ÖNKORMÁNYZAT
JUBILEUMI VÁROSÜNNEP
Kispest várossá válásának 95. évfordulóján, tizedik
alkalommal rendezett Városünnepet a KMO Művelődési Ház. Az önkormányzat kétnapos rendezvényén
családi programok, sztárfellépők sora, izgalmas
meseillusztrátor-kiállítás, kirakodóvásár és kulturált
vendéglátás várta a kispestieket a Templom téren.

XXIII. évfolyam 6. szám

9. oldal

2017. június

Újabb parkolókat adtak át
a Kossuth téren

A terveknek megfelelően halad a beruházás
3. OLDAL
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BERUHÁZÁS

ELISMERÉS

GAJDA PÉTER

KRÁNITZ KRISZTIÁN

DR. BÉJA JULIANNA

Megkezdődtek a vizes játszótér kivitelezési munkái
a Berzsenyi utcában. Két
ütemben zajlik a beruházás:
az első elkészülésére az önkormányzat 180 millió forintot különített el a költségvetésben.
2. oldal

Befejeződött a Bóbita óvoda
felújítása és elkezdődött a
Hársfa óvoda korszerűsítése. Az elavult neoncsöveket
és armatúrákat korszerű,
energiatakarékos világítótestekre cserélték a Százszorszép óvodában.
4. oldal

Az Év jegyzője díjat vehette
át a Kispesti Polgármesteri
Hivatal vezetője a polgármesterek 23. országos randevúján. A díjazottak a települések internetes szakmai
szavazatai alapján érdemelték ki a megbecsülést.
6. oldal
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Megkezdődtek a vizes játszótér kivitelezési munkái a Berzsenyi utcában a felújított gyermekorvosi rendelő, a Zöld Ágacska óvoda és a Puskás iskola tőszomszédságában. Két ütemben
zajlik a beruházás: az első elkészülésére az önkormányzat 180
millió forintot különített el a költségvetésben.

Megújítják
a zöldterületeket is
ciális játszótér, így várhatóan népszerű
lesz, ezért a helyszín kiválasztásánál
fontos szempont volt a megközelíthetőség, illetve az, hogy ne zavarja
nagyon a lakótelepen élők nyugalmát.
A vizes élményparkról a polgármester elmondta: a játszótér a területen
meglévő szánkódomb körül alakul ki,
felhasználva annak adottságait. Így

a gumiburkolattal fedett domb egyik
oldalán folyókarendszer épül, a különböző kisméretű vizes játékok, gátak,
vízemelő spirál, zsilipek helyezkednek
el. A víz gravitáció útján folyik végig a
folyókarendszeren, míg a domb tetején
lévő forráshoz szivattyú emeli majd
fel. A domb túloldalán stílszerűen kalózhajót imitáló kombinált játszószer, a
domb tetején pedig világítótorony és a
kék színű gumiburkolatból kirajzolódó
delfinek adják meg a tengeri történet
alapját. A játszótér teljes területét kerítés övezi majd, és csak nyitvatartási
időben használhatják az ide érkezők.
Tichy Judit irodavezető tájékoztatása
szerint a bejáratok felől kisebb fogadótereket alakítanak ki, és lesznek
kerti padok, hulladékgyűjtők, ivókút,
kerékpártárolók, információs táblák is.
A játszótérhez kapcsolódó részeken a
zöldterületek felújítása is megtörténik,
így mintegy 800 cserje, 100 évelő növény és 10 fa telepítésére és füvesítésre
is sor kerül majd.

Önerős beruházásként épül Kispest új közösségi tere
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Újabb parkolókat adtak át
a Kossuth téren

Építik a vizes játszóteret
a Berzsenyi utcában

Önerős beruházásként építi meg az
önkormányzat Kispest új, látványos
közösségi terét, a mintegy négyezer
négyzetméteres vizes játszóteret – tudtuk meg Gajda Péter polgármestertől,
aki Tichy Judittal, a Zöldprogram Iroda vezetőjével kilátogatott az építkezés
helyszínére. Mivel Budapesten csupán
két kerületben, Magyarországon is
csak néhány helyen található ilyen spe-
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Legális kordonbontás a Kossuth téren – Gajda Péter polgármester Horváth Gyulával,
a Kispest Kft. igazgatójával közösen helyezte át az építkezés területét jelző kordonokat

Újabb negyven parkolóhelyet adtak át a Trefort Ágoston szakgimnázium előtti téren, a Kossuth téri
piac mögött. A korábban itt működő illegális parkoló helyén a nyár
végére 154 beállóhelyes, rendezett
parkolót és közösségi teret épít az
önkormányzat a fővárosi Tér_Köz
városrehabilitációs
pályázaton
nyert pénzből és önerőből.

Örömmel jelentem be, hogy a tavasszal
átadott húsz parkolóhely után újabb negyven autóbeállót használhatnak a kispestiek, a piacra érkezők. Ezzel a beállóhelyek
több mint fele elkészült mostanra –
mondta Gajda Péter polgármester azon a
bejáráson, amelyen a képviselő-testület
néhány tagjával, Bogó Józsefnével, Teknős Ferenccel, Varga Attilával, valamint
Horváth Gyulával, az építést felügyelő
Kispest Kft. igazgatójával közösen áthelyezték az építkezés területét jelző kordonokat. A Trefort szakgimnázium előtti
téren, a korábban működő illegális parkoló helyén a nyár végére 154 beállóhelyes

rendezett parkolót és közösségi teret épít
az önkormányzat a fővárosi Tér_Köz
városrehabilitációs pályázaton nyert
pénzből és önerőből. A polgármester a
bejáráson ismét megerősítette, a parkolás

A terveknek megfelelő
ütemben halad a beruházás
itt és Kispest más területein továbbra is
ingyenes lesz. Gajda Péter kérdésünkre
elmondta, a kezdeti lakossági ellenállás
az új térrel kapcsolatban csitulni látszik,
egyre kevesebb a bejelentés ezzel kap-

csolatban. Ez így szokott lenni más építkezéseken is, hiszen ahogy a környéken
élők már látják, milyen lesz a beruházás
nyomán a tér, kezdenek megbarátkozni vele – tette hozzá. Horváth Gyulától
megtudtuk azt is, hogy a beruházás a
terveknek megfelelő ütemben halad, a
májusi néhány napos esősebb időjárás
akadályozta csupán az építkezést, így az
augusztus végi avatóünnepség várhatóan
nem marad el. Újabb parkolóhelyeket már
csak a beruházás végén adnak át, mert a
következő beállók már a sportpályák alatt
készülnek el, így az a rész sokáig építési
terület marad.
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Elkészült a Bóbita óvoda felújítása

Május végén kezdődött a Kispesti Zöld Sziget Óvoda felújítása, és a tervezettnél egy héttel előbb,
pünkösd utánra már el is készültek a munkálatokkal a VAMŰSZ szakemberei.

