BERUHÁZÁS
FELÚJÍTOTTÁK A NAPPALI MELEGEDŐT
Még a tél beállta, a krízisidőszak kezdete előtt csaknem 9 millió forintot költött az önkormányzat arra,
hogy felújítsák a nappali melegedő fürdőblokkját a
Magyar Vöröskereszt Nappali Szociális Központ 2.
számú telephelyén, a többi helyiséget pedig grátisz
festették ki a vállalkozó szakemberei.

XXIII. évfolyam 11. szám

5. oldal
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Újabb kamerákkal bővül
a térfigyelő rendszer

A térfigyelő helyiséget is korszerűsítette az önkormányzat

3. OLDAL
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SPORT

GAJDA PÉTER

BOGÓ JÓZSEFNÉ

SZUJKÓ SZILVIA

Újabb látványos beruházás
történt az Erkel iskolában: a
mintegy 600 négyzetméteres iskolaudvar felújításával,
az új térburkolattal rendezettebb és biztonságosabb
lett a gyerekek környezete.
2. oldal

Kispest nyerte a fődíjat a
budapesti kerületek kategóriában az idei Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyen. Elismerést
kapott a kerület a közösségi
kertekért is az országos díjkiosztón.
4. oldal

Eredményeikkel a sport
fontosságára hívják fel a figyelmet: Kispest Sportjáért
díjjal tüntették ki a sportpéldaképeket, és közel 80 fiatal
amatőr élsportoló vehetett
át pályázati támogatást az
önkormányzattól.
8. oldal
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Fekete László önkormányzati képviselő, Bali Péter, a Kispesti Rendészeti Központ vezetője
és Gajda Péter polgármester a korszerűsített térfigyelő helyiségben

Megújult az Erkel iskola
udvara
Újabb látványos beruházás történt az Erkel iskolában: a mintegy 600 négyzetméteres iskolaudvar felújításával átmenetileg
lezárultak az átépítések és a fejlesztések.
Annak ellenére, hogy az állam az iskolák fenntartását és működtetését is
átvette, az önkormányzat nem mondott le arról a tervéről, hogy a kispesti
gyerekek és pedagógusok érdekében
támogassa az iskolák korszerűsítését –
mondta el lapunknak Gajda Péter. Az
Erkel iskolában most elkészült udvarfelújítás összköltsége 6 millió forint,

Rendezettebb és biztonságosabb lett a környezet
amelyhez az önkormányzat 4,5 millió
forinttal járult hozzá. Ez a felújítás is
része annak az iskolafejlesztési programnak, amelyben az önkormányzat
szabadon felhasználható egy-egymillió
forinttal segíti az intézményeket. Az
Erkel iskola esetében ezt az összeget
toldották meg még több mint 3 millió
forinttal. Az iskolában idén májusban

9,5 millió forintos támogatásból korszerű, energiatakarékos LED-es lámpatestek és fénycsövek kerültek a régi,
elavult neonvilágítás helyére, míg 2013
és 2015 között saját önkormányzati
költségvetésből, 300 millió forintért új
tornaterem épült – tette hozzá a polgármester. Kránitz Krisztiántól, a beruházást felügyelő VAMŰSZ igazgatójától
megtudtuk, az intézmény udvarán 594
négyzetméternyi kis elemes beton járófelületet, ún. viacolor térburkolatot
tettek le az iskola vezetésének és szülői
munkaközösségének
egyetértésével.
A burkolt felületek csapadékvíz-elvezetéséről immár két új víznyelő is
gondoskodik. Az intézmény megbízott
vezetője szerint összehasonlíthatatlanul rendezettebb, biztonságosabb lett
a gyerekek környezete. Berecz Mária
örömmel újságolta azt is, a szülői munkaközösséggel hamarosan döntenek
arról, hogy alapítványi pénzből egy kisebb játszóteret is kialakítanak az udvar
Esze Tamás utcai sarkában.

Kertrendezéssel folytatódik az udvar szépítése

Újabb kamerákkal bővül
a kispesti térfigyelő rendszer
Modern, a kor követelményeinek
is megfelelő színvonalú térfigyelő
helyiséget és rendszert alakítottak
ki a Kispesti Rendészeti Központ
(KRK) Eötvös utcai épületében.
A kerületben jelenleg működő 57
térfigyelő kamera mellé hamarosan újabb kilencet szerelnek fel a
szakemberek. A fejlesztésre az önkormányzat saját költségvetésében
idén 24 millió forintot tervezett.
Mára a kispesti térfigyelő rendszer
teljesítménye és minősége a szakemberek szerint az egyik legjobb
lett a fővárosban.

Az önkormányzat 2006-ban alig tíz kamerával kezdte kiépíteni, s azóta is saját
forrásból, külső segítség nélkül fejleszti a
kerület közbiztonságát is növelő térfigyelő
rendszerét – mondta Gajda Péter polgármester, amikor hivatalosan is átadta a KRK
korszerűsített, légkondicionált, pormentesített térfigyelő helyiségét, ahol mostantól
57 kamerán keresztül 24 órán át ergonomikus környezetben, HD-minőségben figyelik a kerület életét, ügyelik a biztonságot.
A Kispesti Rendészeti Központ 2014-es
alapításakor a kispesti térfigyelő kamerarendszer – amelyhez akkoriban csaknem
30 kamera tartozott – a kerületi rendőrkapitányságtól szintén a KRK kezelésébe került. Sajnos ezek olyan elavult, korszerűtlen színvonalat képviseltek, amelyet már
nem volt értelme fenntartani. Így az első
és legfontosabb feladat a kamerák modernizációja, „okos” rendszerbe szervezése és
bővítése volt – emlékezett a mögöttük álló
feladatokra a KRK vezetője. Bali Péter el-

mondta: mára a kispesti térfigyelő rendszer
teljesítménye és minősége a szakemberek
szerint az egyik legjobb lett a fővárosban,
a mostani fejlesztéssel pedig még kiemelkedőbb lesz, hiszen az egész rendszert
úgynevezett gerinchálózati struktúrába
rendezték át, ami azt jelenti, hogy nagy
sávszélességű gerinchez csatlakoznak a
kamerapontok, nem pedig láncszerűen,

