ÖNKORMÁNYZAT
ELÉG AZ USZÍTÓ REKLÁMÜZENETEKBŐL!
Módosította a képviselő-testület a hirdető-berendezések és reklámhordozók közterület-használati
hozzájárulásának szabályait tartalmazó rendeletét.
A téves és a társadalomra káros üzeneteket tartalmazó plakátok eltávolítására a jövőben egy szakmai
bizottság döntése után kerülhet sor.
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5. oldal

2017. december

Teljesen új lett a Berzsenyi
utcai gyermekorvosi rendelő
Önerőből korszerűsítette az épületet az önkormányzat

3. OLDAL

BERUHÁZÁS

GONDOSKODÁS

SPORT

GAJDA PÉTER

VINCZEK GYÖRGY

KERTÉSZ CSABA

Saját erőből újíttatta fel az
Eötvös utcai Hársfa óvodát
az önkormányzat: 180 millió
forintba került és négy hónapig tartott a több mint 400
négyzetméteres, 35 éves
épület teljes korszerűsítése.
2. oldal

Második alkalommal rendezett jótékonysági koncertet
a Kispesti Rászorultak Megsegítéséért Közalapítvány
a Városháza dísztermében.
Közel 300 ezer forint adomány gyűlt össze az alapítványi esten.
9. oldal

Bővelkedett sporteseményekben a december: elrajtolt a kerületi óvodás
sportprogram, Kispest hat
iskolájában rendeztek Mikulás Kupa versenyeket, és a
Játszi-Foci kupa is sok fiatalt
mozgatott meg.
14. oldal
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Gajda Péter polgármester és Fekete László önkormányzati képviselő adta át a rendelőt

Felavatták a megújult Hársfa
óvodát
Saját erőből teljesen felújíttatta a 35 éves Hársfa óvodát az önkormányzat: 180 millió forintba került a korszerűsítés, amely
négy hónapig tartott. Kispest polgármestere óvodásokkal
együtt avatta fel az Eötvös utcai intézményt.
A kerületi óvodák vezetői és a szakiroda
munkatársai mellett Kránitz Krisztián,
a felújítást koordináló VAMŰSZ igazgatója, Vinczek György alpolgármester,
valamint Bogó Józsefné, Dódity Gabriella, Teknős Ferenc és Lazányi Ferenc
önkormányzati képviselők is jelen voltak az átadón. Az óvoda csoportjaiból
összeállított kisgyerekcsapat műsora

180 millió forintba került
a külső-belső
rekonstrukció
után Béres Zoltánné óvodavezető köszönte meg a polgármesternek, az önkormányzatnak, a VAMŰSZ-nek és a
vállalkozónak a felújítást, a szülőknek
a türelmet, kollégáinak és a munkálatok
idejére az ovisokat befogadó intézmények vezetőinek a segítséget. „Elérkezett az ideje a hasonló korú óvodák, bölcsődék korszerűsítésének, amit uniós és
állami támogatás híján saját forrásból,
hitelfelvétellel kell megtennünk. Idén
és az elkövetkező két évben összesen

másfél milliárd forintot költünk intézményi felújításokra, ebből az összegből
terveink szerint minden problémát meg
tudunk oldani” – fogalmazott köszöntőjében Kispest polgármestere. Gajda
Péter elmondta, a 35 éves Hársfa óvoda külső-belső rekonstrukciójára saját
forrásból 180 millió forintot fordított
az önkormányzat, így az udvartól a
padlásig teljesen megújulhatott a több
mint 400 négyzetméteres, hat csoportban 120 kisgyereket foglalkoztató intézmény. Az óvodában szinte teljesen
új lett az udvari térburkolat, elkészült
a beépített öntözőrendszer. Megújult a
teljes víz- és csatornahálózat, a fűtésés világításrendszer, hőszigetelték a
lapos tetőt, újak lettek a vizesblokkok
és a belső burkolatok. A csoportszobák
elé árnyékoló került, a mosókonyhában
kicserélték a mosógépeket, a konyhába új villanysütőt, kondérmelegítőt,
nagykonyhai mosogatógépet vettek, az
óvoda bejáratához pedig kerékpártároló
is készült. Csak a belső nyílászárók maradtak a régiek, amelyek felújítás után
visszakerültek a helyükre.