Az idén 35 éves Bóbita óvodában építészetileg és gépészetileg is megújult a dajkaöltöző,
új padlóburkolatot kaptak a
csoportszobák és a közlekedők
– tudtuk meg Kispest polgármesterétől, aki Benkőné Si-

Nyáron folytatódik
az intézmények
korszerűsítése
pos Erika óvodavezetővel és
Kránitz Krisztiánnal, a munkát
koordináló VAMŰSZ igazgatójával tekintette meg az óvodát. Gajda Péter elmondta, ez
a felújítás is abból az éves 500
millió forintos keretből zajlik,
amelyet az önkormányzat kü-

lönített el nevelési intézményeinek korszerűsítésére. A
polgármester hozzátette, hasonló felújítási munkák zajlanak majd több intézményben,
közülük is kiemelkedik a Hársfa óvoda korszerűsítése, amely
a tervek szerint szeptemberre
elkészül, és a gyerekek, pedagógusok, szülők legnagyobb
örömére egy teljesen megújult intézményben kezdődhet a következő nevelési év.
A VAMŰSZ igazgatója arról
beszélt lapunknak, hogy az
épület megépítésekor lerakott
padlóburkolat erősen megkopott, foltos és szakadozott volt,
megérett a cserére. Összesen
420 négyzetméternyi csoportszoba és 260 négyzetméternyi
közlekedő, folyosó kapott új
padlóburkolatot.
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Béremelést kapnak a gyermekfogorvosok

Fejlesztési hitel felvételéről, a gyermekfogászati alapellátásban dolgozók bérének korrigálásáról és
közterületek elnevezéséről is döntöttek a képviselők a júniusi testületi ülésen.
azon önkormányzatok közé,
amelyek milliárdos támogatást kapnak fejlesztéseikhez.
A kispesti képviselő-testület
felhatalmazta a polgármestert,
hogy a főpolgármesternél kezdeményezze, a Thököly utca–

Milliárdos
fejlesztések
jönnek
a következő
években

Dr. Vitál Márton aljegyző, Gajda Péter polgármester, Vinczek György
és Kertész Csaba alpolgármesterek
Új padlóburkolatot kaptak a közlekedők is

Megújult a világítás a Százszorszép óvodában is

Elkészült a Táncsics utcai Százszorszép óvoda világításkorszerűsítése. A 150 kisgyermek napi ellátását integráltan végző, több mint 35 éves intézményben mindenhol kicserélték a már elavult neoncsöveket, armatúrákat, helyükre magyar fejlesztésű, energiatakarékos világítótestek kerültek.

Korszerű világítótesteket szereltek fel
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A kerületi általános iskolák
világításkorszerűsítése
után
megkezdődött az önkormányzati fenntartásban maradt intézmények közül az óvodák
világításának korszerűsítése is.
Ennek első állomása a Százszorszép óvoda, ahol az elmúlt
néhány hónapban a teljes világítási rendszert korszerűsíttette
az önkormányzat. A csaknem 4
millió forintos beruházás a tervek szerint két, két és fél éven
belül megtérül – tájékoztatta
lapunkat Gajda Péter polgármester, aki Vinczek György alpolgármesterrel, valamint Kránitz Krisztiánnal, a felújítást

végző VAMŰSZ igazgatójával
és Teknős Ferenc önkormányzati képviselővel tekintette
meg az óvodát. A polgármestertől megtudtuk, a korszerűsítés a Szivárvány óvodában
folytatódik. Kránitz Krisztián
kérdésünkre elmondta: az intézménybe magyar fejlesztésű,
teljes spektrumú világítótestek
és LED-es fénycsövek kerültek. Ezzel az óvoda világítása
most már megfelel a kívánalmaknak, de még ebben az évben kicserélik az udvari régi
árnyékolókat is, amelyek az
évek alatt elhasználódtak.

Módosította a testület az idei
költségvetésről szóló rendeletet. Az általános tartalékokból
8 millió forintot átcsoportosítanak a Kispesti Egészségügyi Intézet alapellátásának
finanszírozására, a gyermekfogászatokon dolgozó fogorvosok és asszisztensek bérének korrekciójára 2017. július

1-jétől. Döntöttek a képviselők
arról, hogy Kispest fejlesztési
hitelt vesz fel az OTP Bank
Nyrt.-től. A hitel felvételét
a 2017. évben tervezett fejlesztési feladatok indokolják,
mivel ezekre a feladatokra az
önkormányzat saját bevételei nem nyújtanak fedezetet.
A hitelfelvétel a kormány engedélyét követő hónaptól 20

éves futamideig tart, összege
legfeljebb egymilliárd forint.
Gajda Péter polgármester elmondta, hogy a város költségvetése feladattal terhelt, s ha a
kormány rábólint a hitelfelvételre, akkor sem cél a mindenáron való költés, de a kerületi
fejlesztési elképzeléseket csak
így tudják megvalósítani. Hozzátette, Kispest nem tartozik

Zalaegerszeg utca kereszteződésében kialakult sokszög
alaprajzú közterület az Eperfa
tér elnevezést, míg a Thököly
utca–Esze Tamás utca kereszteződésében kialakult sokszög
alaprajzú közterület a Hársfavirág tér elnevezést kapja.
Ezen kívül a Fővárosi Önkormányzat döntését kéri a képviselő-testület, hogy a 163360.
helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonban levő közterület elnevezése Derkovits Gyula köz legyen.

Jelentős megtakarítással zárta az elmúlt évet a kerület

Egyebek mellett az önkormányzat tavalyi zárszámadásáról, a szociális étkezési díj emelésének átvállalásáról és a Városháza részleges akadálymentesítéséről is döntöttek a képviselők a májusi rendkívüli
testületi ülésen.
Tárgyalták a képviselők az
önkormányzat 2016. évi zárszámadását. E szerint tavaly
összesen 10 milliárd 852 millió 960 ezer forint előre tervezett bevételből 9 milliárd
45l millió 153 ezer forintot
teljesített az önkormányzat,
valamint a tervezett 10 milliárd 852 millió 960 ezer fo-

rintnyi kiadásból csupán ös�szesen 8 milliárd 348 millió
17 ezer forint lett. A tavalyi
fejlesztési bevétel 1 milliárd
376 millió 806 ezer, míg a
fejlesztési kiadás 508 millió
881 ezer forint volt. A Pensio
Minőségi Szolgáltató Kft. kérésére a szolgáltató által kért
áremelésből június 1-jétől 6

százalékos mértékű áremelést
hagyott jóvá a szociális étkeztetésben az önkormányzat.
A rendelet módosítása éves
szinten várhatóan közel 3,5
millió forinttal növeli az önkormányzati kiadásokat, mivel a 6 százalékos áremelést
az önkormányzat nem tervezi
a rászorulókra terhelni. Régi

adósságát pótolhatja az önkormányzat azzal a döntéssel,
hogy a Városháza részleges
akadálymentesítése érdekében megbízza a Vagyonkezelő Műszaki Szervezetet lift
építésével az ingatlan északnyugati belső udvarában, a
jegyzői titkárság felőli homlokzaton.
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Szakmai fórum
a kábítószerfogyasztásról

Folytatódik a faházak korszerűsítése Káptalanfüreden
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Trianonra
emlékeztek
Megemlékezést rendezett az
önkormányzat a nemzeti ös�szetartozás napja alkalmából a Székelyország Tündérkertje Látványparkban. Az
Országgyűlés 2010-ben döntött
arról, hogy június 4-e, a trianoni békeszerződés aláírásának
napja a nemzeti összetartozás
napja legyen. Gajda Péter polgármester ünnepi beszédét követően Vinczek György alpolgármesterrel és Lázár Tamás
képviselővel együtt helyezte
el az önkormányzat koszorúját
a kopjafán, majd a Vass iskola
tanulói adtak néptánc- és népdalműsort.