Folyamatosan
modernizálják és fejlesztik
a hálózatot
egymásba. Ennek előnye az, hogy egy-egy
pont kiesésével nem tűnik el a pont mögötti összes kamera. Ez az „okos” rendszer a
megfelelő csomagok további megvételével
akár az arcfelismerésre is alkalmas lehet
majd. A központ vezetője arról is tájékoztatta lapunkat, hogy mostantól egy főállású

térfigyelő-rendszergazda is együtt dolgozik a csapattal azért, hogy csökkenjenek a
karbantartási költségek. Bali Péter kérdésre válaszolva elmondta: évente csaknem
200 javaslat érkezik be a kispestiektől és az
önkormányzati képviselőktől, hová kéne
térfigyelő kamerákat felszerelni. Ezekből
az illetékes Várospolitikai, Városüzemeltetési és Rendészeti Bizottság jelölt ki idén
húsz területet, és bűnmegelőzési indokok
alapján a kerületi rendőrkapitányság szakemberei tettek javaslatot kilenc új kamera
elhelyezésére. Mint megtudtuk, új kamerák kerülnek az Üllői úti Shopmark áruház
mellé, a KÖKI Terminál buszpályaudvaron
lévő Fornetti üzlet környékére, a Nagykőrösi út–Határ út, a Petőfi utca–Zalaegerszeg utca, az Árpád utca–Zalaegerszeg
utca, az Ady Endre út–Hunyadi utca, az
Ady Endre út–Kisfaludy utca, a Városház
tér–Kossuth Lajos utca kereszteződésébe,
valamint a Jahn Ferenc utca–József Attila
utca sarkára.
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A budapesti kerületek kategóriában Kispest nyerte a fődíjat az idei Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyben. A díjat Vinczek György alpolgármester, Bogó Józsefné, a Környezetvédelmi
Bizottság elnöke, Tichy Judit, a Zöldprogram Iroda vezetője és Márkus Edit, az iroda munkatársa
vette át a Veszprémben rendezett díjkiosztón.

Elismerést kapott
a kerület a közösségi kertekért is
élők összefogásának ösztönzése, az életminőség javítása,
a környezettudatos gondolkodás és szemlélet erősítése,
a természeti és az építészeti

KISPEST

örökség megőrzése és gyarapítása. Kispesten júliusban
járt a szakmai zsűri, amely
11 kerületi helyszínt tekintett
meg. Az újabb „zöldsiker” jól
mutatja a 2006-ban indult, a
tisztább, élhetőbb és virágosabb Kispest megteremtését
célzó polgármesteri Zöldprogram eredményességét. Azóta
a Virágos Magyarországért
versenyen szép sikereket ért el
a kerület: 2008-ban a legszebb
kerületnek járó díjat, 2010ben, 2012-ben és 2014-ben a
főváros különdíját, 2013-ban
pedig a főváros fődíját kapta
meg Kispest.

Felújíttatta az önkormányzat a nappali melegedőt

Még a tél beállta, a krízisidőszak kezdete előtt csaknem 9 millió forintot költött az önkormányzat
arra, hogy felújítsák a Magyar Vöröskereszt Nappali Szociális Központ 2. számú telephelye nappali
melegedőjének fürdőblokkját az Ady Endre út 112. szám alatt. A vállalkozó felajánlásaként a többi
helyiséget grátisz festették ki a szakemberek.
A felújítást Gajda Péter polgármester mellett megtekintette
Vinczek György alpolgármester, valamint Bogó Józsefné
és Dódity Gabriella önkormányzati képviselők és Kránitz Krisztián, a munkálatokat
koordináló VAMŰSZ igazgatója. A főváros szociális ellátásában eddig talán még nem is

Kulturált körülmények fogadják
a fedél nélkülieket
Vinczek György alpolgármester vette át a díjat

Jutalmazták a környezetszépítő intézményeket

Nyolcan oklevelet és pénzjutalmat, öten emléklapot és céltámogatást kaptak a „Szebb Kispesti Környezetünkért” környezetvédelmi pályázat díjátadóján.

Első helyezést ért el a Kispesti Szociális
Szolgáltató Centrum
Az önkormányzat 19. alkalommal jutalmazta azokat a
kispesti intézményeket, ame-
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Fődíjat kapott Kispest a Virágos Magyarországért versenyen

A Virágos Magyarországért
verseny célja a kulturált és
vonzó országkép kialakítása, a fenntartható fejlődés
szempontjainak következetes
alkalmazása, a településen

2017. NOVEMBER

lyek programjai ösztönzik
a legfiatalabb korosztályt a
környezet ápolására, a meg-

lévő természeti értékek megőrzésére. A pályázat célja a
kispestiek, az itt élő fiatalok
környezetvédelmi nevelése, a
gyerekek megismertetése közvetlen környezetük állat- és
növényvilágával, ösztönzésük
a természetes és épített környezet ápolására, védelmére,
fejlesztésére. Gajda Péter polgármester, valamint Kertész
Csaba alpolgármester és Bogó
Józsefné, a Környezetvédelmi
Bizottság elnöke együtt adták
át a díjakat a pályázóknak a
Városháza dísztermében rendezett ünnepségen. Első helyezett lett a Kispesti Szociális
Szolgáltató Centrum, második
helyezett a Kispesti Vass Lajos
Általános Iskola, harmadik helyezett a Kispesti Deák Ferenc
Gimnázium, negyedik helye-

zett a Kispesti Bolyai János
Általános Iskola, ötödik helyezett a Kispesti Zöld Ágacska Óvoda, hatodik helyezett a
Kispesti Gyöngykagyló Óvoda. Bizottsági különdíjat kapott a Kispesti Móra Ferenc
Általános Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, polgármesteri
különdíjat kapott a Kispesti
Bóbita Óvoda. A Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján céltámogatásban részesült
a Kispesti Kós Károly Általános Iskola, a Kispesti Hársfa
Óvoda, a Kispesti Mézeskalács Művészeti Modell Óvoda,
a Kispesti Arany Óvoda és a
Kispesti Százszorszép Óvoda.

Kilencmillió forintból korszerűsítették
a fürdőblokkot

volt példa arra, hogy kerületi
önkormányzat önerőből újítsa
fel egy központ ellátó helyét
– jelentette ki Buncsik Ildikó,
a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetének
igazgatója, aki őszinte elismeréssel szólt az önkormányzat
és a szervezet évek óta tartó
kiváló együttműködéséről. En-

nek a munkának az eredménye
ez a már-már luxusigényeket
is kielégítő, 14 négyzetméter
alapterületű új vizesblokk is.
Gajda Péter polgármester szerint fontos volt, hogy még a tél
beállta előtt elkészüljön a felújítás, hiszen az önkormányzat
elsősorban nem „eltüntetni”
akarja a hajléktalanokat a közterületekről, hanem az a cél,
hogy legyen egy nyugodt és
tiszta hely, ahol olyan körülményeket tudnak biztosítani
számukra, hogy szívesebben
térjenek be akár enni, akár mosakodni, akár nappal vagy éjszaka megpihenni. Csóka Éva,
a Vöröskereszt 2. telephelyének vezetője szerint csaknem
100-110 hajléktalan fordul
meg alkalomszerűen a kerületben, krízisidőszakban pedig
19 hajléktalan részére tudnak
időszakos éjjeli menedéket
nyújtani.

