ÖNKORMÁNYZAT
HŰSÍTŐ SEGÍTSÉG A KÁNIKULÁBAN
Új közterületi ivócsapoknál olthatják szomjukat a
kispestiek, a piros tűzcsapokra felszerelt feltűnő
kék színű csapokból a nyomógomb benyomásával
folyik az ivóvíz. További öt helyszínen párakapu gondoskodik a hűsölésről, és idén is ötezer palack félliteres ásványvizet osztanak ki a közterületeken.
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Befejeződött a világításkorszerűsítés a Szivárvány
óvodában is, ahol magyar
fejlesztésű, energiatakarékos, kellemes fényt biztosító
világítótestekre cserélték az
elavult neoncsöveket és armatúrákat.
2. oldal

Hetente átlagosan 120-150,
főként rászoruló kispesti
általános iskolás szünidős
programjáról gondoskodik
az önkormányzat napközis
tábora, amely kilenc héten
át, két helyszínen várja a
gyerekeket.
5. oldal

A kispestiek egészségéért
végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként ketten
vehették át az önkormányzat
dicsérő oklevelét és jutalmát
a Kispesti Egészségügyi Intézetben rendezett ünnepségen.
8. oldal
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Gajda Péter polgármester és Kránitz Krisztián, a VAMŰSZ igazgatója az építkezés
megkezdésekor járt az intézményben

Korszerűsítették a világítást
a Szivárvány óvodában is

Befejeződött a világításkorszerűsítés a Petőfi utcai Szivárvány
óvodában is. A több mint 80 kisgyermek napi ellátását végző
intézményben magyar fejlesztésű, energiatakarékos világítótestekre cserélték az elavult neoncsöveket és armatúrákat.
A kerületi általános iskolák világításkorszerűsítése után az elmúlt hónapokban megkezdődött az önkormányzati
fenntartásban maradt intézmények közül az óvodák világításának korszerűsítése is. A Százszorszép óvodát követően a Szivárvány óvodában is a teljes
világítási rendszert saját forrásból kor-

Négy éven belül megtérülhet a beruházás
szerűsíttette az önkormányzat: a régi
típusú armatúrák helyére kellemes
fényt biztosító, energiatakarékos világítótesteket szereltek fel a folyosókon
és a csoportszobákban, az öltözőkben,
a vizesblokkokban, a kiszolgálóhelyiségekben és a külső részeken is. A

mintegy 4 millió forintos beruházás a
tervek szerint négy éven belül megtérül, így jelentős megtakarítást eredményez majd – tudtuk meg Gajda Péter
polgármestertől, akinek Velenceiné
Horváth Zsuzsa óvodavezető-helyettes
mutatta meg az elkészült munkát.
Az idén 25 éves, családias intézményben – amely májusban ünnepelte alapításának negyedszázados jubileumát
– az önkormányzat 2014-ben 10 millió
forintot fordított az udvar felújítására,
műfüves burkolat és öntözőrendszer
kiépítésére, valamint a játszótéri eszközök bővítésére. A kétszintes épület
felújítása a nyílászárókkal és a vizesblokkokkal folytatódott, a világításkorszerűsítést követően pedig a régi,
kopott linóleumot is cserélik majd az
előtérben, a csoportszobákban és az
öltözőkben, ahol új szekrényeket is
kaptak a gyerekek.

Energiatakarékos világítótesteket szereltek fel

Kívül-belül megújul
a Hársfa óvoda
Az intézményfelújítási program
keretében az udvartól a padlásig
teljesen megújul a több mint 400
négyzetméter alapterületű Hársfa
óvoda az Eötvös utcában, így októbertől már egy teljesen új épületbe
költözhet vissza 150 kisgyerek –
mondta el Kispest polgármestere,
aki az építkezés megkezdésekor
járt az intézményben.

Kránitz Krisztián, a felújítást végző
VAMŰSZ igazgatója is elkísérte Gajda
Pétert a Hársfa óvodába, ahol megkezdődtek a bontási munkálatok, hogy az elkövetkező két hónap alatt, a több mint harmincéves óvodaépület helyett egy szinte
teljesen átépített intézményben fogadhassák a gyerekeket. A polgármester tájékoztatása szerint az intézményfelújítási
program keretében az udvartól a padlásig
saját erőből, 180 millió forintból az önkormányzat teljesen átépíti az óvodát,
csak a belső nyílászárók maradnak a régiek, amelyek a felújítás után visszakerülnek a helyükre. A Hársfa óvoda rendbeté-

tele része annak a programnak, amelyben
500 millió forintot költ ebben az évben az
önkormányzat intézményeinek korszerűsítésére. Néhány hete készült el a Száz-

Az önkormányzat 180
millió forintos önerőből
építi át az óvodát
szorszép óvoda világításkorszerűsítése,
de a Bóbita óvoda és májusban az Erkel
iskola világításfelújítása is befejeződött.
Az átépítést követő változásokat Krá-

nitz Krisztiántól tudtuk meg. Megújul a
teljes víz- és csatornahálózat, a fűtés- és
világításrendszer, szigetelik a lapos tetőt,
újak lesznek a vizesblokkok és a belső
burkolatok. Szinte teljesen megújulnak
a betonjárdák, a játszószerek, elkészül a
beépített öntözőrendszer az udvaron. A
csoportszobák elé árnyékoló kerül, a mosókonyhában kicserélik a mosógépeket,
a konyhába új villanysütőt, kondérmelegítőt, nagykonyhai mosogatógépet vesznek, az óvoda bejáratához pedig kerékpártároló is készül.
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Idén is indul Kispest a környezetszépítő versenyen

Idén újból indul a kerület a Magyar Turizmus Zrt. által meghirdetett Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyen. A tisztább, élhetőbb és virágosabb Kispest megteremtését célzó polgármesteri
Zöldprogram 2006-os indulása óta szép sikereket ért el a kerület a versenyen.