Önerőből korszerűsítette az intézményt az önkormányzat

Teljesen új lett a Berzsenyi utcai
gyermekorvosi rendelő
Állami támogatás hiányában önerőből, mintegy nettó 76 millió
forintból újította fel teljesen az
önkormányzat a Berzsenyi utcai
rendelőt. A gyermek háziorvosi és
kerületi védőnői szolgáltatásoknak
is helyet adó épületet Gajda Péter
polgármester és Fekete László
önkormányzati képviselő adta át
hivatalosan a kispestieknek.

Vinczek György alpolgármester, Burány
Sándor országgyűlési, valamint Bogó Józsefné, Dódity Gabriella és Teknős Ferenc
önkormányzati képviselők is jelen voltak
az eseményen. A felújítás után egy teljesen új, minden igényt kielégítő rendelőkomplexumot, gyermekorvosi rendelőt és
védőnői szolgálatot vehetnek ismét birtokba a kispestiek. Az itt dolgozó orvosok,
védőnők ebben az épületben zavartalanul
folytathatják a gyógyító munkát, valamint
a gyerekek és a szülők is kulturált körülmények között várakozhatnak. A wekerlei
gyerekeket is ellátó, mintegy 540 négyzetméter alapterületű, csaknem négyezer
kisgyermek ellátására alkalmas Berzsenyi

utcai rendelő korszerűsítéséről a város vezetése hosszú ideig egyeztetett a praxisokban dolgozó háziorvosokkal, így mindenki
elképzelésének megfelel a kialakított öt orvosi rendelő és a hozzá tartozó közösségi

Zavartalanul folytatódhat
a gyógyító munka
terek – mondta el Gajda Péter polgármester. Horváth Gyula, a beruházást felügyelő Kispest Kft. ügyvezetője hosszasan sorolta a változásokat. A teljes körű felújítás
során sor került a több mint harmincéves
épület tetőszigetelésének felújítására és a

homlokzati fal hőszigetelésére, valamint a
homlokzati nyílászárók cseréjére. A belső
terek átépítése során a válaszfalak áthelyezésével az öt orvosi rendelő és a kiszolgáló
közös helyiségek, a pihenők, az elkülönítő,
az étkező, az öltözők, a zuhanyozó, valamint a betegváró is megszépült. Sor került
a burkolatok, a közművezetékek és a vizesblokkok, valamint a fűtés berendezéseinek
teljes körű cseréjére. Ezen kívül korszerűbb
világítást és informatikai eszközöket, valamint a zavartalan működéséhez szükséges
új szakmai berendezéseket, egészségügyi
és egyéb felszereléseket, irodai tárgyakat
és új szervert kapott a rendelő.
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Módosult az építményadóról szóló rendelet

Rendkívüli ülésen módosította a képviselő-testület az építményadóról szóló rendeletet, és normatív
határozatot fogadott el a Polgármesteri Hivatal új szervezeti tagozódásáról.

Az építményadóról szóló rendelet módosításával törvényi
kötelezettségének tett eleget a
képviselő-testület. A törvényi
szabályozás szerint az építményadó hatálya a település-

Januártól új adó
sújtja a reklámhordozókat
kép védelméről szóló törvény
szerinti reklámhordozókra is
kiterjed. Az új adó bevezetése
független az épület, épületrész
utáni építményadó-kötelezettségtől. Az elfogadott rendelet

és vele az új adóforma 2018.
január 1-jétől lép hatályba,
mértéke 12.000 forint/m²/év.
A napirend vitájában Gajda
Péter polgármester elmondta, az adót a reklámhordozók
tulajdonosa fizeti meg, és az
új adóból mintegy 50 millió
forintra számít az önkormányzat. Második napirendi pontként a Polgármesteri Hivatal
belső szervezeti tagozódását,
létszámát, munka- és ügyfélfogadási rendjét meghatározó
normatív határozatot fogadtak el a képviselők. E szerint
a Jegyzői Kabinet Irodán belül
újra létrejön az Informatikai
Csoport.
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A kerület megelégelte az uszító plakátüzeneteket
Idei utolsó, decemberi ülésén módosította a képviselő-testület a hirdetőberendezések és reklámhordozók közterület-használati hozzájárulásának szabályait tartalmazó rendeletét. A téves és a társadalomra
káros üzeneteket tartalmazó plakátok eltávolítására a jövőben egy szakmai bizottság döntése után
kerülhet sor.
szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen
befolyásolására alkalmas társadalmi célú üzenetek országszerte egyre gyakrabban jelennek meg a közterületről látható
hirdetőberendezéseken, ezért
szabályozni kívánja a téves,
illetve a társadalomra káros
üzenetek közzétételét a ke-