GONDOSKODÁS

Téli tüzelővel is segítenek a rászorulókon

Folytatja a hagyományos tűzifaakciót az önkormányzat:
a tél beállta előtt 21 rászoruló
kispesti családon és magánszemélyen segítünk egy-egy
köbméter fával és – ahol a
kályha vagy kazán alkalmas
az elégetésére – papírhulladékból készített „téglával”,
papírpellettel. Az egy hónapra
elegendő tüzelőt rászorultságtól függően idén is azok kapják, akiket az önkormányzat
szociális irodájának munkatársai javasoltak támogatásra,
a tüzelőt a Közpark Kft. te-

herautója szállítja ki a rászorulónak – tudtuk meg Kispest
polgármesterétől, aki Vinczek
György
alpolgármesterrel
együtt az Udvarhely utcában
lakó Vígh Júliánál segédkezett
a fa behordásában. Gajda Péter
elmondta, az önkormányzat
szociális intézményhálózata
mindazoknak próbál segíteni,
akik a tél közeledtével erre rászorulnak. A gázzal fűtő rászoruló háztartások például szénmonoxid-riasztó
készüléket
kaphatnak, ugyancsak a szociális iroda javaslatai alapján.

Szociális alapon jár az önkormányzati támogatás
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Őszi civil fórumot
tartottak
a Tudásházban
Az elmúlt időszak fontosabb
eseményeiről, valamint a szociális szolgáltatásokat összegyűjtő új honlapról esett szó
az őszi civil fórumon. Kispest
polgármestere arról beszélt a
megjelenteknek, hogy egyre
forráshiányosabbak az önkormányzatok, Kispest ebben a
helyzetben azt teheti, hogy
takarékosan gazdálkodik, és
a célok megvalósítására egymilliárd forint fejlesztési hitelt
vesz fel. Ebből tudja finanszírozni azokat a jelentős részben
intézményi felújításokat, amelyek a korábbi években épp a
forráshiány miatt nem valósulhattak meg. Mint mondta, a
tervezett munkálatokkal jól halad az önkormányzat, a következő két év nagy feladata pedig az egészségügy fejlesztése
lesz. Vinczek György szociális
ügyeket felügyelő alpolgármester a szolgáltatástervezési
koncepció felülvizsgálatáról
beszélt, majd a szociális területen új lehetőségeket kínáló, a
közeljövőben induló honlapot
ajánlotta a megjelentek figyelmébe. A „Szociális ellátások és
szolgáltatások” című oldal létrehozásának célja, hogy a Humánszolgáltatási és Szociális
Iroda, a Segítő Kéz Gondozó
Szolgálat és a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum által
nyújtott ellátásokat, szolgáltatásokat minél egyszerűbben,
gyorsabban megtalálják a kispestiek.

KEDVEZMÉNYES
HIRDETÉSI LEHETŐSÉG
A KISPEST ÚJSÁGBAN!

Email:

kispesti.ujsag@gmail.com
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Összeült a szociálpolitikai kerekasztal

Törvényi kötelezettségének is eleget tett a kispesti önkormányzat, amikor
összehívta a kerületi szociálpolitikai kerekasztal tagjait, de az elmúlt időszak
helyi és társadalmi változásai is indokolttá teszik a párbeszédet – mondta
Vinczek György szociális ügyeket felügyelő alpolgármester a Városháza
dísztermében tartott összejövetelen.
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Szociális dolgozókat köszöntöttek

Önkormányzati elismeréseket adtak át a kiemelkedő munkát végző szociális
munkatársaknak a szociális munka napja alkalmából rendezett ünnepségen
a KMO Művelődési Házban.

Bessenyei Lászlóné, Nagyné Kovács Veronika, Kerti Hajnalka és Csomó Judit

Helyi és társadalmi változások is indokolják a párbeszédet
Tavaly novemberben ülésezett így utoljára a szociális
kerekasztal, amelynek tagjai a
Városháza irodáinak vezetői,
illetve szakemberei, a kerületben működő civil-, karitatív és
érdekvédelmi szervezetek, valamint a helyi egyházak képviselői, de meghívást kaptak a
szociális ellátáshoz kapcsolódó
egészségügyi intézmények is.
Vinczek György a tanácskozás
elején röviden összefoglalta az
elmúlt időszak legfontosabb
változásait. Az alpolgármester statisztikai adatokat sorolva elmondta, hogy a lakosság
lassan, de folyamatosan csökken és öregszik a kerületben,
az idősebbek hosszabb ideig
élnek közöttünk, ez pedig hamarosan ellátási nehézségeket
is okozhat, amire már előre fel
kell készülni. Említette azt is,

hogy 1500-ról 800-ra csökkent
a kerületben állást keresők és
a közmunkások száma. A szakemberek többsége már külföldön dolgozik, így alig találni
megfelelő munkaerőt a különböző feladatokra, és nem csak
a fizikai munkahelyekre. Varga

Előre fel kell készülni az ellátási
nehézségekre
Attila önkormányzati képviselő, a Szociális és Lakásügyi
Bizottság elnöke a bizottság
munkáját mutatta be. Ikladiné
dr. Petres Veronika, a Humánszolgáltatási és Szociális Iroda
vezetője elmondta: évente 140
millió forintot fordítanak segé-

lyezésre, hajléktalanellátásra
és a gyermekétkezés támogatására. Valamelyest csökkent
ugyan az irodához segítségért forduló száma, ám ezek
az esetek, krízishelyzetek ma
már súlyosabbak. A Segítő
Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat vezetője, Balázs Piroska
a dinamikusan fejlődő nappali ellátásról és az idősellátást
befolyásoló
nehézségekről
beszélt. Vighné Vincze Erzsébet intézményvezető beszámolójából kiderült, hogy még
nem fejeződött be a Kispesti
Szociális Szolgáltató Centrum
– a korábbi Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ – kialakítása, de a
munka a napi nehézségek mellett gőzerővel és magas színvonalon zajlik.

Idén már munkaszüneti nap
az ágazatban dolgozóknak
november 12-e, a szociális
munka napja. Mivel ez most
hétvégére esett, az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben dolgozók 2018.
január 31-ig vehetik ki a nekik
járó szabadnapot – mondta
Kispest polgármestere a szociális munka napja alkalmából
rendezett ünnepségen. Gajda
Péter beszédében kitért arra:
sajnos még mindig nem tart

ott az ágazat, hogy az állam
vagy az intézményeket fenntartó önkormányzat bérekben
is megfelelően tudná kifejezni
a szociális területen végzett
pótolhatatlan, felelősségteljes
munkát, de a kerületi önkormányzat megbecsüli munkájukat, köszönetét fejezi ki az
intézményekben dolgozóknak.
A szociális gondoskodás területén végzett kiemelkedő munkáért Elismerő Oklevélben
részesült Besenyei Lászlóné, a

Segítő Kéz Kispesti Gondozó
Szolgálat munkatársa. Az Idős
Emberek Gondozásáért Lázár
Margit Zongoratanárnő Emlékére Alapítvány jutalmazottjai
Nagyné Kovács Veronika és
Kerti Hajnalka, a Segítő Kéz
Kispesti Gondozó Szolgálat
munkatársai, a Kispesti Gyermekzsivaj Alapítvány elismerő oklevelét Csomó Judit, a
Kispesti Szociális Szolgáltató
Centrum családgondozója vehette át.