Megkezdődött a Virágos Magyarország idei versenyében
résztvevő kerületek zöldterületeinek, játszótereinek, parkjainak bejárása. A szakmai zsűri
tagjait – Szolnoki Ferencnét a
Kőbányai Polgármesteri Hivatalból és Kiricsiné Kertész
Erikát a Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalból –, valamint
Vinczek György alpolgármestert, Berencz Ibolya főépítészt,
Márkus Editet és Brázainé B.
Táciát, a Zöldprogram Iroda
munkatársait Gajda Péter fogadta a Városházán. A polgármester megemlített néhányat
az új beruházások közül, többek között a most már épülő
vizes játszóteret, amely látható módon felkeltette a zsűri érdeklődését is. A játszótér
használata – az országban már
működő hasonló parkoktól el-
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térően – ingyenes lesz, csakúgy, mint a parkolás, amelyen
az önkormányzat mostanában nem is kíván változtatni
– hangsúlyozta a polgármester. A kerületbejárás résztvevői azokat a tereket látogatták
meg, amelyek az elmúlt időszakban készültek vagy újultak
meg: a Központi játszóteret, a
Kós Károly teret, a Templom
teret és az Ötvenhatosok terét,
az Ady Endre úti foghíjtelken
átmenetileg kiépített közparkot, a Határ úti Településkaput,
a Dobó Katica és a Kazinczy
Ferenc utca által határolt lakótelepet, az Eötvös iskola előtti
teret, az Árnyas közösségi kertet, a Vásár tér első ütemében
elkészült játszóteret, valamint
a Kossuth téri piac mögött
épülő új közösségi teret és parkolót.

Öt közterületi ivócsapnál olthatják szomjukat a kispestiek, öt párakapu gondoskodik a hűsölésről, és
idén is ötezer palack ivóvizet osztanak szét a kerületben. A Vas Gereben és a Nádasdy utca sarkán
Gajda Péter polgármester és Lázár Tamás önkormányzati képviselő adta át jelképesen a kispestieknek
az egyik ivócsapot.
Az ivócsap a köztéri tűzcsapot
alakítja át ivókúttá anélkül,
hogy annak eredeti tűzbiztonsági funkciója sérülne. A piros
tűzcsapokra felszerelt feltűnő kék színű ivócsapokból a
nyomógomb
benyomásával

Párakapuk is
enyhülést nyújtanak a nyári
forróságban

Építik a vizes játszóteret a Berzsenyi utcában

Gyerekeknek fogadtak örökbe díszfákat

Tizenöt díszfát fogadtak örökbe szülők kisgyerekeiknek a Vak Bottyán utca 63. előtti közterületen, a
Katica utca végénél. A „Te is fogadj örökbe egy fát gyermekednek!” program 2011-ben indult, célja,
hogy még zöldebb és szebb legyen Kispest.
Köszöntőjében Gajda Péter
polgármester elmondta, hogy a
Wekerlei Kultúrház 2011-ben
indította a kezdeményezést,
amelyet a Zöldprogram kere-

Eddig több mint
száz díszfa talált
gazdára

A kicsik is részt vesznek a környezetszépítésben

Felkészült a kánikulára az önkormányzat

tében folytat az önkormányzat. Ez már a hatodik alkalom,
hogy a szülők és nagyszülők
fiatal fákat fogadhatnak örökbe
a kisgyerekeknek, a program

indulása óta száznál több fa talált gazdára. A mostani tizenöt
fát 19 kisgyerek, köztük négy
testvérpár fogadta örökbe:
Szemethy Zalán, Buti-Sztanoj
Nimród, Lázár Kinga, Siroki
Ádám, Ágoston Nóra, Ágoston
Emma, Kovács Molnár Levente, Kovács Molnár Áron, Danilás Letícia, Szatmári Dóra,
Szatmári Zsófia, Juhász Abigél
Emese, Csarnay János, Vántsa
Panna, Elek Boglárka Judit,
Fehér Dániel Roland, Kerekes
Márk Bence, Kerekes Boglárka és Xinogalos Leonidasz.

Közterületi ivócsapoknál is felfrissülhetnek
a kispestiek

15 másodpercen keresztül folyik az ivóvíz. Kispest Önkormányzata öt helyszínen szereltetett ivócsapot a tűzcsapokra:
a Vas Gereben utca–Nádasdy
utca sarkán, a Kós Károly tér–

Pannónia utca sarkán, a Vak
Bottyán utcában a KÖKI Terminál oldalában, az Üllői út–
Dobó Katica utca sarkán és a
Zalaegerszeg utca–Pannónia út
(Zoltán utca 61.) sarkánál. Az
átadón Kispest polgármestere
külön megköszönte Lázár Tamás tavalyi javaslatát az ivócsapok felszerelésére. További
öt kerületi helyszínen – a Központi játszótéren, a Kossuth
téren, a Vass iskola táborában,
a Kós Károly téren és a KACpályán – reggel fél 8 és este 6
óra között párakapuk gondoskodnak a hűsölésről, ezen kívül – folytatva a korábbi évek
gyakorlatát – ötezer palack félliteres ásványvizet oszt ki az
önkormányzat kispesti közterületeken.

Egész nyáron várja a gyerekeket a napközis tábor
Hetente átlagosan 120-150,
főként rászoruló kispesti általános iskolás szünidős programjáról gondoskodik az önkormányzat napközis tábora,
amely idén két helyszínen
várja a gyerekeket: öt hetet a
Vass iskolában, majd négy hetet az Erkel iskolában töltenek
a táborozók. A nyári táborozást idén is 10 millió forinttal
támogatta az önkormányzat. A
programok ingyenesek, a gyerekek szüleinek a megszokott
iskolai étkezés díját kell fizetniük, így akik ingyen étkeznek
év közben, most térítésmentesen táborozhatnak. Az önkormányzat kiemelten figyel az
ételek minőségére, a nagy melegben a folyadékbevitelre és

a gyümölcsfogyasztásra, így
a Pensio Kft. ételadagjai mellé plusz gyümölcsöt biztosít
a gyerekeknek – tudtuk meg
Vinczek György alpolgármestertől. Az augusztus 25-ig tartó
tábor programjait – Büki Katalin táborvezetővel és Dékán
Zsuzsa szabadidő-szervezővel
egyeztetve – idén is a Wekerlei
Kultúrház szervezi, amely az
életkori sajátosságokat figyelembe véve próbál kellemes
időtöltést biztosítani a gyerekeknek: a táborbeli elfoglaltságok mellett minden hétre
terveznek autóbuszos kirándulást, valamint Kispesten kívüli
érdekes programokat.