Félszáz napirendi
pontról tárgyaltak
a képviselők

Vinczek György, Kertész Csaba alpolgármesterek

Közmeghallgatást tartott a testület

A Határ úti bódék sorsáról, a lomtalanításról és közlekedésbiztonsági ügyekről esett szó a Városháza
dísztermében rendezett éves kötelező közmeghallgatáson.

Napirendre került a Határ út állapota is
A Határ úti buszvégállomással
és környékével kapcsolatban
feltett kérdésre a polgármes-

ter elmondta, a terület nem
Kispesthez tartozik, a kerület
országgyűlési képviselői java-

solni fogják az országgyűlésnek, hogy csatolják Kispesthez
ezt a részt. Máig nem oldódott
meg a probléma, a főváros nem
tudott megállapodni a kereskedőkkel. Gajda Péter szerint ha
a kerülethez tartozna, a KÖKI
Terminál építése kapcsán szerzett tapasztalattal az önkormányzat megoldást találhat a
problémára. A lomtalanítást
érintő kérdésre Palásti László,
az FKF Zrt. munkatársa válaszolt: 2018-ban is lesz lomtalanítás, a közszolgáltató cég
szeretné bevezetni a házhoz
menő lomgyűjtést, de ez olyan
logisztikát kíván, amit egyelőre nem tudnak teljesíteni. A
Nádasdy utca–Kossuth Lajos
utca–Ady Endre út–Vas Gereben utca által határolt terület
balesetveszélyes csomópontjaival kapcsolatos kérdésre válaszolva a polgármester elmondta, foglalkozik ezzel a résszel

az önkormányzat, a Nádasdy
utca–Vas Gereben utca új kereszteződését 2010-ben adták
át, azóta ott kevesebb baleset történt. A Kossuth Lajos
utca–Nádasdy utca veszélyes
találkozásához régóta szeretne
közlekedési lámpát helyeztetni
a kerület, erre ígéretet is kapott
a fővárostól. Ha nem történik
meg, nekünk kell megtennünk
– jelentette ki Gajda Péter. A
közmeghallgatáson szó volt
a Kós Károly téren működő
Mátrix Oktatási és Vizsgaközpont előtti szabálytalan parkolásról is, amellyel kapcsolatban a polgármester jelezte, az
önkormányzat felhívja rá az
intézmény figyelmét, és a Kispesti Rendészeti Központnak,
valamint a rendőrségnek is jelzi a problémát.
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Teknős Ferenc, Somogyi Lászlóné, Fekete László
Zárt ülésen döntöttek a képviselők arról, hogy a Kispesti
Uszoda igazgatója újabb öt
évre Tóth András marad, valamint véleményezték a Deák
gimnázium és az Erkel iskola
tervezett
intézményvezetői
megbízását. A törvényi kötelezettségnek
megfelelően
rendeletet hoztak a képviselő-testület tagjai az átmeneti
gazdálkodásról az önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadásáig. 2018. január 1-jétől módosulnak a
közétkeztetés és a szociális
étkeztetés árai, ezért a testület
módosította a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról szóló

önkormányzati rendeletét. A
döntés alapján a gyermekétkeztetés nyersanyagnormáját
átlagosan 8 százalékban, az
eredeti szerződésben rögzített
rezsiköltség emelését pedig 9
százalékban, a szociális étkeztetés esetén átlagosan 14 százalékban határozza meg.
Határozott fellépés a gyűlöletkeltés ellen
Módosította a testület a tulajdonában álló közterületek
használatáról szóló önkormányzati rendeletét is, amely
rendezi a hirdetőberendezések
és reklámhordozók közterület-használati hozzájárulásának különös szabályait is. Az
általános indoklás szerint az
önkormányzat felismerve azt,
hogy a kerületben élők fizikai,