Kettős születésnap a Forrásházban
Öt éve működik a szociális
gondoskodást és pszichiátriai
ellátást ötvöző intézmény, és
egy éve indult el a megváltozott munkaképességű emberek
foglalkoztatása a Forrásházban. Jelenleg csaknem száz
kispestinek nyújtanak szociális és egészségügyi ellátást, a
Kézmű Kft. jóvoltából indult
munkaterápiás foglalkoztatásnak köszönhetően pedig mintegy 1,4 millió termék került ki

az itt dolgozók kezei közül. A
kettős születésnapját ünneplő
Forrásházban Vinczek György
alpolgármester mondott köszöntőt, majd Sárkány-Balogh
Csilla, az intézmény szakmai
vezetője, Kiss Sándorné, a
foglalkoztatás helyi vezetője és Radnai Tamás, a Kézmű
kommunikációs igazgatója értékelte az elmúlt időszak eredményeit. Belső forrás címmel
a Forrásház alkotóműhelyé-

ben és művészetterápiás csoportjaiban készült alkotásokból nyílt kiállítás, amelyet dr.
Antalfai Márta pszichológus,
pszichoterapeuta nyitott meg.
Az eseményen Burány Sándor országgyűlési képviselő
és Kertész Csaba alpolgármester, valamint Bogó Józsefné és
Teknős Ferenc önkormányzati
képviselők is részt vettek.
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Tűz volt
a Nyugdíjasházban
Egy mindenszentek alkalmából gyújtott gyertya borult fel
és okozott tüzet a József Attila
utcai Nyugdíjasházban november 1-jén. A kerületi tűzoltók
nagy erőkkel érkeztek a helyszínre, és gyorsan elfojtották a
lángokat. A négyes fokozatú riasztás után a mentők négy idős
embert szállítottak kórházba,
közülük egyet súlyos állapotban. Az emeleten egy lakás
teljesen kiégett, a tűzoltás
nyomán a földszinti Gondozási Központ teljesen átázott.
Vinczek György alpolgármester lapunknak elmondta, hogy
a tűzoltók a lakók többségét
nem engedték visszaköltözni,
ezért az önkormányzat gondoskodott elhelyezésükről a
Jahn Ferenc utcai rehabilitációs intézet nappali kórházi részlegében és a Lila Akác Gondozási Központban, a többi
lakót és gondozottat a rokonok
elvitték. Az elsődleges becslések alapján a kár meghaladja
a tízmillió forintot, a felújítást
a VAMŰSZ végzi. Időközben
megtörtént az elektromos hálózat újraépítése és a kiégett
lakás burkolatának alapozása,
de a többi érintett lakásban és
a földszinten is folyamatosan
dolgoznak a szakemberek: újra
kell festeni a folyosókat és cserélni kell az aula álmennyezetét is. Balázs Piroska, a Segítő
Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat vezetője arról tájékoztatta
lapunkat, hogy a lakók csak a
felújítás után, a tűz- és munkavédelmi szakember engedélyét
követően költözhetnek vissza
az épületbe.
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Támogatást kaptak az amatőr élsportolók

Hetvenkilenc, 18 év alatti kispesti amatőr élsportoló vehetett át önkormányzati pályázati támogatást
a Városházán tartott ünnepségen. A pályázatokat elbíráló Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság idén 2,2 millió forintot osztott szét az élversenyző fiatalok között.

Az önkormányzat évről évre
támogatja a kiemelkedő eredményeket elért fiatal, amatőr
élsportolókat, akik eredményeikkel felhívják a figyelmet
a mozgás és a sport szeretetére, az egészséges életmód fontosságára. A Városházán rendezett ünnepségen Gajda Péter
polgármester és Szujkó Szilvia, a KOSIE Bizottság elnöke
adta át a támogatásokat az ifjú
sportolóknak. A pályázatok
értékelésénél a szakbizottság
azokat a 18 év alatti amatőr
élsportolókat részesítette támogatásban, akik Kispesten
laknak, tanulnak vagy Kispesten működő sportszerve-

zetek színeiben versenyeztek
eredményesen, és a további
felkészülésükhöz igényeltek
segítséget pályázatukkal. A
2,2 millió forintnyi támogatási
összeget differenciáltan osztotta el a bizottság. Kiemelten
támogatta a 2016-ban vagy
2017 elején világbajnokságon,
világkupán, Európa-bajnokságon, európai kupán az 1-6.
helyen végzett sportolókat, az
olimpiai sportágban nemzetközi eredménnyel büszkélkedő versenyzőket. Támogatást
kaptak az országos bajnokságon, diákolimpián és Magyar
Kupán dobogós helyezést elért
sportolók is.
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KÖZBIZTONSÁG

Fórumot tartottak Kispest közbiztonságáról
Javuló felderítési arányokról, csökkenő bűncselekményszámról, biztonságosabbá váló kerületről és az aktuális teendőkről számolt be Plánk Róbert
rendőr ezredes, kapitányságvezető a kerületi rendőrkapitányságon rendezett
közbiztonsági fórumon.

Idén 79 fiatal sportoló részesült támogatásban

ELISMERÉS

Nyolcadik alkalommal tüntették ki a sportpéldaképeket
Nagy-Pál Adrienn, a Pannónia iskola testnevelő tanára, Béki Nagy Bertalan, a Kispest Női Kézilabda
Klub elnöke és edzője, valamint Papp András testnevelő tanár, a Tájfun SE taekwondo edzője vehette
át 2017-ben a Kispest Sportjáért díjat.