Kívánságlufik a magasban a kábítószer-ellenes
világnapon

6

KISPEST

ÖNKORMÁNYZAT

Fórum a településfejlesztési koncepcióról
Törvényi
kötelezettségének
tett eleget a kispesti önkormányzat, amikor lakossági fórumot hirdetett a Településfejlesztési Koncepció (TFK) és
az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) tervezetéről.
A fórumon Varga-Ötvös Béla,
az ÉrtékTérkép Kft. munkatársa, közgazdász, városfejlesztési szakértő ismertette azt
a négy dokumentumból álló
csomagot, egyfajta jövőképet,
amelynek első két része tartalmazza Kispest városfejlesztési
és stratégiai terveit. A most vitára bocsátott dokumentumok
szerint a kerület számára az elsődleges kihívást a fővároson
belüli lakóterületi presztízsének megőrzése és urbanizációs
versenyképességének javítása
jelenti.
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Lakossági fórumot tartottak a Kerületi
Építési Szabályzat tervezetéről
Törvényi kötelezettségének tett eleget az önkormányzat, amikor lakossági
fórumot hirdetett az Üllői út–Lehel utca–Vak Bottyán utca–kerülethatár által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának tervezetéről. A Városháza kis házasságkötő terme megtelt érdeklődőkkel.

A készülőben lévő Településképi Arculati Kézikönyvről
tartottak lakossági fórumot a
Városházán. A lakosok és az
építészek tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány
mindenki számára érthető módon mutatja be a kerület környezetalakításra vonatkozó elvárásait, hogyan képzeli el az
önkormányzat Kispest egyes
területeit, hogyan szeretné erősíteni vagy átalakítani azokat.
A TAK-hoz kapcsolódik a településkép védelméről szóló
helyi rendelet, amely a jogszabályi előírásokat tartalmazza.

KISPEST

Káptalanfüreden táboroztak a testvérvárosi diákok

Sikeresen zárult az idei testvérvárosi diákcsereprogram kispesti fejezete: több mint 80 szerbiai, bolgár,
lengyel és török fiatal káptalanfüredi táborozása ért véget július közepén. Harminc kispesti gyerek az
önkormányzat szociális táborában töltötte a vakációt, és ismerkedett a külföldi diákokkal.
Önkormányzat elnöke is meglátogatta. Dr. Zoran Parcsetity,
Zombor város tanácsának elnöke három napot töltött el a
táborozó diákok között.
A hagyományos diákcsereprogram tíz napja alatt a résztvevők jobban megismerhették

Nemzeti előadásokkal mutatkoztak be a fiatalok

Bérczi Szabolcs és Berencz Ibolya ismertette a koncepciót
Indulásként a tervező, Bérczi
Szabolcs mutatta be a KÉSZ
tervezetét. Kitért a korábbi
vizsgálatok főbb megállapításaira: a kihasználatlan Városkapu-szerepre, a közlekedési
nehézségekre, a jelentős zajhatásra, a terület szegregációs
érintettségére, az önkormányzati tulajdon jelentős arányára
és a komoly fejlesztési potenciálra. Ismertette a szabályozási koncepció területeit: minőségi lakóterületek jöhetnek
létre, erősödhet a Városkapuszerep, vállalkozási és vegyes
– irodai, intézményi, lakó- és
gazdasági – területek jöhetnek létre, rendezettek lesznek
a közterületek. Az új övezeti
besorolási rendszer kisvárosias, intézményi, kereskedelmi
és szolgáltató, közlekedéshez

kapcsolódó területekre osztja
ezt a kerületrészt. A tervező
beszélt a parkolási problémák megoldásáról, a zártsorú
beépítésről és a melléképítményekre vonatkozó szabályokról. A lakossági hozzászólásokból kiderült, a fórumra

A Városkapu
szerepét töltheti
be a terület
érkezett érdeklődők a jelenlegi
problémákra vártak választ,
megoldási javaslatokat, és attól
félnek, hogy a majdani beruházók nem tartják be a szabályokat. Berencz Ibolya főépítész
többször is elismételte, hogy a
KÉSZ lehetőséget teremt arra,

hogy fejlődhessen a terület,
azaz keret az építkezéshez, de
nem tartalmaz konkrét építési
igényeket. A fórum végén a
főépítész lapunknak elmondta,
nagyon fontos lenne egy olyan
találkozó a lakosság számára,
ahol jelezhetik tényleges problémáikat, mert nehéz megértetni, hogy a szabályozási
terv nem tud megoldást hozni
a mindennapi küzdelmekre.
Berencz Ibolya hozzátette, a
fórumon elhangzott észrevételeket továbbítják a szakirodákhoz, a képviselő-testület tagjaihoz és a polgármesterhez. A
KÉSZ tervezete megtekinthető
a www.kispest.hu honlapon
vagy személyesen a hivatal
Főépítészi Irodájában.
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Több mint 230
diák vesz részt
az idei
csereprogramban