KISPEST

Újabb hat faház újult meg teljesen az önkormányzat Káptalanfüredi Ifjúsági
Táborában.

Kitüntetéseket adtak át Kispest születésnapján

Idén Szilágyi Mihályné Katona Olga táncművész, táncpedagógus kapta a Kispest Díszpolgára címet.
Tízen Kispestért Díjat, tizenöten Dicsérő Oklevelet, nyolcan pedagógus-kitüntetést, egy civil szervezet pedig Kispestért Oklevelet vehetett át a Kispest várossá nyilvánításának 146. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen a KMO Művelődési Házban.

Kispest új díszpolgára Szilágyi Mihályné
Katona Olga
Évről évre komfortosabb az üdülőtábor
Tavaly kezdődött a Káptalanfüredi Ifjúsági Tábor teljes
korszerűsítése, az elmúlt nyári
szezonra hat faházat újíttattunk fel és építtettünk át komfortossá, valamint három újat
építtettünk. Idén folytatódott
munka, tavasszal pályázatot
írtunk ki hat újabb, ugyancsak
elavult faépület szerkezetet
is érintő teljes felújítására és
az épületek komfortosítására,
valójában új házak építésé-

re. A három 4 személyes és a
három 8 személyes épület elkészült: az alapozási, bontási
és építési munkák mellett nyílászárókat cseréltek, mosdót,
zuhanyzót, WC-t alakítottak
ki mindegyikben, és kiépítették a villamos hálózatot. Erre
15 millió forintot fordítottunk,
és jövőre folytatni szeretnénk
a munkát. Még 11 faépületet
kell felújítani, és akkor már
egy teljesen komfortos táborba

mehetnek pihenni a kispestiek
– mondta el lapunknak Gajda
Péter polgármester, aki Kertész Csaba alpolgármesterrel,
dr. Vitál Márton aljegyzővel,
Kránitz Krisztiánnal, a Vagyonkezelő Műszaki Szervezet (VAMŰSZ) és Zubor
Attilával, a Gazdasági Ellátó
Szervezet (GESZ) vezetőjével
tekintette meg az üdülőtábort.

ELISMERÉS

Az Év jegyzője dr. Béja Julianna
A Kispesti Polgármesteri Hivatal vezetője június 16-án, a
polgármesterek 23. országos
randevúján vehette át a díjat
a balatonfüredi Vaszary Villában. Az „Év polgármestere”,
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KÖZBIZTONSÁG

A kábítószer-fogyasztás elleni fellépésről szólt a Kispesti Áldozatsegítő Szakmai
Együttműködési
Rendszer
ülése, amelyet a XIX. kerületi
Rendőrkapitányságon tartottak. A rendszer működését és
a márciusban alakult kispesti
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkáját Vinczek György
alpolgármester, a KÁSZER
elnöke ismertette a rendőrség,
a bíróság, az önkormányzat
és kerületi civilszervezetek
képviselőivel. Plánk Róbert
ezredes, Kispest rendőrkapitánya a drogfogyasztás megelőzésének lehetőségeiről tartott
előadást, Trappné dr. Kiszely
Rita, a Budapesti XVIII. és
XIX. Kerületi Bíróság elnöke
a kábítószerrel való visszaélések büntetési tételeiről beszélt.
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az „Év alpolgármestere” és
az „Év jegyzője” díjakat azok
a városvezetők kapják, akik a
települések internetes szakmai
szavazatai alapján kiérdemelték a megbecsülést. 2017-ben

az Év polgármestere Koszti
András (Velence), az Év alpolgármestere Bálint Istvánné
(Bicske), az Év jegyzője dr.
Béja Julianna (Budapest XIX.
kerület).

Az ünnepi testületi ülés elején
a résztvevők egyperces néma
felállással adóztak a közelmúltban elhunyt két kispesti
díszpolgár, Jókai Anna Kossuth-nagydíjas írónő és Széll
Bulcsú, a Kispesti Evangélikus Gyülekezet korábbi lelkipásztora emlékének.
Gajda Péter polgármester köszöntőjét követően Burány
Sándorral és dr. Hiller Istvánnal, Kispest országgyűlési
képviselőivel a Kispest Díszpolgára címet adta át Szilágyi
Mihályné Katona Olga táncművésznek, táncpedagógusnak.
Gajda Péter polgármester,
dr. Béja Julianna jegyző és
Vinczek György alpolgármester közösen adta át a Kispestért Díjat Bányai Ferencnek,
a Vagyonkezelő Műszaki
Szervezet csoportvezetőjének,
Bertók Zoltánnénak, a Kispesti Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási és Szociális

Irodája tanügyi főtanácsosának, dr. Boros Gábornénak, a
Kispesti Nevelési Tanácsadó
nyugalmazott
vezetőjének,
Buza Róbert Mihálynénak,
a Kispesti Mese-Vár Óvoda
óvodapedagógusának, Ferenczi János századosnak, a BRFK
XIX. kerületi Rendőrkapitánysága Őr- és Kísérőszolgálati
Alosztálya vezetőjének, Huszár Erzsébetnek, a Kispesti
Nyugdíjasok és Mozgássérültek Klubja elnökének – akinek
kitüntetését betegsége miatt
lánya vette át –, Lisznyai Pálnénak, a Wekerlei Tipegők
Bölcsőde kisgyermeknevelőjének, dr. Szeghalmi Lajosnak,
a Kispesti Egészségügyi Intézet háziorvosának, a háziorvosok kollegiális vezetőjének,
Tóth Tibor tűz- és munkavédelmi szaktanácsadónak, környezetvédelmi szakértőnek,
Vargáné Vankó Katalinnak, a
Kispesti Vass Lajos Általános
Iskola tanítójának.