Papp András, Nagy-Pál Adrienn
és Béki Nagy Bertalan

A 2009-ben alapított Kispest
Sportjáért díjat minden évben
azoknak ítélik oda, akik kiemelkedő munkát végeznek
a sport, diáksport területén, a
testnevelés és a testkultúra népszerűsítésében, szervezésében,
fejlesztésében és támogatásában. Az önkormányzat minden
tőle telhetőt megtesz, hogy segítse munkájukat, támogassa
a kispesti sportéletet, s fontos,
hogy minél többen ingyenesen is sportolhassanak. Ezt a
célt szolgálják az olyan idei
fejlesztések is, mint az uszoda
felújítása, kültéri medencék
építése, új teniszpályák kialakítása és a Kossuth téri parkoló „sportpályás” átalakítása

– mondta beszédében Kispest
polgármestere a Városházán
rendezett díjátadó ünnepségen.
Gajda Péter a Közművelődési,
Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság
elnökével, Szujkó Szilviával
adta át a Kispest Sportjáért díjakat. Idén Nagy-Pál Adrienn,
a Kispesti Pannónia Általános Iskola testnevelő tanára,
Béki Nagy Bertalan, a Kispest
Női Kézilabda Klub elnöke és
edzője, valamint Papp András, a Tájfun Sportegyesület
taekwondo edzője, a Trefort
Ágoston Szakgimnázium testnevelő tanára vehette át az elismerést.

Plánk Róbert javuló felderítési arányokról számolt be
A XIX. kerületi rendőrkapitányság évi rendes közbiztonsági fórumán Plánk Róbert
rendőr ezredes, kapitányságvezető köszöntötte a megjelenteket, köztük Vinczek György
alpolgármestert és Trappné
dr. Kiszely Ritát, a XVIII. és
XIX. kerületi Bíróság elnökét,
valamint a kerületi oktatási intézmények, társszervek, civilszervezetek vezetőit és munkatársait. Összefoglalójában
a rendőrkapitány adatokkal
támasztotta alá, hogy tavaly a
fővárosi kapitányságok között
a kispesti rendőrség érte el a
legjobb eredményt. Jelentősen
sikerült csökkenteni a bűnelkövetések, a betöréses lopások, a
lopások, az autófeltörések és
-lopások számát. Emellett tovább javultak a nyomozáseredményességi mutatóik, több
mint 55 százalékos eredményt
tudtak elérni tavaly. A jó ered-

mények a rendőrök munkája
mellett a Kispesti Rendészeti
Központ munkatársainak és a
polgárőröknek is köszönhetőek, akikkel napi szintű együttműködésben áll a rendőrség,

Tavaly a kispesti
kapitányság érte el
a legjobb
eredményt
a fővárosban
közösen járőröznek például a
Kossuth téren. Egyre több a
közterületi jelenlét, a posztos
rendőr is a város kiemelt helyein, például a KÖKI Terminál mellett – tette hozzá. Plánk
Róbert hangsúlyozta, Kispest
biztonságosabb lett az elmúlt
években, de továbbra is sok a
feladat például a bűnmegelő-

zésben, a drogprevencióban,
illetve a halálos balesetek
számának
csökkentésében.
Ez utóbbit elsősorban a város
forgalmas útjain, de különösen
a Nagykőrösi úton felszerelt
rendszámfigyelő és sebességmérő eszközökkel tudják
mérsékelni. Az önkormányzat
nevében Vinczek György alpolgármester elmondta, hogy
a Kispesti Rendészeti Központ
létszámgondokkal küzd, ezért
folyamatosan keresik a megfelelő munkatársakat, akiknek
a képzését az önkormányzat
felvállalja. Az alpolgármester
kitért arra, hogy még az idén
tovább emelik a kispesti térfigyelő program kameráinak
számát, és beszélt arról is,
hogy szakemberekkel bővíti az
önkormányzat az utcai szociális ellátását, elsősorban a kábítószer-fogyasztók körében.
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Az 1956-os
forradalomra
emlékeztek
Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából az önkormányzat, a pártok, az egyházak, valamint az
intézmények és a civilszervezetek képviselői helyezték el
koszorúikat az Ötvenhatosok
terén álló emlékműnél. Kispest Önkormányzata nevében
Gajda Péter polgármester és
Vinczek György alpolgármester koszorúzott. Az ünnepség
a KMO Művelődési Házban
folytatódott, ahol Vinczek
György mondott ünnepi beszédet. Az 1956. november 4-től
itt zajlott harcok emlékére a
Határ út és az Ady Endre út
kereszteződésénél emelt kopjafa előtt – amelynek állítását
Porubszky István, „Potyka bácsi” kezdeményezte – Apró József, a Kispesti Nemzetőrség
egykori vezetője emlékezett a
61 évvel ezelőtti eseményekre. Vinczek György alpolgármester azoknak a kispesti
56-osoknak a neveit olvasta
fel, akik elestek a harcok alatt,
a megtorlás áldozatai lettek,
azóta elhunytak, illetve élnek
és emlékeznek. Égi Pál, Karácsony Ernő és Apró József a
Kispesti ’56-os Szövetség nevében, Porubszky Istvánné, valamint az önkormányzat képviseletében Vinczek György és
Teknős Ferenc önkormányzati
képviselő helyezett el koszorút a kopjafa talapzatánál. A
Kispesti Nemzetőrség megalakulásának 61. évfordulóján
a Városháza falán múlt évben
avatott emléktáblánál tartott
megemlékezést és koszorúzást
az önkormányzat és az ’56-os
Szövetség Kispesti Szervezete.
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POLITIKAI PÁRTOK ROVATA

A kor követelményeinek megfelelő színvonalú térfigyelő helyiséget és rendszert alakítottak ki a Kispesti Rendészeti Központ (KRK) Eötvös utcai épületében. A kerületben jelenleg működő 57 térfigyelő
kamera mellé hamarosan újabb kilencet szerelnek fel a szakemberek. Hol fejlesztene még a térfigyelő
rendszeren?

Gajda Péter polgármester baloldali frakció által támogatott

Dódity Gabriella
(Fidesz-KDNP)
Két és fél évvel ezelőtt egyéni
képviselői
indítványomban

KISPEST
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Vélemények a kispesti térfigyelő rendszer fejlesztéséről

Fekete László
(MSZP-DK-Együtt-PM)

2017. NOVEMBER

programjának több cikluson
átívelő egyik legfontosabb területe a kerületi közbiztonság
helyzetének javítása, melynek talán legfontosabb eleme
a térfigyelő rendszer korábbi
kialakítása és folyamatos fejlesztése. Ennek keretében idén
9 új megfigyelőponttal bővül
a hálózat, így az év végére
több mint 70 működő kamera
szolgálja a közbiztonságot. Az
önkormányzat az éves költségvetéséből biztosítja a technikai
feltételeket és a működéshez
szükséges forrásokat, sok kerülettől eltérően sajnálatos mó-

don sem állami, sem fővárosi
támogatásban nem részesültünk. Emellett viszont az egyik
legjobb rendszert sikerült kialakítani a fővárosban. Határozott szándékunk a további
fejlesztése, újabb megfigyelési pontok kialakítása. Kispest
bűnügyi szempontból kedvező helyzetben van, a bűnelkövetések száma és a felderítés
aránya országos és budapesti
szinten is az egyik legjobb, ezzel azonban nem elégedhetünk
meg, a helyzet további javítását szeretnénk elérni. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják,

hogy a kamerával megfigyelt
területeken jelentősen visszaesett a bűnelkövetések száma.
Újabb kamerák telepítése során az eddigiekhez hasonlóan
a szakmai tapasztalatokat és
a lakossági javaslatokat egyaránt figyelembe vesszük.
Fontos szempont az úgynevezett „menekülőutak” megfigyelése, valamint az a cél,
hogy egy-egy új kamera minél
több kerületi lakos biztonságát
szolgálja. Biztos vagyok benne, hogy a folyamatos fejlesztés további eredményeket hoz
a kerületi közbiztonság terén.