ÖNKORMÁNYZAT

Településképi
Arculati Kézikönyv
készül

2017. JÚLIUS

Idén immár 13. alkalommal érkeztek külföldi fiatalok a testvérvárosi diákcsereprogram keretében: a
törökországi Pendikből, a bulgáriai Smolyanból, a szerbiai
Zomborból és a lengyelországi
Krzeszowicéből
húsz-húsz
diák és négy-négy pedagógus
utazott Kispestre. A vendégeket a program első három napján családoknál és a Kispesti
Szociális Szolgáltató Centrumban szállásolták el, majd közösen indultak útnak a bala-

toni táborozásra, és egy hetet
kispesti gyerekekkel közösen
töltöttek Káptalanfüreden. A
táborlakókat Gajda Péter polgármester, Vinczek György
alpolgármester, Bogó Józsefné
önkormányzati képviselő, dr.
Bernát Péter, a Polgármesteri
Kabinet Iroda vezetője, Vadon
Etelka, a Társadalmi Kapcsolatok Csoport vezetője, valamint
Tütünkov-Hrisztov Jordán, a
Kispesti Bolgár Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke és Rusz
Boriszláv, a Kispesti Szerb

egymás kultúráját és hagyományait, barátságokat köthettek, építhették külföldi kapcsolataikat és fejleszthették
nyelvtudásukat, valamint megtekinthették Budapest és a Balaton környékének főbb nevezetességeit. Az önkormányzat
üdülőtáborában többek között
sportprogramok, strandröplabda, kirándulások, vetélkedők,
előadások és strandolási lehetőségek várták a gyerekeket.
Szervezett
kirándulásokon
meglátogattak több Balaton
környéki várost és nevezetességet, a királynők városát és a
veszprémi állatkertet, elhajóztak Tihanyba, paintballoztak
és boboztak Balatonfűzfőn.

Esténként a résztvevők egymás nemzeti előadásait tekinthették meg, és tábori diszkó is
szerepelt a programkínálatban
– tudtuk meg Szilágyi István
testvérvárosi referenstől. A tábor vezetőjének munkáját – a
kötelező közösségi munkavégzés keretein belül – a Kispesti
Deák Ferenc Gimnázium tíz
tanulója is segítette. A nemzetközi táborhoz a Kispesti
Szociális Szolgáltató Centrum
szervezésében 30 gyermek
csatlakozott Vighné Vincze
Erzsébet intézményvezetővel
együtt, akik ugyanazt az ellátást kapták, mint a külföldi
cserediákok.
Az idei Testvérvárosi Ifjúsági
Programban minden eddiginél
több, összesen 232 kispesti
és külföldi diák vesz részt: a
balatoni nyaralást megelőzően a Bolyai és a Gábor iskola diákjaiból és tanáraiból
álló 24 fős csoport utazott ki
Krzeszowicébe. Rajtuk kívül
24-24 diák utazott kísérő tanárokkal Szerbiába és – a Kós
iskolából – Bulgáriába, míg
Törökországba 14-en mentek
a Deák gimnáziumból. 2005
óta 863 kispesti diák és tanár
utazott ki a testvérvárosokba a
program keretében, amelyet az
önkormányzat évente 10 millió forinttal támogat.

Évről évre komfortosabb az ifjúsági tábor
A Káptalanfüredre induló diákokat köszöntő Vinczek György alpolgármester érdeklődésünkre elmondta, hogy a diákcsereprogram résztvevőinek szállást biztosító
kispesti és testvérvárosi szülők között is
szoros kapcsolat alakul ki, a gyerekeknek
és szüleiknek egyaránt lehetőségük nyílik
az angol nyelvtudásuk fejlesztésére, de ter-

mészetesen anyanyelvi tolmácsok is segítik a kommunikációt. Az önkormányzat az
összes kispesti általános iskolát próbálja
bevonni a diákok számára ingyenes programba, a családoknak csupán a külföldi
vendégek kétnapos fogadásának költségeit kell állniuk. Az ifjúsági programoknak
helyet adó káptalanfüredi üdülőtáborban

az önkormányzat minden évben látványos
beruházásokat hajt végre: az elmúlt esztendőben hat elavult faházat komfortosítottak és három újat építettek, idén tavas�szal pedig három négyszemélyes és három
nyolcszemélyes faházat újítottak fel az itt
táborozó diákok és a kispesti családok minél kényelmesebb elhelyezése érdekében.
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EMLÉKEZÉS

BERUHÁZÁS

KÖZLEMÉNY

Gyásznapi megemlékezés Kispesten

Újabb parkolóhelyeket építenek a Kisfaludy utcában

Igazgatási szünet a hivatalban

Dr. Jahn Ferenc új emléktáblájának avatásával, a Kispesti Újtemető izraelita parcellájában főhajtással,
a Nagyboldogasszony templomban szentmisével emlékeztek a mártír orvosra és az 1944. június 30-án
Kispestről elhurcolt zsidó és cigány áldozatokra a kerületi gyásznapon.
Emlékezésre gyűltek össze sokan – köztük Vinczek György
alpolgármester, Teknős Ferenc önkormányzati képviselő,
Neumann Éva holokauszt-túlélő, Jahn Ágnes és fia, Hanti
Vilmos, a Magyar Ellenállók
és Antifasiszták Szövetsége
elnöke, Chwala Tibor, a kispesti MEASZ korábbi és Fóris
István, a szervezet jelenlegi
elnöke, Szonderik Gyula, a
kerületi MEASZ titkára, Losó
Györgyné, a Romák Felzárkóztatásáért Egyesület elnöke
és Iványi Miklós, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség lelkésze – dr. Jahn
Ferenc új emléktáblájának
avatóján a róla elnevezett utcában működő rehabilitációs
centrum előtt. Az emléktáb-

lán Jahn Ágnes és fia, egyesületeik nevében Szonderik
Gyula és Losó Györgyné, az
önkormányzat képviseletében
Vinczek György és Teknős Ferenc helyezték el koszorúikat.
A Kispesti Újtemető izraelita
parcellájában lévő emléktábla
előtt Szonderik Gyula idézte fel háborús emlékeit, majd
Oláh József, az Idetartozunk
Egyesület képviselője mondott
beszédet. A táblánál Szonderik
Gyula, Losó Györgyné és
Mohácsi Vilmosné, Vinczek
György és Teknős Ferenc,
valamint Jahn Ágnes és fia
helyezte el az emlékezés virágait. A kispesti gyásznapi
megemlékezés szentmisével
ért véget a Nagyboldogas�szony templomban.

Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2017.
(I.31.) önkormányzati rendelete alapján a nyári igazgatási
szünet 2017. július 17-étől augusztus 20-ig tart. Ezen időszakban a Polgármesteri Hivatal ügyeleti rendszerben tart
nyitva, biztosítva a zavartalan
ügyfélfogadást és feladatellátást. Péntekenként – július
21-én, 28-án, augusztus 4-én,
11-én és 18-án – a hivatal zárva lesz, csak a recepció tart
nyitva.

FELHÍVÁS

Nem végez felmérést
az önkormányzat!
Szonderik Gyula és Losó Györgyné avatta fel az új
emléktáblát

EGÉSZSÉGÜGY

Semmelweis-nap a szakrendelőben

Semmelweis Ignác születésnapja alkalmából tartottak ünnepséget a Kispesti Egészségügyi Intézetben.
A kispestiek egészségéért végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként ketten vehették át az önkormányzat dicsérő oklevelét és jutalmát.

Dr. Sárdi Katalin és Pelyvás Sándor

Parkolóépítési munkák kezdődnek a Kisfaludy utcában július második felében. A beruházás teljes költségét Kispest Önkormányzata finanszírozza.

Vinczek György alpolgármester köszöntője után dr. Vargha Péter főigazgató-főorvos
mondott beszédet, majd a hagyományoknak megfelelően
az intézet legutóbb kinevezett
főorvosa, dr. Kakasi Csongor
gyermekfogász méltatta „az
anyák megmentője”, Semmelweis Ignác életútját. Az
alpolgármester és Szujkó Szilvia, a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és
Egészségügyi Bizottság elnöke a kispestiek egészségéért
végzett kiemelkedő munkájuk
elismeréseként átadták az önkormányzat dicsérő oklevelét

és jutalmát dr. Sárdi Katalin
szemész főorvosnak és Pelyvás Sándor műszaki csoportvezetőnek. A Közalkalmazotti
Tanács jutalmát vehette át Kiss
Ágnes asszisztens, Kocsmár
Imréné asszisztens, Surányi
Edina takarító, Szinte Magdolna asszisztens és Terebesiné
Fábián Tímea asszisztens.
Kiemelkedő munkájukért jutalmat kaptak a Betegirányító
Osztály dolgozói. A Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói
Kamara kitüntetését Zeherné
Németh Magdolna, a sebészet
asszisztense vehette át.

Legalizálják a parkolási szokásokat és új helyeket is kialakítanak
Az építés két területen történik: a 2-16. számok előtt
végig az aszfaltjárdán húsz,
a 16-18. számok előtt a meglévő, gyephézagos parkoló
folytatásaként tizenkét új parkolóhelyet alakítanak ki. Az
összesen 32 parkolóhely kialakítása részben legalizálja a
mostani parkolási szokásokat,
részben 12 új helyet biztosít.
A parkolók építésével egyidejűleg a 16-18. számok előtt új

járda is épül. Mindkét parkoló
kialakítására engedélyezett és
a BKK által jóváhagyott, valamint a környék lakóival korábban egyeztetett tervek készültek. A kivitelezési munkák
a kezdéstől számítva mintegy
két hetet vesznek igénybe. Az
ebben az időszakban esetleg
előforduló kellemetlenségekért az önkormányzat kéri a
kispestiek türelmét és megértését. A kivitelezés ideje alatt a

zavartalan gyalogosforgalmat
a kivitelező biztosítja. A kivitelezéssel kapcsolatos észrevétel, kérdés esetén a beruházást
koordináló
Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési
Iroda vezetője, Patek Gábort
nyújt további felvilágosítást
a 347-4533-as telefonszámon
vagy a varosgazd@kispest.hu
emailcímen, illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási idejében.

Gázvezeték felújítása forgalomkorlátozásokkal
A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. megbízása alapján a
Közmű Teszt Kft. nagyközép- és kisnyomású gázelosztó vezeték rekonstrukcióját,
kiváltását végzi július 10. és
szeptember 7. között a Viola
utca 1-41. (Tóth Árpád utca–
Jázmin utca között) – Jázmin utca 10-42. (Viola utca–
Hofherr Albert utca között)

– Hofherr Albert utca (Jázmin
utca–Szegfű utca között) –
Iparos utca 1-7. – Gránit köz
1-7. nyomvonalon az úttesten.
A munka jóváhagyott ideiglenes forgalmi rend betartásával történik. Az ingatlanok
megközelítése, a gyalogos- és
a járműforgalom szabályozottan, kisebb módosításokkal, korlátozásokkal biztosí-

tott lesz. Egyirányúsításokra,
sávlezárásra, útszűkítésekre,
forgalomtorlódásokra lehet
számítani. A Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési
Iroda kéri a kispestiek türelmét és megértését a lakosság
érdekeit szolgáló megbízható
gázellátás érdekében végzett
munkálatok miatt.

Nem végeznek semmiféle felmérést, összeírást vagy kutatást a Kispesti Önkormányzat
munkatársai. Ezért akik az
önkormányzat nevében ilyen
vagy hasonló indokkal akarnak bejutni a lakásokba, vélhetően csalók. Az önkormányzat
kéri a kispestieket, legyenek
óvatosak!

Ötvenedik házassági évforduló
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.

10

KISPEST

2017. JÚLIUS

POLITIKAI PÁRTOK ROVATA

Egyeztetés a kerületfejlesztés irányairól

Milyen módon befolyásolja majd Ön szerint Kispest jövőbeni képét a már a kerületiek által megismert
Etikai Kódex, a közterületek beépíthetőségét szabályozó rendeletek változásai – a Településfejlesztési
Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia –, illetve a készülő Arculati Kézikönyv?

Lackner Csaba
(MSZP-DK-Együtt-PM)
A kormány által hozott jogszabályi változások kapcsán
vált szükségessé Kispesten
is, hogy a Településfejlesztési Koncepciót és az Integrált
Városfejlesztési
Stratégiát
véleményezésre
bocsássuk.