A polgármester és a jegyző
Dicsérő Okleveleket adott át
Abuné Grasselli Editnek, a
Wekerlei Kultúrház és Könyvtár könyvtárosának, Alexa
Lászlónénak, a Kispesti Polgármesteri Hivatal pénzügyi
ügyintézőjének, Dávid Gábornénak, a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár információs
munkatársának, Fodorné Balla
Máriának, a Kispesti Gábor
Áron Általános Iskola intézményvezető-helyettesének,
Győrffy-Almási Editnek, a
Kispesti Rendészeti Központ
irodavezető-helyettesének,
Hegedűsné Vincze Líviának, a
Segítő Kéz Kispesti Gondozó
Szolgálat szociális gondozójának, Kardos Katalinnak, a
Kispesti Egyesített Bölcsődék
szaktanácsadójának, Kernné
Nagy Erzsébetnek, a Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda ügyintézőjének,
Köves-Merczel Anitának, a
Kispesti Polgármesteri Hivatal tanügyi ügyintézőjének,
Mikusik Ferencnének, a Kispesti Arany Óvoda dajkájának,
Ostrowskiné Papp Évának, a
Kispesti Vass Lajos Általános Iskola tanítójának, Schehl
Erzsébetnek, a Kispesti Kós
Károly Általános Iskola tanítójának, Szabó Ágnesnek,
a Kispesti Bolyai János Általános Iskola magyar–média–
erkölcstan szakos tanárának,
Szabó Kálmánnak, a Kispesti
Polgármesteri Hivatal hatósági ellenőrének és dr. Tamás
Györgynek, a Kispesti Egészségügyi Intézet Urológiai Osztálya rendelésvezető főorvosának.
A ceremónia utolsó részében
Gajda Péter polgármester és
Szujkó Szilvia, a közműve-

lődési bizottság elnöke azoknak a kispesti nevelési-oktatási intézményekben dolgozó
közalkalmazottak adott át elismerést, akiknek feladata a
gyermekekkel való közvetlen
foglalkozás, és a pedagógiaiszakmai szolgáltatások ellátása, illetve a speciális nevelési
igényű tanulók együttnevelése.
Elismerő Oklevél Kiemelkedő
Pedagógiai
Tevékenységért
elismerésben részesült Finta
Gábor, a Kispesti Móra Ferenc
Általános Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény gyógypedagógusa, történelemtanár, valamint Koch Katalin, a Kispesti
Pannónia Általános Iskola tanítója. Kispest Gyermekeiért
Elismerő Oklevelet vehetett át
Gratzer Károlyné, a Kispesti
Puskás Ferenc Általános Iskola tanítója és Hüttner Szilvia,
a Kispesti Bolyai János Általános Iskola könyvtáros-tanára.
Együttnevelő Pedagógus Elismerő Oklevélben részesült Seres Tiborné, a Kispesti Arany
Óvoda óvodapedagógusa, valamint Takácsné Repka Ildikó,
a Kispesti Árnyas Óvoda óvodapedagógusa. Polgármesteri
Dicsérő Oklevél Kiemelkedő
Pedagógiai Tevékenységért elismerést vehetett át Jedlóczki
Erika Berta, a Kispesti Kós
Károly Általános Iskola tanítója és Tomasovszkyné Somogyi Ágnes, a Kispesti Erkel
Ferenc Általános Iskola matematika- és technikatanára.
Az ünnepi testületi ülés végén
Kispestért Oklevelet kaptak a
Misszió Alapítvány – „Micva
Ház Jótett” munkatársai, az
elismerést a polgármester,
Szujkó Szilvia és Vinczek
György alpolgármester adta át.
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Ötvenedik házassági évforduló

Köszöntötték a díszokleveles pedagógusokat

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.

KISPEST
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ÜNNEP

Pedagógusnap alkalmából idén tíz idős, Kispesten dolgozott vagy itt élő
pedagógus vehette át arany-, gyémánt-, illetve vasdiplomáját.

Jubileumi Városünnep Kispesten

Kettős jubileumot ünnepeltek idén a kispestiek: Kispest várossá válásának 95. évfordulóját, illetve tíz
évvel ezelőtt rendezték az első Városünnepet.

Gábor Ilonától, a KMO igazgatójától megtudtuk, a kétnapos
esemény jól tükrözte a korábbi
évek hagyományait, hangulatát. A rendezvény főszervezője
elmondta azt is, hogy a fellépők közül sokan nem először
jártak Kispesten. A színpadi
programok szombaton inkább
a fiatalabb korosztálynak szól-

Kispest 95 évvel
ezelőtt lett város

ÖNKORMÁNYZAT

Félévzáró a Szenior
Akadémián
Nyolcadik félévét zárta az önkormányzat és a Zsigmond Király Egyetem 50 felettieknek
indított ingyenes ismeretterjesztő előadássorozata. Az önkormányzat kezdetektől felkarolta és támogatta az akadémia
megszervezését
Kispesten,
ennek is köszönhető, hogy az
itteni kurzus a harmadik legnépszerűbb és leglátogatottabb
az ország 17 akadémiája közül. A tavaszi utolsó előadást
a képzés vezetője, Jászberényi
József tartotta. A félévzárón
Gajda Péter polgármester köszöntötte a hallgatókat, és 134
hallgatónak átadta az okleveleket a mostani kurzus elvégzéséért. Várhatóan október elején indul a következő Szenior
Akadémia, amelyről minden
regisztrált érdeklődőt levélben
értesít a kerület.

2017. JÚNIUS

Idén tíz idős pedagógus vehetett át jubileumi diplomát
Az idős pedagógusokat
Gajda Péter polgármester,
Vinczek György és Kertész
Csaba
alpolgármesterek,
Szujkó Szilvia és Varga Attila önkormányzati képviselők, dr. Béja Julianna jegyző,
Bak Ferenc, a Külső-pesti
Tankerületi Központ igazgatója, Ikladiné dr. Petres Veronika, a Humánszolgáltatási
és Szociális Iroda vezetője,
valamint több nevelési-oktatási intézmény vezetője köszöntötte a Halásztanya étteremben tartott ünnepségen,
amelyen a Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola diákjai
kedveskedtek dalos-verses
ajándékműsorral.
Köszöntőjében Gajda Péter
polgármester hangsúlyozta,
hogy az önkormányzatnak

kötelessége
megköszönni
azoknak, akik ilyen hos�szú időt töltöttek el a pedagógusi pályán, hogy nevelték, oktatták a gyerekeket
az egészen kiskortól egészen a felnőttkorig. Vinczek
György alpolgármester arról

Évtizedeket
töltöttek el
a pedagógusi
pályán
beszélt, hogy Kispesten az
önkormányzat eddig is mindent megtett az iskolákért, a
pedagógusokért, a diákokért
és a gyerekek életesélyeit
javító minőségi oktatásért.
Szólt a folyamatos tanulás,

a pozitív iskolai élmények
és a tudás fontosságáról, és
azt kívánta az idős pedagógusoknak, hogy azt vigyék
sikerre a gyerekek, amit ők
az óvodában és később az iskolában megalapoztak.
A polgármester és az alpolgármester együtt adta át az
eredeti felsőfokú diplomákat
megerősítő díszokleveleket.
Aranydiplomát vehetett át az
50 éve végzett Csaba Attiláné, Csukás Irén, Hunyadvári
Tiborné, Kovács Tiborné,
Mészáros Erzsébet, Pál Jánosné és Szabó Béláné. Gyémántdiplomát kapott a 60
éve végzett Olasz Benedekné és Ridly Istvánné, Vasdiplomát vehetett át a 65 éve
végzett Dobos Kornélia.