tettem javaslatot a térfigyelő
kamerarendszer korszerűsítésére és a rendszer bővítésére,
további kamerák felszerelésére. Ezt a kispestiek biztonságérzete szempontjából
égetően fontosnak tartottuk,
tartjuk. Akkor 53 kamerából
állt a rendszer, amelyből épp
11 nem működött. Alacsony
felbontásúak voltak a képek,
az éjszakai felvételek pedig
teljességgel használhatatlannak bizonyultak. Most is csak
57 kamerája van a kerületnek,
azaz az elmúlt két évben csupán négy kamerával bővült a
rendszer, és az idénre ígérteket

sem szerelték még fel, de az
eddig megvalósult fejlesztéseknek mi is nagyon örülünk.
A kamerákat korszerűekre
cserélték, a térfigyelő központ
pedig valóban mindenben
megfelel a 21. századi körülményeknek. Most már a rendszer bővítésére kell hangsúlyt
fektetni. Több száz helyszín
kapcsán jeleztek igényt a
lakosok, és a legtöbbnél valóban indokolt a kihelyezés,
de nyilván a fejlesztést a lehetőségek is meghatározzák. A
Fidesz-KDNP frakció kezdeményezésére Wekerletelepen
a Nagykőrösi úti gyalogos

felüljárókhoz kikerült kamerák
újakra cserélését nagyon fontosnak tartom, ez a besurranó
tolvajok ellen nyújthat némi
megoldást.
Felső-Kispesten
szinte egyetlen kamera sincs,
itt is égetően fontos volna a
rendszer kiépítése. De ugyanígy meg lehetne határozni
a kertvárosi és a lakótelepi
részeken is alátámasztható
igényeket. Fontosnak tartjuk,
hogy Kispest közbiztonsága
érdekében a lehető legtöbb
helyszínre kerülhessenek térfigyelő kamerák.

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.

Üres bérlakások szociális rászorultsági alapon

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága szociális rászorultság alapján pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában álló
üres bérlakásokra.

Pályázatot olyan 18 év feletti
kerületi lakosok nyújthatnak be, akiknek a bejelentett
lakó- vagy tartózkodási helye
legalább három éve a XIX.
kerületben található, és ténylegesen, életvitelszerűen ott
tartózkodnak, továbbá megfelelnek a jövedelmi, vagyoni
és egyéb rászorultsági feltételeknek, melyeknek együttesen
kell fennállniuk. A pályázat
benyújtásának
határideje:
2017. december 4., 18 óra. A
pályázat megnyerése esetén a
pályázóknak vállalniuk kell a
lakbér és külön szolgáltatás
díja együttes összegének a
bérleti szerződés megkötése
előtt 6 hónapra előre történő
megfizetését. A pályázatokat
benyújtani csak a pályázat

Ferenczi István (LMP)
A térfigyelő rendszer mennyiségi fejlesztése, több kamera
önmagában nem megoldás a
kerületet érintő közterületi
problémákra. Ha nincs elég
kapacitás, ha nincs közteres
vagy rendőr, aki egy esemény
helyszínére időben kiérjen,
akkor a kamerák elrettentő,
fegyelmező jellege csökkenni
fog. A minőségi fejlesztéssel

időtartama és ügyfélszolgálati
idő alatt, a kiírótól beszerzett, sorszámozott nyomtatványon, a Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási
és Városüzemeltetési Iroda
Vagyongazdálkodási Csoportnál (XIX., Városház tér 18. B.
ép. III. em. 105-ös szobában),
személyesen lehetséges. Pályázati egységcsomag nyomtatvány csak a pályázat időtartama alatt, a pénztári órákban
szerezhető be a Pénzügyi és
Gazdasági Iroda pénztárában
(A. ép. I. em. 42. szoba). A
pályázat részletes szabályait a Budapest Főváros XIX.
Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzati tulajdonú
lakások és nem lakás céljára
is foglalkozni kell. Technikai
akadálya például nincsen annak, hogy a köztérfigyelő kamerák rendszeresen rögzítsék
és szankcionálhatóvá tegyék
a szabálytalan közlekedési
manővereket, de a különböző
illetékességű és érdekeltségű
intézmények, hatóságok útvesztőjében elvész a kerületben élők józan érdeke. Figyelni
kell a kamerákkal kapcsolatos
szemléletformálásra, az infrastruktúráért viselt közös felelősségünkre is. Egyes helyeken azért nem használhatjuk
ki a kamerák előnyeit, mert az
elhelyezéshez vagy a kábelezéshez szükséges társasházi
hozzájárulást a lakók nem
adják meg. Jó lenne megvizsgálni, hogy milyen aggályaik
vannak. Ha jogosak, engedjük
el. Ha alaptalanok, akkor tegyünk lépéseket a közös érdek
felismeréséért.

szolgáló helységek bérbeadásáról és elidegenítéséről, és a
lakások béréről szóló módosított 2/2017.( I.27.) számú
rendelete tartalmazza, amely
a www.kispest.hu honlapon

érhető el. További információ
kérhető a Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda
Vagyongazdálkodási Csoportjánál.