Fontosságuk, hogy a folyamatosan változó társadalmi
és infrastrukturális fejlesztési
igények figyelembe vételével,
településtől az országos szintig
rögzítve legyenek hosszú távú
célok, illetve hogy kerületünk
jövőképe érdekében megoldásokat találjunk a társadalmi,
gazdasági és főként környezeti
hatások változásaira. Természetesen minden jogszabály és
fejlesztési koncepció annyit ér,
amennyit az akkori vezetés és
kormányakarat szankciókkal
be tud tartatni. Talán ez a legnehezebb feladat. A Főváros
által nemrég elfogadott Településfejlesztési Terv és a Fővárosi Szabályozási Terv új helyi
rendeletek – településrendezési eszközök – megalkotására

kötelezte kerületünket. Kidolgozás alatt áll a Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ), továbbá
a legutóbbi testületi ülésen
elfogadtuk az Arculati Kézikönyvet, melyet szükségesnek tartok. Egyértelműen és
átláthatóan definiálja Kispest
arculatát, annak keretek közti
alakíthatóságát és értékeinek
megőrzését, például konkrétan meghatározza a fővárosi
és helyi védelem alatt álló
épületeket. A kézikönyv nem
csak szakemberek segítségét
szolgálja, megalkotásával az is
célunk volt, hogy a kispesti lakosok érthető formában ismerjék meg a kerületi építészeti
elvárásokat és szemléletet, így
lehetőséget adva arra, hogy
a kispestiek fejlesszék helyi

környezettudatosságukat.
Szeretném még megemlíteni,
hogy a KÉSZ keretein belül
elindítottuk véleményezésre az
Üllői út–Lehel utca–Vak Bot�tyán utca–kerülethatár által határolt akcióterületre az építési
szabályzatunkat, melynek célja, hogy ezen a visszamaradt
területen beindulhassanak az
ingatlanfejlesztések és munkahelyteremtő beruházások. Ös�szefoglalva: a Polgármesteri
Programot alapul véve az új
településrendezési eszközeink
megalkotásánál alapvető célunk volt a kerületünk további
fejlesztése, az elhanyagolt
tömbök újraélesztése, a beruházói kedv élénkítése és minél
több ember számára vonzóvá
tenni Kispestet.

PROGRAMAJÁNLÓ

István, a király rockopera a Városház téren

Különdíjas lett az Ady iskola diákjainak előadása

Immáron több nemzedék szívében-lelkében hagy nyomot
Szörényi Levente és Bródy
János István, a király című
rockoperája. A Kispesti Ady
Endre Általános Iskola 2015
augusztusában
elhatározta,
hogy – rövidített változatban –
bemutatja a művet. Ebben két
nagyszerű szakember segítette
a kórust és az iskola néptáncosait: Neuwirth Annamária, a
Bihari János Táncegyüttes művészeti vezetője és Kántorné
Orosz Mária énektanár. Az év
végi bemutató hatalmas sikert
hozott, a szívek megteltek érzésekkel és emlékekkel. Másnap a kicsik autogramot kértek
a főszereplőktől, s mindenki

kérdezte, mikor lehet ismét
megnézni az előadást. Ekkor
jött az ötlet: az évek óta magas színvonalon megrendezett
Kinder Fesztiválon. Ismét próbanapok, boldog készülődés,
nagy izgatottság – és újabb
nagy siker a bemutatón, ahol
különdíjas lett az István, a király. Jutalmul 2017. augusztus
19-én 17 órakor előadhatják
a Városház előtti dísztéren, s
méltó dísze lehet augusztus
20. üzenetének, örökségének.
Minden kispesti lakost szeretettel várnak a diákok, a felkészítő pedagógusok és természetesen a büszke szülők!
KMO Művelődési Ház
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Balatoni nyár

Burány Sándor (MSZP)
Felhívom olvasóim figyelmét,
hogy ez az írásom ezúttal termékmegjelenítést tartalmaz.
Ez a termék nem más, mint
a Strand-Holiday Kemping,
amely Balatonakalin található, kétségtelenül nagyon szép
környezetben és kimagasló
színvonalú szolgáltatásokkal,
ennek megfelelően nem túl
olcsó árakkal. Szezonban egy
mobilház éjszakánként 15-20
ezer forintba kerül, de külön
kell fizetni a takarításért, a
légkondicionálóért, a parkolásért, és persze napidíja van
a számtalan szolgáltatásnak, a
többi között a vízibiciklinek,
a vízicsúszdának. A szerényebb pénztárcájúak persze

bérelhetnek sátrat is, ami jóval
olcsóbb, 5-10 ezer forint körül
már megúszható. A költségekhez még hozzászámíthatjuk a
napi étkezések árát, s természetesen külön meg kell fizetni
az idegenforgalmi adót is.
Ismerhetünk valakit, akinek
ezek az árak szemrebbenés
nélkül megfizethetőek, ennek
ellenére be sem tenné lábát
ebbe a kempingbe. Mészáros
Lőrincről van szó, aki a napi
bevásárlások fáradalmait az
Adria partján, saját luxusvillájában piheni ki. Nem állítható,
hogy az üzlet világa izgalommentes, az izgalmak levezetésére szolgál a luxusjacht a
zadari kikötőben. Azért azt
se gondoljuk, hogy Mészáros
lebecsülné a magyar tengert,
erről szó sincs. Igaz, ő nem vesződött azzal, hogy böngéssze
a kemping katalógusának szezonális árait, ideje sem lenne
arra, hogy napi bérleti díjakkal
bíbelődjön.
Egyszerűbbnek
látta, ha az egészet tokkal-vonóval megveszi. Mégpedig a
szokott módon, jóval a StrandHoliday Kemping érték alatti
árán. A csaknem négyhektáros kemping kikiáltási ára
meghaladta a 800 milliót, de

