Ady Endre út közötti
szakaszt kétirányúsították.
Pesterzsébet felől Kőbánya

Pályafelújítást végez a BKV
Zrt. az Ady Endre úton, a
Hunyadi utca és a Kossuth
Lajos utca közötti szakaszon
június 10-ig. A munkavégzés
jelentős forgalomkorlátozással jár, számos helyen megállási tilalmat vezettek be.
Az Ady Endre utat a Kossuth
Lajos utca és a Hunyadi utca
közötti szakaszon a Határ út
irányába egyirányúsították, a
Hunyadi utcát az Ady Endre

tettük a lőcsei városházát és
a Szepesi-várat, visszafelé
betértünk Iglóra és megkoszorúztuk a kassai dómot.
Csapatunknak nagyon jólesett a helybeliek kedvessége
és vendégszeretete, az utazás
és a felkészülés egyaránt felejthetetlen élményt jelentett
a gyerekeknek.
Kispesti Vass Lajos
Általános Iskola
felé a Hunyadi utca–Áchim
András utca–Kisfaludy utca
útvonalon, Kőbánya felől Pesterzsébet irányába a
Báthory utca–Esze Tamás
utca–Hunyadi utca útvonalon, a városhatár felé pedig
az Ady Endre út helyett az
Üllői úton érdemes haladni. A vágányzár ideje alatt
a 42-es villamosok helyett a
teljes vonalon pótlóbuszjárat
közlekedik, a 68-as, 148-as
és 151-es autóbuszok pedig
módosított útvonalon közlekednek.

Betanított gépkezelőket
A B L A K

A J T Ó

Á R N Y É K O L Ó

keres három műszakos munkarendbe.

Feladatok

Amit kínálunk

• a termelés során használt gépek
alapanyag kiszolgálása
• a berendezések üzemeltetése az
előírásoknak megfelelően

• versenyképes bérezés
• béren kívüli juttatások
• műszakpótlék
• stabil, hosszú távú munkalehetőség
egy nemzetközileg sikeres cégnél

Elvárások
• termelésben szerzett munkatapasztalat
• több műszakos munkarend vállalása
• megbízható munkavégzés

Előnyök
• targoncavezetői engedély
• szakmunkás végzettség

Munkavégzés helye:
Csepel sziget

Jelentkezés 8:00-16:00 óra között
a 30/992-6555-ös telefonszámon
vagy a desi.gabi@actual.hu email
címen, Dési Gabriellánál

Kézműves ajándékbolt
Wekerlén-Csipkecsirke
Egyedi, kizárólag magyar kézműves termékeket árusító üzletünk, szeretettel várja Önöket az Ady Endre út 9 sz.alatt.
Üzletünk álladó termékekkel, u.m.ékszerek, szappanok, táskák,
lakberendezési kiegészítők és szezonális termékekkel várja a
kedves vásárlókat a hét 5 napján, hétfőtől-péntekig, 11-18-ig,
illetve a 06307303360-as telefonszámon előzetes egyeztetés
alapján egyedi időpontban.
Facebook: https://m.facebook.com/csipkecsirke.enterior/
Instagram: csipkecsirke.enterior
Csipkecsirke Lakberendezés és Kézműves ajándék
Wekerlén.

SMINKELNI NYÁRON? MIÉRT NE!
Sokak számára biztos már a kérdés is banális, hiszen mi a csudáért sminkelné ki magát bárki is, ha utána úgyis ugrik egy fejest, vagy
elmerül a Balaton habjaiban? Ráadásul a nagy melegben izzadunk,
pórusaink kitágulnak, bőrünk is kevésbé kívánja a sminkréteget, ha
csak lehet, inkább szabadon hagyjuk arcunkat. Igen ám, de mi van, ha
például kerti partira, céges rendezvényre megyünk, ahol esetleg medencébe is lehet csobbanni, de mégis szeretnénk a legjobb formánkat
mutatni? Vagy egyszerűen csak szeretjük sminkelni magunkat, mindennapjaink részévé vált, és nem szívesen mondunk le róla víz mellett
sem? Készítsünk magunknak vízálló sminket! Egy kis vízálló púderrel,
és szemünk kiemelésével is teljes lehet a hatás. A szemfestésnél legnagyobb hangsúlyt ilyenkor a szem kontúrozására érdemes fektetni. A
vízálló szemhéjtus és szempillaspirál kombinációja is bőven elegendő
lehet, hogy tekintetünk vadító legyen. Ne féljünk használni a színeket!
A szemünk színéhez, öltözékünkhöz legjobban passzoló szín a tekintetünknek pártalan hatást kölcsönöz majd.
További sminktippekért keress fel minket egyéni sminktanácsadásunkon 2017. június 4-én 10-14 óráig a KMO-ban!
Amit nálunk megtanulsz, azt némi gyakorlással tudod alkalmazni
otthon is!
VÁR SZERETETTEL A SMINKKEL LÉLEKKEL SMINKMŰHELY!
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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.)