FOGADÓÓRA

Dr. Hiller István (MSZP)

Lázár Tamás (Jobbik)
A felújított térfigyelő helyiség
lehetőséget ad arra, hogy egyszerre több, erre jogosult személy felügyelje a kameraképeket. Ezt a feladatot eddig csak
a rendőrség látta el, most már
a kispesti rendészek is becsatlakozhatnak a munkába. Ez
több szempontból is hasznos:
egyrészt ha több ember van a
kameraképekre, akkor meg-

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

oszlik a figyelem, másrészt így
túlórát tudunk biztosítani szabadnapjukon a rendészeknek.
Ezzel talán elérjük, hogy nem
lesz ekkora az elvándorlás
a rendészeti központból, és
stabilan 10 fő fölött marad a
közterületen szolgálatot ellátó
rendészek száma. A központhoz folyamatosan érkeznek
be a lakossági igények újabb
térfigyelő kamerák elhelyezésével kapcsolatban, jelenleg
200 ilyen kérelem fekszik az
asztalon. A szakbizottság a
költségvetésben rendelkezésre
álló összegből a rendőrség javaslata alapján jelöli ki az új
helyeket. Ennek alapján kerül
kihelyezésre a kilenc új kamera. Én a magam részéről ennél
a gyakorlatnál maradnék.
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EMLÉKEZÉS

EGÉSZSÉG

Puskás Ferencre
emlékeztek

Lisztérzékenység-szűrés a kispesti óvodákban

Tizenegy éve halt meg Kispest
Díszpolgára, a Nemzet Sportolója. Ebből az alkalomból tartottak megemlékezést a Bozsik
Stadion bejáratánál lévő Puskás-emléktáblánál. A Magyar
Labdarúgó Szövetséget képviselő Sipos Jenő arról beszélt,
hogy az Aranycsapat legendás
kapitányát mindenki ismerte
Kispesten és Magyarországon,
s neve a világ sok részén is ismerősen cseng. Puskás Ferenc
hiányzik a mindennapokból
és a magyar labdarúgásból is,
kötelességünk megőrizni emlékét – fogalmazott. Kertész
Csaba alpolgármester az önkormányzat képviseletében,
Burány Sándor országgyűlési
képviselő, Szurgent Lajos, Kaszás Kálmán és Fenyvesi Dezső a Budapesti Honvéd FC,
valamint a Puskás Alapítvány
nevében, Sipos Jenő az MLSZ
képviseletében helyezte el koszorúját és hajtott fejet az emléktábla előtt.

zékenység (coeliákia) az egész
szervezetet érintő autoimmun
betegség, amelyet a kalászos
gabonafélékben lévő sikér
(glutén) egyik fehérjecsoportja, a gliadin fogyasztása vált

Hatszáz
kisgyermeket
vizsgálnak meg
térítésmentesen
ki és tart fenn bizonyos genetikai adottságú emberekben.
Az autoimmun betegségek általában egy életen át tartanak,
mert a kiváltó okokat az or-

vostudomány kevés kivétellel
még nem ismeri – adott rövid
ismertetőt a napi 100-110 kispesti kisgyerek szűrését végző CöDiMed Kft. igazgatója,
Pusztai János. A szűrés csupán
néhány percig tart, és nagyon
kevés fájdalommal jár, a vizsgálat eredménye alig tíz perc
múlva elkészül, és 96 százalékos biztonsággal ad megbízható eredményt, amelyről
minden esetben írásban tájékoztatják a szülőket. Pozitív
esetben pedig javaslatokat adnak a további vizsgálatokra,
egészségügyi intézményekre
is – foglalta össze a vizsgálat
menetét a szakember.

SPORT

A Pannónia iskoláé az őszi Kispest Kupa
Összesen 600 kispesti diák, 44
szülő és 19 pedagógus ugrott a
Kispesti Uszoda medencéjébe
az intézmény átadásának 29.
évfordulója alkalmából rendezett úszóversenyen.

FELHÍVÁS

Játszi-Foci Mikulás
Kupa 2017.
Önkormányzati diák-focitornának ad otthont a Kispesti
Vass Lajos Általános Iskola
tornaterme december 9-én,
szombaton 10-15 óra között. A
tornán 10-12 év közötti fiúk és
lányok vehetnek részt 5+1 fős
csapatokban, maximum négy
cserejátékossal.
Jelentkezni
lehet november 30-ig a 06-70777-8251-es telefonszámon
Erős Jánosnál. A győztes csapat elnyeri az önkormányzat
vándorkupáját.

KISPEST

KULTÚRA

Mintegy 600, öt-hatéves kisgyermek térítésmentes lisztérzékenység-szűrését végzik el a kispesti óvodákban. A prevenciós program költségeit, mintegy kétmillió forintot az önkormányzat átvállalta.
A Kispest Jövőjéért Egyesület
által kezdeményezett program
keretében Kispest valamennyi
óvodájában lehetőséget biztosít az önkormányzat arra, hogy
ha a szülő kéri, erre hivatott
szakemberek egy gyorsteszttel kimutatják, lisztérzékeny-e
a gyermekük – tudtuk meg
Gajda Péter polgármestertől.
Örvendetes, hogy a szülők is
megértették a program és a lehetőség fontosságát, mintegy
90 százalékban kérték és írták
alá a vizsgálatba beleegyező
nyilatkozatot. Kispest a negyedik kerület Budapesten, ahol
az önkormányzat szűrést végeztet – tette hozzá. A lisztér-

2017. NOVEMBER

Közel hétszázan vettek részt a versenyen

Az alsós iskolások Tóth András
igazgatótól, a felsősök Vinczek
György alpolgármestertől és
Szujkó Szilviától, a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi
Bizottság elnökétől vehették át
a díjakat. Az iskolák versenyét,
és ezzel az uszoda által 1988ban alapított vándorserleget a
Pannónia nyerte a Kós és a Bolyai előtt. A versenyen 302 alsós
és 297 felsős diák vett részt 11
kispesti általános iskolából. Az
iskolai pontverseny és az egyes
kategóriák részletes eredményei
megtekinthetők a www.kispest.
hu honlapon.

Ünnepeltek a kispesti nemzetiségek
Kilenc nemzetiségi önkormányzat kulturális műsorát és jellegzetes ételeit
élvezhette a közönség a 22. nemzetiségi esten a KMO-ban.

Színvonalas kulturális műsorral mutatkoztak be a nemzetiségek
A korábbi évek gyakorlatától eltérően, amikor csupán a
nemzetiségi önkormányzatok
vendégei vettek részt a folklóresteken, idén az önkormányzat
nyitottá tette a rendezvényt a
kispestiek és a civilszervezetek tagjai előtt. Gábor Ilona
igazgató köszöntőjét követően a rendezvényt megnyitó
Gajda Péter polgármester
példaértékű, az országban is

különlegességnek számító hagyománynak nevezte, hogy
a kispesti nemzetiségek már
hosszú évek óta együtt ünnepelnek, bemutatják egymásnak
és a vendégeknek kulturális
műsoraikat, gasztronómiájukat. Az esti folklórprogramban
kilenc nemzetiségi önkormányzat előadói, vendégművészei, együttesei léptek a
művelődési ház színpadára, a

produkciók előtt a nemzetiségi
önkormányzatok vezetői köszöntötték a közönséget és mutatták be a fellépőket. A program zárásaként a Martenica
Táncegyüttes táncházat tartott
a színházteremben, az aulában
pedig a Bánát tamburazenekar
szórakoztatta a vendégeket,
akiket nemzetiségi ételkóstoló
is várt.