Lőrincünk vihette az egészet
potom 300 millióért. Persze
volt ennél jobb vételi ajánlata
másnak, de mit ad Isten, az
eladó beérte ennél kevesebbel
is. Hiába, ha Orbán pénztárosa tesz valamire ajánlatot, az
visszautasíthatatlan ajánlatnak
számít a mai világban.
Alkalmi vétel volt kétségtelenül, de nem egyszeri alkalom.
A gázszerelő ugyanis már tavaly felvásárolta gyakorlatilag
a fél Balatont. Az övé lett az
egyik legnagyobb balatoni turisztikai cég, a Balatontourist.
5200 kempinghelyen, 500
bungalóban és egyebek mellett
200 mobilházban tavaly több
mint 183 ezer vendéget fogadtak. Birodalmát a Balatonon
ütemesen fejleszti a felcsúti
polgármester, belépett a régió
méltán híres borászatába is azzal, hogy tulajdonába kerültek
a Badacsonyi Pincegazdaság
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100 hektáros zánkai és füredi
szőlőültetvényei.
Mészáros
cégbirodalma tempósan nő.
A 2010-es kormányváltáskor
még csak egy vállalkozása volt
a felcsúti polgármesternek,
2017 elejére már körülbelül
harminc cégből álló birodalmat épített ki családtagjaival.
Neve felbukkant a Népszabadságot tavaly ősszel bezáró
Mediaworks mögött, mára
csaknem 200 újságjában düböröghet a kormányzati propaganda. De egy tőzsdei cégben,
a szállodaiparban érdekelt
Konzum Nyrt.-ben is résztulajdonossá vált, így a külföldi
érdekeltségei is bővültek. Egy
szó mint száz: a 800 millióra
becsült balatoni kempinget
Mészáros Lőrinc 300 millióért
hazavihette. És miközben nekünk napról napra drágább az
élet, Orbán barátjának napról
napra olcsóbb...

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!

Email: info@kispesttv.hu
Web: www.kispesttv.hu

Várjuk észrevételeiket!
Minden vasárnap 10 órától jelentkezik a Kispest TV a kerület különböző
egyházi, felekezeti szertartásainak közvetítéseivel, amelyeket online
felületünkön is megtekinthetnek.
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NEVELÉS

Tehetséggondozó
program a Mézeskalács óvodában
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program keretében 2016.
március 31-én pályázatot írt
ki a köznevelési intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatására.
Intézményünk a „Habakukk
műhely” komplex tehetséggondozó programjának magas
szintű megvalósításához 1 800
000 forint támogatást kapott.
A program indításaként 2016
szeptemberében az újpesti
Tarzan Parkba látogattunk el
a gyerekekkel, majd elkezdődtek a műhelyfoglalkozások. A
nevelési év során hetente két
alkalommal valósult meg az
anyanyelvi- drámajátékos és
mozgásfejlesztő műhely. Az új
tornaszobánk, a rengeteg mozgásfejlesztő eszköz, melyek
közül sokat szintén a támogatásból tudtunk beszerezni,
nagy segítség volt a foglalkozások szervezésében. A program lezárásaként a műhely
Tehetségnapon
mutatkozott
be a szülőknek. A Habakukk
műhely gyermekei interaktív
játékba invitálták közösen a
szülőket és a gyerekeket. A
napot táncházzal zártuk, közben kedvükre ehettek-ihattak
a szülők segítségével működtetett büfében. A program által
nyújtott élményeken túl a támogatásból vásárolt eszközök
a jövőben is hasznossá lesznek
óvodánk gyermekei számára,
hiszen a hétköznapokban is
tudják majd használni ezeket.
Köszönjük az EMET támogatását!
Vilonya Ágnes
óvodavezető

Erdélyi tájakon határtalanul

A Kispesti Kós Károly Általános Iskola két hetedikes osztálya csodálatos
ötnapos erdélyi utazáson vett részt a „Határtalanul” program keretében.
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Zászlófelvonással köszöntötték a bajnokcsapatot

Nyár a javából
a Városházán

Ünnepélyes zászlófelvonással köszöntötték az önkormányzat vezetői a Budapest Honvéd FC bajnokcsapatát Puskás Ferenc szobránál, a KÖKI Terminál mellett. A kispesti klub a 2016–2017-es szezonban 24 év után lett az
NB I. bajnoka, ezzel megszerezte 14. bajnoki címét.

Ötnapos körutazáson vettek részt a Kós iskola diákjai
Első nap a határon átkelve
Érsemjén felé vettük az irányt,
ahol megnéztük Kazinczy Ferenc szobrát. Ezután a bihari
földvárhoz mentünk, majd felfedező városnézésen vettünk
részt Nagyváradon. Második
nap egy helyi iskola magyar
diákjaival közösen megtekintettük Kolozsvár nevezetességeit. Délután végigjártuk
a tordai sóbányát, majd egy
hosszabb túrát tettünk a Tordai-hasadékban.
Harmadik

nap egy hosszabb utazást követően körbesétáltuk a Gyilkos-tavat, majd végigmentünk a Békás-szoros mentén.
Negyedik nap bementünk a
csíksomlyói kegytemplomba,
majd Farkaslakára mentünk
Tamási Áron sírjához. Délután
Korondon ajándékokat vásároltunk és Szovátán megnéztük a Medve-tavat. Utolsó napon a marosvásárhelyi buszos
városnézés után Körösfőre
mentünk, ahol megcsodáltuk a

református templomot és Vasvári Pál kopjafáját. Nagyváradon még megnéztük a püspöki
székesegyházat és Szent László szobrát, majd elindultunk
hazafelé. Nagyon jól éreztük
magunkat, csodálatos dolgokat
láttunk, és a honismereti vezetőnk káprázatos elbeszélésein
keresztül nagyon sok mindent
megtudtunk Erdélyről.
Kispesti Kós Károly
Általános Iskola