tak, ezért is bízták a szombati
műsor vezetését Tassonyi Balázsra, a Budapesti Operettszínház stúdiójának növendékére, míg vasárnap Kovács
Áron kalauzolta a nézőket a
különböző programok között.
Az Obsitos Fúvószenekar zenés utazásával indult a program szombat délben: nyitott
retrobuszon zenélve járták be
a kerületet a fúvósok, és hívták ünnepelni a kispestieket.
Az Ady Endre út lezárt részén,
a Kisfaludy utcától a szakrendelőig, számos érdekesség várta a látogatókat: beállt
egy muzeális tűzoltóautó és
egy autószimulátor, újra volt
hintayo, a bátrak a Templom
téren felállított mászófalon
próbálhatták ki ügyességüket,
a gyerekek többek között logikai, környezettudatos, illetve
óriás játékokkal játszhattak.
A Radó Rally-Suli jóvoltából
beleülhettek abba az autóba
is, amellyel az alig kilenc esztendős Bardócz Milán, a suli
legifjabb versenyzője sikert sikerre halmoz. A Nagy Balogh
János Kiállítóterem idén is különleges kiállítást kínált az érdeklődőknek és „alkotóknak”.
Rajzoljuk meg, alkossuk meg
együtt Kispestet! címmel interaktív mesekönyv-illusztrátor
kiállítás nyílt: Kőszeghy Csilla

Kökény Attila koncertjére is megtelt a tér
mesekönyv-illusztrátor és író,
illetve Papp Kata illusztrátor
tárlatának középpontjában a
város, a városi közlekedés, a
közterek használata a fő téma.
A tárlat két napon át rajzolásra
invitálta a gyerekeket és felnőtteket, a két grafikus-illusztrátor segítségével lehetett tovább
„építeni” a kiállítást: az elkészült rajzok a tárlat részei lettek, így egy közös kiállítás jött
létre, benne egy élettel teli Kispest térképpel. A kiállítóterem
megtelt saját történetekkel a
kerületről, lakókörnyezetről,
a kedvenc játszótérről, parkról, utcákról, a saját házról és
kertről, közlekedési eszközről.
A színpadi programok főképp
a fiatalokhoz szóltak. „Felfrissített” retró slágerekkel és
saját dalokkal indított a Jump
Rock Band, majd rövid esőszünetet követően a Muzsnyai
Márti vezette Half Note City
folytatta a koncertek sorát. A
ceglédi rock ’n’ roll banda, a
Fatal Error ezúttal is robba-

násszerű előadást produkált.
A folytatásban előbb a soul,
funk, hip-hop hagyományokon
alapuló zenét játszó, kísérletező Maszkura és a tücsökraj
adott koncertet, majd a nap zárásaként az Ocho Macho lépett
színpadra. A vasárnapi koncertek sorát a Liszt Ferenc-díjas
énekesnő, Szalóki Ági műsora
nyitotta, majd a Mágnes Színház, a Mustang SE, az Etude
Dance Stúdió és az Art’s Ok
Táncszínház fiatal tehetségei
mutatkoztak be. Kora délután
lépett a színpadra a fiatal szolnoki zenészekből álló, sajátos
mediterrán hatásokat tükröző
dallamos pop-reggae-rock zenét játszó Cozombolis. A papa
ne félts! című dalával 13 évesen népszerűvé vált Veres Mónika Nika énekesnő műsora
után a Roy és Ádám trió adott
rövid koncertet. A mostanában
színészi tehetségét is csillogtató Gallusz Nikit Kökény Attila
követte a színpadon. Koncertjének hangulata jól előkészí-

tette a sokak által nagyon várt,
többféle műfajban is otthonosan mozgó Irie Maffia fellépését. A népszerű banda zenei
stílusát főként a reggae és a
dance-hall műfajok jellemzik,
amelyet hip-hop, funk és rock
elemekkel ötvöznek. A hatás
nem is maradt el, fergeteges
hangulatot varázsoltak a színpadra és a nézőtérre egyaránt.
A vasárnapi rendezvény csúcspontja a csikidam stílusban játszó, kiváló show-val mindenkit elkápráztató R-Go koncert
volt. Az eseményre kilátogató
Gajda Péter polgármester, dr.
Hiller István és Burány Sándor
országgyűlési képviselők rövid köszöntőikben köszönetet
mondtak a KMO munkatársainak a szervezésért, a nagyszerű
programokért, hiszen a zene és
a buli remek lehetőség a közös
együttlétre, a generációk találkozására. A kétnapos programsorozat a hagyományoknak megfelelően tűzijátékkal
zárult.
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Vélemények a nyári táborozási lehetőségekről

Hogyan értékeli az önkormányzat azon lehetőségeit, fejlesztéseit, támogatási, pályázati forrásait, melyek segítik a kispesti gyermekek, családok aktív pihenését, nyaralását, táborozását, az itt élő családok
számára is megfizethető módon?

Bogó Józsefné
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Kispest önkormányzata mindig fontosnak tartotta a kerületi intézményekben tanuló
gyerekek érdekeit képviselni.

Ferenczi István (LMP)
Szinte minden költségvetési
igénnyel, támogatással kapcsolatban azt halljuk Kispesten: az
önkormányzat szűkös keretek
között ugyan, de mégis jól gazdálkodik, a súlyos és állandó
forráshiány közepette is megte-

Ahogy a tanév kezdésénél segítjük a szülőket, úgy a nyári
időszakra sem engedjük el a
kezüket. Minden évben írunk
ki pályázatot a nyári táboroztatás támogatására, idén sem
volt ez másképp. Önkormányzatunk költségvetési rendelete
11 millió forintot biztosított
erre a célra. A nyári táborozásra kiírt pályázatra 36 szervezettől 49 pályázat érkezett. Ebben van nyári napközis tábor,
táboroztatás egyaránt, például
honismereti tábor, hátrányos,
sérült, veszélyeztetett gyermekek üdültetése, erdei iskola és
idén először két helyszínen – a
Vass és az Eötvös iskolában
szi, ami tőle telik. Ebben minden bizonnyal van némi igazság, de azért ne menjünk el szó
nélkül néhány egyszerű tény
mellett. Az elmúlt 27 évben
jobb- és baloldali kormányok
egymásnak adták a stafétát, de
az önkormányzatok mozgástere folyamatosan csökkent.
És azt se felejtsük el, hogy a
mégoly szűkös költségvetésben is vannak aránytalanságok:
11 millió forintot költünk idén
összesen táborozások támogatására egy 60 ezres kerületben,
de a polgármester 20 millióval
javasolja támogatni egy 11 fős
labdarúgócsapat
utánpótlásnevelését. Szükségük van erre?
Vagy csak a sikeres klubcsapathoz való politikusi dörgölőzés
tanúi vagyunk?