PROGRAMAJÁNLÓ
Cranach nyomában
A reformáció 500. évfordulója
alkalmából, Cranach nyomában címmel rendezett kiállítást
a Kispesti Helikon Kulturális
Egyesület a Nagy Balogh János Kiállítóteremben (XIX.,
Ady Endre út 57.). A tárlat
2018. január 20-ig, keddtől
péntekig 14-18 óráig, páros
héten szombaton 10-14 óráig
tekinthető meg.
Három fázisban
Bereczky Ildikó grafikusművész „3 fázis” című kiállítását

2018. január 17-ig tekintheti
meg a közönség a KMO Művelődési Ház Előtér Galériájában.
A kávéházi kultúra tárgyai
A Gyűjtők és gyűjtemények
sorozat keretében Mihály Gyula – éttermi és kávéházi kultúrához kapcsolódó – tárgyait
láthatja a közönség a Kispesti
Helytörténeti Gyűjteményben
(XIX., Csokonai u. 9.) november 29-től január 30-ig, keddtől péntekig 14-18 óráig, páros
héten szombaton 10-14 óráig.

Emma és társai az Üllői úti
könyvtárban
Fábián Janka írónővel, az
Emma-trilógia, A német lány,
Az Angyalos ház és más sikerkönyvek szerzőjével lesz
beszélgetés december 2-án,
szombaton 15 órától a FSZEK
kispesti könyvtárában (XIX.,
Üllői út 255.). Beszélgetőtárs:
Szilágyi Ildikó. A rendezvény
ingyenes, a fszek1901@fszek.
hu emailcímen vagy a 06-1281-1163-as telefonszámon
jelentkezőknek ülőhelyet biztosítanak.
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Emlékpark
a díszpolgároknak
Tizenhat díszpolgár emlékét
őrzi a Corvin körúton, a református templom mellett felavatott Wekerlei Pantheon. A
2,5 millió forintból megvalósult emlékparkot Gajda Péter
polgármester, Alföldy-Boruss
Dezső református lelkész és
Somogyi Lászlóné önkormányzati képviselő, Wekerle
ügyeiért felelős tanácsnok adta
át. Az avatáson Nagy Tamásnak, a Wekerlei Társaskör tiszteletbeli elnökének, Romhányi
Andrásnak, a Magyar Kollégium elnökének, valamint
Fontos Györgynek és Toldi
Miklósnak is megköszönte a
polgármester, hogy részt vettek az ötletelésben és az emlékpark megvalósításában.

KULTÚRA

Filmszemle
Wekerlén
Cégér címmel először rendezett ipar- és helytörténeti
filmszemlét a Wekerlei Társaskör Egyesület és a Wekerlei
Kultúrház. A WTE által – Somogyvári Rudolf dokumentumfilm-rendező kezdeményezésére – hagyományteremtő
szándékkal útjára indított filmfesztivál vendégeit dr. Hiller
István országgyűlési képviselő, Gajda Péter polgármester
és Somlói Judit, a WTE elnöke
köszöntötte. A közönség és a
zsűri – Péterffy András Balázs
Béla-díjas filmrendező, operatőr, Nádorfi Lajos operatőr,
Novobáczky Sándor filmrendező, Romhányi András, a
Magyar Kollégium Kulturális
Egyesület elnöke és Nagy Tamás helytörténész – 13 filmet
tekinthetett meg.

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

KEDVEZMÉNYES
HIRDETÉSI LEHETŐSÉG
A KISPEST ÚJSÁGBAN!

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

+36 70 248-7272
el@elmedia.hu

ELmedia_ads.indd 1
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ELŐZETES A PÁRBESZÉD
TERE KÖZÖSSÉGI KLUB
DECEMBERI
PROGRAMJAIBÓL
2017. december 6., szerda 18.00
MEGJÖTT A MIKULÁS!
A rajzverseny nyerteseinek kihirdetése, közös éneklés,
móka, kacagás.
2017. december 13., szerda 18.00
LUCA-NAPI VARÁZSLATOK
Kézműves foglalkozás gyerekeknek, felnőtteknek
szakember irányításával. Karácsonyi asztaldíszek,
ajtódíszek, ajándékok készítése.
2017. december 21., csütörtök 18.00
FENYŐFAÁLLÍTÁS
Feldíszítjük a Párbeszéd Tere közös karácsonyfáját.
Mindenki hozzon egy díszt, kis süteményt, édességet.
Vidám beszélgetés, fadíszítés, zenehallgatás mellett
hangolódjunk együtt az ünnepre.
A programok ingyenesek.
Helyszín:
Párbeszéd Tere, XIX., Ady Endre út 89.

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

Kérjük, kísérje figyelemmel
Facebook-oldalunkat és hirdetményeinket.
Minden kedves kispestinek,
minden beszélgetőtársunknak
békés, szeretetteljes karácsonyi
ünnepeket, boldog, sikeres
új esztendőt kívánunk!

Email:

kispesti.ujsag@gmail.com

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.

Akkumulátor
10% kedvezmény

Fagyálló csere 8.990 Ft
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

Gumiszerelés
és tárolás
AKCIÓ!

TÉLI GUMIABRONCSOK
KEDVEZŐ ÁRON!

Ablaktörlő lapát 10% kedvezmény
Vezérlés csere 10% kedvezmény

* Más akcióval össze nem vonható, készpénzre nem váltható.
A változtatás jogát fenntartjuk. Az akció időtartama:
2017.11.01.–2018.01.31.

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

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

- irodai, telefonos munka
- választható munkaidő:
6, 8 óra/nap
- heti 1-2 napra is van lehetőség
- nettó órabér: 500-700 Ft
(heti ﬁzetés)

Jelentkezés:
+36-30/898-2013

KISPEST ÚJSÁG A kispestiek hivatalos lapja – Kiadó: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
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Angol, német, spanyol, francia, és olasz nyelvtanfolyamaink szeptember
közepén indulnak délelõtt, délután és szombaton, minden tudásszinten,
wekerlei helyszíneken.
www.shetland.hu
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shetland@shetland.hu
1192 Budapest, Kábel u. 10.
Tel: 281-0822, 30/952-1202;
Fax: 281-3391
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Nyelviskolánk:
– az Euro vizsgaközpont
angol és
német akkreditált vizsgahely
e
– vizsgafelkészítõ tanfolyam
okat indít
alap-, közép- és felsõfokon
– engedélyezett képzési progr
ammal
rendelkezik angol, spanyol,
német,
francia és olasz nyelvekbõl
, ezért ezek
a tanfolyamok ÁFA-men
tesek
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Jelentkezés ingyenes szintfelmérésre: telefonon, on-line, vagy személyesen.
A csoportokhoz tanév közben bármikor lehet csatlakozni.
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