„Állati jó napok” a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrumban
Gyermekek
kacagásától,
kutyák vidám csaholásától,
énekléstől és dobolástól volt
hangos a Kispesti Szociális
Szolgáltató Centrum udvara július közepén. A Gyermekzsivaj Alapítvány által
szervezett „Állati jó napok”
családi programjai – lovas
tánc tanítása, állatos dalok a koncerten, cirkusszal
kapcsolatos programok és
kézműves alkotások – kapcsolódtak az állatokhoz. A

játszóházba járó családok és
a családsegítő szolgálat által
gondozott gyerekek afrikai
hangszereken dobolni tanulhattak, zsonglőrködhettek,
countrytáncot járhattak, koncerten vehettek részt. Délelőttönként kézműves foglalkozásokat is tartottunk,
népszerű volt a trambulin és
a homokozó, terápiás kutyák
is ellátogattak hozzánk. Látogatást tehettünk 45 fővel a
Fővárosi Állatkertben: sok

gyermek most látta először
a fantasztikusan gondozott,
rengeteg állatot és növényt
bemutató intézményt. A családi napok anyagi támogatását a Kispesti Önkormányzat
civil pályázatán nyertük.
Turbéky Rita, a Gyermekzsivaj Alapítvány elnöke
Deákné Császár Gabriella,
a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum pályázati
referense
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Hettinger Ágnes képeiből nyílt
kiállítás Nyár a javából címmel
a Városházán. A Kispesti Városháza Tárlat idei harmadik
kiállítását szeptember 12-ig
tekinthetik meg az érdeklődők.
A megnyitón Vinczek György
alpolgármester köszöntötte az
alkotót, akinek ez a harmadik
kiállítása Kispesten: 2016-ban
a Forrásházban, idén áprilisban pedig a Wekerlei Társaskör galériájában mutatta be képeit a közönségnek. Hettinger
Ágnes 12 nyári, többségében
balatoni képét a barát és pályatárs, Vagyóczki Kata ajánlotta
a megnyitó résztvevőinek figyelmébe.

FELHÍVÁS

Gajda Péter polgármester adta át az önkormányzat támogatását Gács Pál
ügyvezető igazgatónak
A történetének 14. bajnoki
címét megszerző Budapest
Honvéd FC vezetőit, játékosait
és a szurkolókat Gajda Péter
köszöntötte a legendás futballista, Puskás Ferenc, Kispest
díszpolgárának
mellszobránál a KÖKI Terminál előtti
közparkban. Kispest polgármestere az önkormányzat és
a képviselő-testület nevében
köszönetet mondott a labdarúgóknak, a szakvezetésnek és a
klub tulajdonosának a diadalsorozatért, amelynek eredményeként a Budapest Honvéd
24 év után megszerezte 14. NB
I-es bajnoki címét.
Az eredményes szereplés elismeréseként Kispest Önkormányzata – a képviselő-testület júniusi ülésén született
döntés alapján – 20 millió forintos támogatásban részesíti
a Magyar Futball Akadémia

Alapítványt, amely az utánpótlássport területén, az alapító okiratában megjelölt célok
hatékony megvalósítására, a
működés feltételeinek biztosítását célzó eszközök, anyagok
és szolgáltatások megvételére
használhatja fel a támogatást.
A Bozsik stadion területén

Húszmillió forintos adományban
részesült a Magyar
Futball Akadémia
2007-től működő akadémia
a megalakulása óta eltelt időszakban 13 bajnoki címével a
legeredményesebben működő
akadémia Magyarországon,
eddig 16 játékosa mutatkozott
be a Budapest Honvéd NB
I-es csapatában. A dicsérő ok-

levelet és az ajándékot a polgármester Gács Pálnak, a Budapest Honvéd FC ügyvezető
igazgatójának adta át.
Kispest Önkormányzata a
bajnokcsapat előtt azzal is
tiszteleg, hogy a Puskás-szobornál felállította Kispest és a
Honvéd FC zászlaját. A polgármester, Vinczek György
alpolgármester és Gács Pál
által közösen felvont zászló
– hagyományteremtő módon
– a következő szezon végéig
hirdeti a csapat évtizedek óta
várt sikerét. Az ünnepségen a
Honvéd több játékosa – Eppel
Márton, a 2016–2017-es szezon gólkirálya, Baráth Botond
és Nagy Gergő, a Honvéd saját
nevelésű játékosai –, valamint
Lázár Tamás önkormányzati
képviselő is részt vett.

Zöldhulladékgyűjtő
zsákok
a Közparktól
A Közpark Kft. az erre a célra
árusított zöldhulladékgyűjtő
zsákokban elszállítja az udvarokban keletkező zöldhulladékot, fa- és bokornyesedéket,
nyírt füvet és gyomot. A saját
gyártású, biológiailag lebomló, 100 literes zsákokat bruttó 260 forintért értékesítik a
Bercsényi utca 18. szám alatti
telephelyen hétfőtől szerdáig
7–15 óra között, csütörtökön
7–19 óra között, pénteken
7–12 óráig. Csütörtökönként a
hosszabbított nyitvatartás ideje
alatt a kiszolgálás a Bercsényi
utcai 8. ablaknál történik. A
zöldhulladékot hétfői napokon kell kihelyezni, a társaság
munkatársai csütörtökig szállítják el a zsákokat, amelyek
díja magában foglalja a szállítási költséget is.

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

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

+36 70 248-7272
el@elmedia.hu
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50. ÉVES
HÁZASSÁGI
ÉVFORDULÓ!
KISPESTI HÁZASPÁROK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK, AKIK
EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLIK
50. HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓJUKAT ÉS MÉG NEM VETTEK
RÉSZT A VÁROSHÁZÁN
RENDEZETT ÜNNEPSÉGEN!
Jelentkezés: 2017.
AUGUSZTUS 31.-IG.
Huszár Erzsébet Idősügyi referensnél:
Telefon: +36205492434,
email: huszarerzsi@gmail.com

KEDVEZMÉNYES
HIRDETÉSI
LEHETŐSÉG
A KISPEST ÚJSÁGBAN!
Email:
kispesti.ujsag@gmail.com

B

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.

Klímatöltés
fix áron

8.990 Ft

Klímatisztítás
ózonos
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

4.490 Ft

Fék, klímaszűrő
alkatrész

-10%

Biztonsági átvizsgálás

2.490 Ft

* Más akcióval össze nem vonható, készpénzre nem váltható.
A változtatás jogát fenntartjuk. Az akció időtartama: 2017.06.01.–2017.08.31.

Gajda Péter
polgármester fogadóórája:
Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján folyamatosan (347-4525)
Polgármesteri Hivatal, Városház tér
18-20.

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