– szervezett napközis tábor
támogatása. Elmondható, hogy
átlagosan naponta 130 gyermek vesz részt ezeken a programokon. Az igényelt mintegy
15 millió forintból 11 milliót
oszt szét az önkormányzat
megfelelő szempontrendszer
alapján. Minden pályázónak
jutott a támogatásból. Ezzel
a lehetőséggel is szeretnénk
támogatni azt a sok színes
programot, amelyeket a pedagógusok, közművelődésben
dolgozók szerveznek a kispesti
gyerekeknek. Eljuthatnak például az állatkertbe, a Csodák
Palotájába, az Országgyűlési
Múzeumba, az Eleven Parkba,

Lázár Tamás (Jobbik)
Az önkormányzatok általános
feladatköréhez tartozik a helyi gyermekek nyári táboroztatása. Minden önkormányzat
maga dönti el, hogy erre a feladatkörre mennyit pénzt szán.
Szerintem Kispesten nem
eleget. Csak egy példa: míg

a Tarzan Parkba. Különféle
helyekre kirándulhatnak –
Esztergom, Gárdony, Dorog,
Nőtincs,
Szigetmonostor,
Veresegyház, Dinnyés –, és
még sorolhatnám a színesebbnél színesebb programokat, amelyek várják nyáron
a gyerekeket. Örülünk, hogy
így a gyerekek eljuthatnak az
önkormányzat támogatásával
olyan helyekre, ahová esetleg
szüleikkel nem tudnának, és
sok élménnyel gazdagodva
élik meg a nyarat. Jó pihenést,
aktív feltöltődést kívánok mindenkinek a nyárra!
a nyári táboroztatásra 11 millió forint jut, addig a Magyar
Futball Akadémiára 20 millió
forint. Amíg a Parlamentben
az
MSZP-DK-Együtt-PM
rendre támadja a kormányt a
felesleges stadionépítések miatt, addig itt, a kerületben jut
pénz a focira. Úgy gondolom,
hogy amíg a magyar kormány
kiemelten támogatja a futballakadémiát több százmillió forinttal, addig az önkormányzatnak nincs feladata ezen a
területen. Sokkal inkább lenne
helye ennek a pénznek a nyári
táboroztatásban. Sajnos még
mindig sok család nem engedheti meg magának, hogy
táborba küldje a gyermekét,
és arról már ne is beszéljünk,
ha több gyermek van.
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Tisztelt Kispestiek,
Civil Szervezetek,
Építészek!
Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia
Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata a
településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. törvény
alapján elkészítette a Településfejlesztési Koncepció és
az Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezetét. A
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet alapján a Településfejlesztési Koncepció és az
Integrált Településfejlesztési
Stratégia készítésének véleményezési szakaszában Kispest Önkormányzata lakossági fórumot tart. Amennyiben
Ön is szeretné ötletét, véleményét elmondani, akkor sok
szeretettel várjuk az elkészült
dokumentumokkal kapcsolatos lakossági fórumon, melyet
2017. július 11-én, kedden
16 órai kezdettel a Kispesti
Polgármesteri Hivatal kis házasságkötő termében tartunk
(Városház tér 18-20).
Településképi Arculati Kézikönyv és rendelet
Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata a
településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. törvény
alapján a elkészítette a teljes
kerületre vonatkozó Településképi Arculati Kézikönyv,
valamint a kézikönyvhöz
tartozó településképi rendelet
tervezetét. A 314/2012. (XI.8.)
Kormányrendelet alapján a

Településképi Arculati Kézikönyv készítésének véleményezési szakaszában Kispest
Önkormányzata
lakossági
fórumot tart. Amennyiben Ön
is szeretné ötletét, véleményét
elmondani, akkor sok szeretettel várjuk az elkészült kézikönyvvel kapcsolatos lakossági fórumon, melyet 2017.
július 13-án, csütörtökön 16
órai kezdettel a Kispesti Polgármesteri Hivatal kis házasságkötő termében tartunk.

FOGADÓÓRA

Dr. Hiller István (MSZP)

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

Kerületi Építési Szabályzat
Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata a
településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. törvény
alapján a elkészítette az Üllői
út–Lehel utca–Vak Bottyán
utca–kerülethatár által határolt
területre vonatkozó Kerületi
Építési Szabályzat (KÉSZ)
tervezetét. A 314/2012. (XI.8.)
Kormányrendelet alapján az
Üllői út–Lehel utca–Vak Bot�tyán utca–kerülethatár által
határolt területre vonatkozó
Kerületi Építési Szabályzat
(KÉSZ) készítésének véleményezési szakaszában Kispest
Önkormányzata
lakossági
fórumot tart. Amennyiben
Ön is szeretné ötletét, véleményét elmondani, akkor sok
szeretettel várjuk az elkészült
dokumentummal kapcsolatos
lakossági fórumon, melyet
2017. július 18-án, kedden
16 órai kezdettel a Kispesti
Polgármesteri Hivatal kis házasságkötő termében tartunk.

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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Ötéves az Első
Kis-Pesti Kert

Határtalan körutazás Erdélyben

Magyarország első önkormányzati támogatással létrejött
közösségi kertje, az Első KisPesti Kert 2012-ben nyílt meg,
huszonhat, nagyjából 5 négyzetméteres ágyással az Irányi
utca és a Bem József utca sarkán. Az ötödik születésnapon
Gajda Péter polgármester a
kerület nevében köszöntötte a
kert közösségét. Mint mondta,
érdemes volt meghonosítani a
kertmozgalmat a kerületben,
hiszen az első kert kialakítását évente újabb követte, így
jelenleg négyet művelnek a
kispesti lakótelepeken élők.
Rosta Gábor, a Városi Kertek
Közhasznú Egyesület vezetője
a kezdeti lépéseket idézte fel.
Nagy Máriától, a születésnapos kert vezetőjétől megtudtuk, hogy jelenleg 25 család
dolgozik rendszeresen a kertben. Az ünnepségre vendégként meghívott Bálint György
is elismeréssel szólt a kertet
művelők munkájáról.

Negyedszázados
véradók
Véradással a Városházán és a
Kispesti Vigadóban műsoros
esttel ünnepelte működésének
25. évfordulóját a Kispesti
Véradók Egyesülete, amelynek vezetője, Somogyi Lászlóné 1992-ben szervezte meg az
első véradást. Évente átlagosan
820-an adtak vért, az elmúlt
negyedszázadban mintegy 20
500 véradó összesen 8200 liter
vért adott, ezzel több mint 60
ezer életet mentett meg. A következő véradást július végén
a Csokonai utcai székhelyen
tartja az egyesület.

KISPEST

SPORT

Csodálatos erdélyi körutazáson vett részt a Kispesti Eötvös József Általános
Iskola 37 diákja és öt tanára az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő „Határtalanul” pályázatának köszönhetően.