rületben. A rendelet többek
között kimondja: a közterületen csak olyan tartalommal
helyezhető el plakát, amely
nem tartalmaz semmilyen
hátrányos megkülönböztetést,
különösen népekkel, nemzetiségekkel, etnikumokkal,
nemekkel, korosztályok közötti, illetve szexuális hovatartozással, vallási kötődéssel
vagy fogyatékossággal élőkkel
kapcsolatos diszkriminációt,
illetve nem támogathat ilyen
nézeteket. Nem lehet alkalmas
gyűlöletkeltésre, illetve nem
buzdíthat olyan magatartásra,
amely
magánszemélyekkel
szembeni különbségtételre irányul. Gajda Péter polgármester
a napirend kapcsán elmondta:
szerencsés lenne, ha legalább
Kispesten lenne olyan szabályozás, amely bünteti a gyűlöletkeltőket. Ideje példát mutatni ebben, Kispest járjon élen
ennek megfékezésében.
Bővül a testvérvárosok köre
Korábban már döntöttek a
képviselők arról, hogy a Segítő
Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat és a Kispesti Szociális Szol-

gáltató Centrum önálló gazdálkodása megszűnik, a feladatok
intézését a Gazdasági Ellátó
Szervezet, a GESZ veszi át,
ezért mindkét intézmény szervezeti és működési szabályzatát, integrált programját is
módosította a képviselő-testület. Döntés született arról
is, hogy az Arany óvodában a
2018/2019-es nevelési évtől
német nemzetiségi csoport működjön. Egyetértettek a képviselők azzal, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson
be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Program keretében megjelent,
„Pályázatos épületenergetikai
felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című kiírásra, a
Kispesti Gyöngykagyló Óvoda
épületenergetikai fejlesztésére.
A projekt összköltsége 90 745
982 forint, amelyből az önkormányzati önrész 36 473 773
forint, az igényelt támogatás
összege 54 272 209 forint. A
képviselő-testület úgy határozott, hogy vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be
a Belügyminisztériumhoz a
2017. november 1-jén a Zöld
Diófa Gondozóház és Idősek
Klubjában keletkezett tűzkárok helyreállítására. A károk
helyreállításának költségvetés
alapján tervezett összköltsége 62 millió 200 ezer forint,
amelynek fedezetét az önkormányzat csak részben tudja
biztosítani. Döntés született
arról is, hogy – a Kispesti Román Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésére – a romániai Tasnád városával bővül
a testvérvárosok köre.
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Ünnepi fények
Kispesten
Nyolc évvel ezelőtt kapcsolták fel közösen először a kispestiek a város adventi és karácsonyi díszkivilágítását a
Templom téren, és azóta viszik
el minden esztendőben szimbolikusan az ünnepi fényeket
a város különböző pontjaira,
köztereire. Szintén hagyomány, hogy innen mondunk
köszönetet minden kispestinek, aki véleményt, elismerő
szót mondott vagy javaslatot
tett, közösen gondolkodott,
dolgozott az önkormányzattal
a kispesti beruházásokért, a
város fejlesztéséért – mondta
ünnepi beszédében Gajda Péter polgármester a Templom
téren a díszkivilágítás közös
felkapcsolása előtt. Burány
Sándor, Kispest országgyűlési
képviselője szelíd és örömteli
ünnepet kívánt mindenkinek,
és azt, hogy minél több időt
töltsünk, tölthessünk a szeretteinkkel csakúgy, mint Antoine
de Saint-Exupéry kishercege a
rókával. Ezt követően Deák
László, a Kispesti Evangélikus Gyülekezet lelkésze mondott beszédet, amelyet rövid
imádsággal zárt. Gajda Péter
polgármester és a gyerekek
hangos visszaszámolás után
kapcsolták fel közösen a fényeket a Templom téren és
a város több pontján, többek
között a Kós, a Városháza, a
Kossuth és az Atatürk téren. A
lampionos felvonuláson idén
is az Obsitos zenekar indulóira
sétáltak át a kispestiek a központi játszótérre, ahol a gyerekeket a Mikulás, sok-sok meglepetés és ajándék várta, majd
Mikola Péter zenés műsora
szórakoztatta.
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Karácsonyi ünnepség a Városházán

Az Aranyszamár Bábszínház Erdők könyve című élőszereplős és bábos, zenés mesejátékával és játékokkal ajándékozta meg az önkormányzat a kispesti gyermekeket karácsonyra. Huszonhárom szerencsés kisgyerek kívánságát teljesítette idén az önkormányzati Mikulás.
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Kitüntették az év rendvédelmi dolgozóit
Önkormányzati elismerést kaptak azok a rendőrök, tűzoltók és polgárőrök,
akik ebben az esztendőben a legtöbbet tették Kispest közbiztonságáért, a
kerületben élők nyugalmáért.