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)

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

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.)

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),

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

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%

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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Miért érdemes elmenni
egy hallásvizsgálatra?
Az Amplifon Hallásközpontok ingyenes nyári
hallásvizsgálat kampányának apropóján lapunk összeválogatta azokat a legfontosabb szempontokat,
melyek miatt hasznos a hallásvizsgálatra elmenni.
A HAllásproblémák
mindAnnyiunkAt érintenek
A megnövekedett környezeti zajok, a
hangos zenehallgatás, a zajos munkahelyeken a hallásvédelem hiánya mellett a hallószervek természetes úton
történő elöregedése sem kímél bennünket. Ezek miatt előbb-utóbb valamilyen mértékben mindannyian érintettek leszünk, vagy már érintettek is
vagyunk. A kérdés inkább az, hogy kinél mikor jön el az a pillanat, amikor
bejelentkezik egy hallásvizsgálatra.
A HAllásvizsgálAt ingyenes
Az Amplifonnál amellett, hogy teljesen ingyenes, a vizsgálatot végző
hallásközpontok sem számolnak el
pontokat a Társadalombiztosítási
Pénztár felé.
A HAllásvizsgálAt
fájdAlommentes
Az anamnézis felvétele után a halló-

járat ellenőrzése, majd maga a hallásvizsgálat következik, melynek célja,
hogy audiológus segítségével megtalálják azt a legkisebb intenzitású
hangot, amelyet Ön még éppen meghall. A következő lépésekben pedig jelezni kell, mennyire hallja meg a
beszédet, és mennyire sikerül megértenie azt. Ez a vizsgálat tehát teljes körű,
és csupán 25-30 percet vesz igénybe.
A HAllásvizsgálAtrA
nem kell várni
A modern előjegyzési rendszernek
köszönhetően minden hallásvizsgálat
előre megbeszélt időpontban történik.
Önnek csupán fel kell hívnia az
Amplifon Hallásközpontot a 06 1
235 28 48-as telefonszámon, és
egyeztetni egy megfelelő időpontot.
A más egészségügyi intézményekben általános, sokszor órákig tartó
várakozás kiküszöbölhető.

megbízhat
bennünk

vizsgálAt
gondozás
szAkértelem

ingyenes HAllásvizsgálAt
és próbAHordás
Várakozás nélkül, az ország 67 pontján kiváló audiológus
szakembereinkkel és egyéni megoldásokkal várjuk Önt
júniusban is! Látogasson el hozzánk!
kérjen időpontot most!
kispest: 06 1 235 28 48
amplifon.hu
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Túrófánk
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
1195 Budapest, Városház tér 2. Nyitva hétfőtől péntekig: 11:00–17:00 óráig
Email: konyhakert19@gmail.com • facebook.com/konyhakertkispest

INTENZÍV, NYÁRI
NYELVTANFOLYAMOK KISPESTEN
Angol, német, spanyol, francia és olasz nyelvoktatás
WEKERLEI helyszínekkel
Oktatás: 4-9 fős csoportokban anyanyelvi és magyar tanárokkal
Tanfolyamok szintjei: kezdőtől a felsőfokú nyelvvizsga előkészítőig
Hetente 5 alkalommal; délelőtt 9.00 – 12.15 vagy este 17.00 – 20.15
Időpontok:
• 1. szakasz: 2017. június 19 - június 30.
• 2. szakasz: 2017. július 03 - július 14.
• 3. szakasz: 2017. július 17 - július 28.
• 4. szakasz: 2017. július 31 - augusztus 11.
• 5. szakasz: 2017.augusztus 14 - augusztus 25.
Euro vizsgafelkészítő tanfolyamok:
2017. július 24 - augusztus 4. (augusztus 5-i angol B2, C1 vizsgára)
A tanfolyamok ára: 48.500 Ft /40 óra
Jelentkezés szintfelmérésre: telefonon, on-line, vagy személyesen
SZEPTEMBERI TANFOLYAMAINKRA AUGUSZTUS ELEJÉTŐL LEHET JELENTKEZNI!
Nyelviskolánk engedélyezett képzési programmal rendelkezik angol, spanyol, német, francia és
olasz nyelvekből, ezért ezek a tanfolyamok ÁFA-mentesek.

www.shetland.hu
shetland@shetland.hu
1192 Budapest, Kábel u. 10.
Tel: 281-0822, 30/952-1202; Fax: 281-3391
FK engedély száma: E-000309/2014
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