Az Eötvös iskola diákjai a Tordai-hasadéknál
Az Apáczai iskola magyar
diákjainak és tanárának vezetésével bejártuk Kolozsvár
történelmi belvárosát, megtekintettük a koltói Telekikastélyt és a magyar szabadságharc néhány helyszínét,
Segesvár középkori végvárát
és a székelykeresztúri Gyárfás-kúriát, ahol Petőfi Sándor
a segesvári ütközet előtt élete
utolsó éjszakáját töltötte. Marosvásárhelyen megcsodáltuk
a Teleki Téka felbecsülhetetlen
értékeit és a két Bolyai találmá-

nyait, emlékeit. Farkaslakán
Tamási Áron sírjánál elmélkedtünk és tisztelegtünk. Korondon a magyar kézművesség
értékeiből vásároltunk emlékés ajándéktárgyakat. Körösfőn a kalotaszegi templomban
jártunk, Nagyváradon csillogó
szecessziós épületek között
sétáltunk. A kulturális és történelmi ismeretek gyarapítása
mellett Erdély természeti csodáiból is ízelítőt kaptunk: falat
másztunk a Tordai-hasadékban, „Szent László-pénzeket”

Eredményt hirdetett
az ifjúsági önkormányzat

első fordulójában az ókori
világ hét csodájával kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolni, a második fordulóban
három témakörből választhattak egyet-egyet a résztvevők. Keleti Szandra Szabina,
a BVHSZC Semmelweis
Ignác Humán Szakképző
Iskolájának 11. évfolyamos
tanulója, a KIFŐ diákpolgár-

Az Ady iskolában tartotta
erre a tanévre kiírt vetélkedőjének ünnepélyes eredményhirdetését a Kispesti
Ifjúsági Önkormányzat. Sok
szép pályamunka érkezett
vers, makett és idegenvezetés kategóriákban. A verseny
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Ezren mozogtak a Kihívás Napján

Második alkalommal hívta mozogni a kispestieket az önkormányzati sportközpont a Kihívás Napján – sikerrel: ezernél is többen sportoltak a Katona
József utcai sporttelepen. Az 1982-ben Kanadából indult Kihívás Napjának
központi eleme a közösen végzett negyedórás mozgás.

A Ganz iskola diákjai nyerték az erős fiatalok viadalát
gyűjtöttünk, de a parajdi sóbánya és a szovátai Medve-tó különleges képződményei is emlékezetes pillanatokat okoztak.
Szállásunk, ellátásunk Kolozsváron és Gernyeszegen is kifogástalan volt. Nagyszerű utazásunk során példát kaptunk
hazaszeretetből, magyarságtudatból, s a gyerekek többségét
megérintette az erdélyi csoda.
Neuwirth Éva
Eötvös József Általános
Iskola
mestere Kispest polgármesterével, Gajda Péterrel közösen adta át az önkormányzat
támogatásával összeállított
ajándékcsomagokat a díjazottaknak. Az első fordulóba
9 általános és 3 középiskolából összesen 84 csapat küldött pályamunkát, míg a második fordulóban negyven
közösség vett részt.

Reggel ultimate frizbivel rajtolt a szervezett program, aztán délelőtt teljesen „beindult”
a nagy mozgás: volt meridián
torna, korfballmérkőzés, paintball-bemutató és teniszverseny, emellett egész nap pingpongozhattak,
focizhattak,
lengőtekézhettek, tollasozhattak, futhattak, használhatták a
skate-parkot és a strandpályát
a kispestiek, az általános és
középiskolások. Délben rajtolt
el a középiskolás fiú atlétikai
verseny öt számmal: 100, 400
és 800 méteres síkfutásban, távolugrásban és súlylökésben
mérték össze ügyességüket és
erejüket a csapatok. A győzel-

met idén is a Deák gimnázium
atlétái szerezték meg, a Ganz
szakközépiskola csapatai végeztek a 2. és 3. helyen. Nagy
érdeklődés kísérte a kispesti
középiskolák „Erős Emberek”
Vándorkupájáért másodszor
kiírt csapatversenyét, amelyre
Gajda Péter polgármester, valamint két alpolgármester, Kertész Csaba és Vinczek György
is kilátogatott. Az erős fiatalok
viadalát Nick Árpád világ- és
Európa-bajnok erőemelő vezette: súlyfelhúzásban, autókerék-húzásban, söröshordó kitartásában, farönknyomásban,
füles súlyzó dobásában és a
végén autóhúzásban kellett

Strandröplabda Diákolimpia az uszodakertben

Diáksport Szövetség. Ebben
az esztendőben 220 csapat
nevezett a döntőre, három
korosztály 12 versenyszámára. Mint Kerekes Balázstól, a Kispest SE elnökétől
megtudtuk, a versenyeket
két kategóriában rendezték a

A Kispesti Uszoda napozókertjében rendezte a Strandröplabda Diákolimpia idei
versenyeit a Magyar Röplabda Szövetség és a Magyar

összemérniük erejüket a csapatoknak. A vándorkupát idén
egy évre a Ganz szakközépiskola 10. osztályosai hódították
el, megelőzve a ganzos kilencedikeseket és a tavalyi bajnok Deák gimnázium csapatát.
Idén ezernél is többen vettek
részt a rendezvényen, a lakosság mellett nyolc általános
iskola és három középiskola
diákjai sportoltak, közülük is
kiemelkedett a Ganz szakközépiskola, amely 150 diákkal
érkezett az önkéntes sportnapra – értékelte a rendezvényt
Lángi Gábor, a Kispesti Sportközpont vezetője.
fiúk és a lányok számára, az
amatőrök négyfős csapatban
mérték össze erejüket, míg a
párosok nyílt kategóriában
versenyeztek, ahol az igazolt
versenyzők és a vállalkozó
kedvű amatőrök találkozhattak.
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Bajnok lett a Budapest
Honvéd
Történetének 14. bajnoki címét
szerezte meg a Budapest Honvéd, miután 1-0-ra legyőzte a
vendég Videotont a labdarúgó
OTP Bank Liga 33., utolsó
fordulójának döntővé előlépő
rangadóján. A kispestiek sikerükkel három ponttal előzték
meg székesfehérvári ellenfelüket. A Budapest Honvéd
legutóbb 24 éve volt bajnok,
a klub a következő idényben
a Bajnokok Ligája selejtezőjében lesz érdekelt.
Játszi Foci torna Kispesten
Játszi Foci tornát rendeznek
július 8-án, szombaton 10 órától a Nagysándor József utca–
Petőfi utca közötti központi
játszótéren, valamint a Zrínyi
utcában és az Ötvenhatosok terén található játszótereken 10–
16 év közötti fiúk és lányok
számára, nevezési díj nincs. A
tehetségkutató és tömegsportmozgalom országszerte rendszeres sportolási lehetőséget,
hasznos időtöltést nyújt a különböző talajú pályákon focizó
gyermekeknek, célja utánpótlás biztosítása a magyar labdarúgás számára.
Jótékonysági futás rászoruló
gyerekekért
Másodszor rendezett jótékonysági futást a Kispest Kertvárosi
Közösség Egyesület. Mintegy
120-an indultak az idei futáson, amelyen három távot lehetett teljesíteni. A résztvevők
gyermekjátékokkal, könyvekkel, ruhákkal és tartós élelmiszerekkel nevezhettek, az adományokat a Kispesti Szociális
Szolgáltató Centrummal kapcsolatban álló rászoruló családok, gyerekek kapják meg.