Nagy Tamás, Feketéné Ámik Ágnes és Molnár Krisztián
Zenés mesejáték szórakoztatta a gyerekeket
Mintegy 270 óvodást és általános iskolás gyereket láttak
vendégül a városházi karácsonyon, amelyen Gajda Péter
polgármester köszöntötte a
gyerekeket. Az ünnepet hagyományosan a Wekerlei Kultúrház szervezte az önkormányzat támogatásával: a résztvevő
nagycsoportos óvodásokat és
alsó tagozatos kisiskolásokat –
köztük rászorulókat és jó tanulókat – az óvónők és a tanítók
választották ki az eseményre.
A Városháza dísztermében
rendezett ünnepséget követően
huszonhárom szerencsés kisgyerek kívánságát teljesítette
az önkormányzati Mikulás,
amelynek szerepét idén is a kerületi rendezvények főszereplője, a világ- és Európa bajnok
erőemelő, Nick Árpád vállalta
magára. A Városháza előtt „ad-

ták át” az idei év legkülönlegesebb ajándékát: a tízéves Palotás Dávid tűzoltóautós utazást
és rövid szirénázást kért ajándékba. Kívánságát a kispesti
tűzoltó-parancsnokság munkatársai teljesítették. „Minden
évben kitesszük a Városháza

Tűzoltóautós
utazást is hozott
a kispesti Mikulás
aulájába azt a kívánságládát,
amelybe a kispesti gyerekek
bedobhatják rajzos kéréseiket
a Mikuláshoz. A program nagyon népszerű, remek rajzok,
levelek születtek az idén is.
Tavaly például egy kisfiú kezdőrúgást kért a Honvéd egyik

hazai meccsén. Természetesen
kívánságát teljesítettük, mint
ahogyan az idei legkülönlegesebbet is, a vonulást a szirénázó tűzoltóautóval” – mondta
Gajda Péter polgármester az
ajándékátadó ünnepségen a
Polgármesteri Hivatal karácsonyfájánál. Fülöp Péter, a
Mikulás-ünnepség szervezője
kérdésünkre elmondta, alig
egy hét alatt idén is sok-sok
levél, rajzos kérés érkezett a
Városháza aulájában felállított
kívánságládába: a gyerekek
kérései között volt társasjáték,
szivárványszínű lampion, játék mosógép, kisvonat, iskolatáska, távirányítós kisautó,
legó, plüssállat, Barbie, Rubik-gömb. A vidám programot
a tűzoltóautó működésének rövid bemutatója zárta.

A kiemelkedő munkát végző
rendőrök, tűzoltók és polgárőrök köszöntésére megtelt a
Városháza díszterme, ahol
Gajda Péter polgármesteren,
dr. Béja Julianna jegyzőn, Kertész Csaba és Vinczek György
alpolgármestereken kívül Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője,
Plánk Róbert rendőr ezredes, a
XIX. kerületi Rendőrkapitányság vezetője, Jambrik Rudolf
tűzoltó ezredes, a Dél-pesti
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Tordai László
tűzoltó őrnagy, a XIX. kerületi
Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság vezetője, Pella László
nyugalmazott rendőr dandártábornok, a Kispest Közbiztonságáért Alapítvány elnöke,
Horváth Zoltán, a Kispesti Készenléti Polgárőrség elnöke,
Kardos Pál, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, Nagy

Éva, a Dél-pesti Autóvadász
és Polgárőr Egyesület elnöke,
valamint a képviselő-testület
tagjai közül Dódity Gabriella,
Varga Attila, Teknős Ferenc és
Fekete László vett részt.
Gajda Péter polgármester köszöntőjében arról beszélt, hogy
rendvédelmi szempontból is
sikeres évet zárhatunk, és a