MINDEN NAP REGGEL 8-TÓL ESTE 9-IG VÁRJA A KISPESTI
USZODA FELÚJÍTOTT KERTJE A PIHENNI VÁGYÓKAT
Az új játszóeszközöket, külső öltözőket máris birtokba vehetik az uszodakert vendégei.
A tavasszal megépült kültéri medencéket a hatósági engedélyezési eljárások után, várhatóan június második felében adják át. A fejlesztésekkel együtt újfajta jegytípusokat
vezet be az intézmény: az úszójegyekkel a beltéri medencéket, a kültéri medencék megnyitását követően elérhető strandjegyekkel pedig kertet használhatják a vendégek. A
kedvezményes kombinált jegyekkel a benti úszómedencék és a kültéri szolgáltatások
egyaránt igénybe vehetők. A nyár beköszöntével kinyit a Kispesti Uszoda megújult kertje
is, ahol a tavasz folyamán jelentős fejlesztéseket hajtottak végre, számos új elemmel
bővültek a kültéri szolgáltatások. Az uszodakert a nyári szezon végéig minden nap reggel
8-tól 21 óráig tart nyitva, míg az uszoda minden nap – hétvégén is – reggel 6-tól este
9-ig használható. A kertben új játszótér, új kültéri öltözők és megújult zöldfelületek várják a pihenni vágyó vendégeket, emellett várhatóan június második felében, a hatósági
engedélyek megszerzése után megnyitják az új kültéri élmény- és babamedencéket és
a kültéri büfét is. A külső medenecék megnyitásáig a kombinációs jegyek 20%-os
kedvezménnyel elérhetőek.
A fejlesztésekkel együtt újfajta jegyeket és bérleteket vezet be az uszoda annak érdekében, hogy minden vendégnek csak azokért a szolgáltatásokért kelljen fizetnie, amiket
igénybe vesz. A belső zónába szóló úszójegyekkel és - bérletekkel 3 órán keresztül használhatók a beltéri medencék, a szauna és a beltéri öltözők. A külső zónába szóló strandjegyekkel és - bérletekkel (amelyek a kültéri medencék megnyitását követően lesznek
elérhetők) egész nap használhatók az uszodakertben elérhető szolgáltatások és játékok.
A vegyes zónába szóló rendkívül kedvezményes jegyekkel pedig mind a két zóna igénybe vehető. A kedvezmény részleteiről a pénztárnál lehet tájékozódni.
A nyár folyamán táborokat és intenzív úszásoktatást is szervez a Kispesti Uszoda, ezek
részleteiről a http://kispestiuszoda.hu/nyaritabor/ címen található még több információ.

Fotó - Videó
Bárhol, Bármikor...
PROFI MINŐSÉG, KEDVEZŐ ÁR!
• céges-, családi rendezvények felvétele
• videoklip, portré, dokumentumlm
• családi-, baba-, gyerekfotózás
• gyerekfotózás intézményekben
• kazetták digitalizálása DVD-re, HDD-re
• online, ofine grakai tervezés, honlap készítés

Email:
kispesti.ujsag@gmail.com

Ne bízza a véletlenre,
örök emlék egy életre !
Erdős László

+36 70 248-7272
el@elmedia.hu
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KEDVEZMÉNYES
HIRDETÉSI
LEHETŐSÉG
A KISPEST ÚJSÁGBAN!
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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.

nyÁri tÁborok
Légy kreatív!
Rajztábor
07.03-07.07.
Népi
hagyomány
07.10-07.14.

Kis kémikus
Kísérletezz!
07.24-07.28.

SK Trendy
Saját kezűleg
08.21-08.25.

Jóga a
fókuszban!
07.17-07.21.

Kattanj rá!
Fotózz velünk!
08.14-08.18.

Mesevarázs
Drámajáték
06.26-06.30.

Csak játék!
Tematikus játék
06.19-06.23.

Rongyos falva
kézműves
07.31-08.04.

FIKSZ
Önismeret
08.07-08.11.

Részvételi díj: 23.000,-Ft/fő/hét
Helyszín: Mozaik Tanulásfejlesztő
1192 Bp., Kós Károly tér 1.
Jelentkezés: 20-614-6323,
mozaiktfk@gmail.com,
www.tanulasfejleszto.hu, FB

Részletes program honlapunkon!
tanulasfejleszto.hu
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Miért olyan nehéz
elfogadni, ha gond
van a hallásunkkal?

T

öbben attól tartanak, hogy a hallásvizsgálat után végérvényesen bebizonyosodik, hogy valóban baj van
a hallásukkal. Pedig a panaszok nem
szűnnek meg maguktól, sőt rosszabbodhat is ez az állapot, ráadásul a halláscsökkenés rányomhatja a bélyegét az
érintett családi – és társasági életére is.
Lehetetlen teljes értékű életet élni jó
hallás nélkül. Gondoljunk csak bele,
hogy ez az érzékszervünk mennyi hasznos információval lát el bennünket a
minket körülvevő világról. A hallás nagyon összetett folyamat, és a fül az egyik
legbonyolultabb szervünk, amely a levegőben terjedő rezgéshullámokat fogja
föl, majd azokat az agy felé továbbítja,
ahol a hangjelek dekódolása zajlik.
A hAlláscsökkenés jelei
A halláscsökkenést leggyakrabban a
belső fülben található szőrsejtek károsodása, illetve azok elhalása idézi elő. A
szőrsejtek közvetítésével jut el az infor-

máció az agyhoz, így azok sérülése esetén a fül nem képes a hangokat megfelelően érzékelni. Ez leggyakrabban az
idősödés folyamatának természetes
részeként történik meg.
Ha Ön társaságban nehezen érti a beszédet, és gyakran visszakérdez a beszélgetés közben, illetve nem a feltett
kérdésre válaszol, már gyanakodhat, hogy
a háttérben hallásromlás állhat.
Amennyiben a környezete is jelzi,
hogy a televíziót és a rádiót átlagon
felüli hangerővel hallgatja, illetve a
színházban – bármilyen közel is ül a színészekhez – gondot okoz meghallani a
párbeszédet, itt az ideje, hogy tegyen lépéseket az egészsége érdekében.
A hallásvizsgálatra nem kell várni;
mindenki egyéni időpontot kap az
Amplifonnál. Érdemes tehát most bejelentkezni a 06 1 235 28 48-as telefonszámon.

Megbízhat
bennünk

vizsgálAT
gondozás
szAkérTeleM

ingyenes hAllásvizsgálAT
és próbAhordás
Várakozás nélkül, az ország 67 pontján kiváló audiológus
szakembereinkkel és egyéni megoldásokkal várjuk Önt
júliusban is! Látogasson el hozzánk!
kérjen időponToT MosT!
Üllői út 259.
bejelentkezés: 06 1 235 28 48
amplifon.hu
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Fagyikehely

750 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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