Kispest továbbra is
az egyik legbiztonságosabb kerület
statisztikák, beszámolók alapján Kispest a főváros egyik
legnyugodtabb kerülete. Plánk
Róbert
kapitányságvezető
örömmel jelentette be, hogy a
jó közbiztonsági eredményeket idén is sikerült megőrizni,
amihez kellett az önkormányzat által nyújtott támogatás
és összefogás is. Az elismerő

okleveleket és a pénzjutalmat
Gajda Péter polgármester,
Lázár Tamás közbiztonsági tanácsnok és Lackner Csaba, a
Várospolitikai, Városüzemeltetési és Rendészeti Bizottság
elnöke adta át: „Az év rendőre”
Feketéné Ámik Ágnes r. szds.,
„Az év tűzoltója” Nagy Tamás
tű. fhdgy. és „Az év polgárőre”
Molnár Krisztián lett. Kardos Pál, az Országos Polgárőr
Szövetség elnöke a „Polgárőr
Érdemkereszt” arany fokozata kitüntetést adta át Horváth
Zoltánnak, a Kispesti Készenléti Polgárőrség és Önkéntes
Tűzoltó Egyesület elnökének.
Kispest közbiztonságáért kifejtett odaadó munkájáért a kiemelt díjazottakon kívül kilenc
rendőr, öt tűzoltó, egy polgárőr
és egy önkormányzati rendész
kapott elismerést az önkormányzattól.
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FELHÍVÁS

Szavazatszámláló
bizottsági tagok
jelentkezése
A Helyi Választási Iroda az országgyűlési képviselők 2018.
évi általános választásának
lefolytatásához szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várja. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 17. §-a szerint a szavazatszámláló
bizottságnak
csak a településen – Budapest
XIX. kerületében – lakcímmel
rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja. A Helyi
Választási Iroda kijelölt munkatársai a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet Irodán
(1195 Budapest, Városház tér
18-20., A épület I. emelet 32.)
2017. december 20-ig és 2018.
január 2–15. között hétfőtől
csütörtökig 8–16 óráig, pénteken 8–12 óráig várják azokat a
jelentkezőket, akik a szavazatszámláló bizottság tagjaként
részt szeretnének venni a választások lebonyolításában, és
a személyükkel szemben kizáró ok nem áll fenn. A szavazatszámláló bizottsági tagságról
részletes tájékoztató olvasható
és jelentkezési adatlap letölthető a www.kispest.hu honlapról.

KÖZLEMÉNY

Év végi munkarend
a hivatalban
Az idei év utolsó munkanapján, december 20-án az ügyfélfogadás 8–15 óráig tart,
december 21-től 2018. január
1-jéig téli igazgatási szünet
lesz a kispesti Polgármesteri
Hivatalban.
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ÖNKORMÁNYZAT

Túljelentkezés volt az okostelefon-kezelői tanfolyamon
Befejeződött az önkormányzat őszi okostelefon-kezelői tanfolyama, amelynek egyik utolsó foglalkozására Gajda Péter polgármester is ellátogatott a Deák gimnáziumba, és a hétköznapokban is hasznos
applikációkat ajánlott a résztvevőknek.
Már első alkalommal, tavaly
is népszerű volt az időseknek
meghirdetett okostelefon-kezelői tanfolyam, de idén olyan
sokan, csaknem nyolcvanan jelentkeztek, hogy több csoportot is kellett szervezni – mondta Gajda Péter polgármester,
aki kérdésünkre elmesélte,
hogy 2016-ban közkívánatra
indította az önkormányzat ezt
a – kifejezetten a használatra
felkészítő – tanfolyamot az
ötven éven felülieknek. Sokan ajándékba kapták, mások
„megörökölték” unokáiktól az
okostelefont, amelyet kezdetben nem is tudtak használni,
a hozzátartozóknak pedig nem
volt idejük arra, hogy megtanítsák a kezelését. Idén három
helyszínen zajlottak a foglalkozások: az Eötvös iskolában
Benkő Gyula, a Kós iskolában

Kiss Ágnes, a Deák gimnáziumban Molnár Tamás vezetésével. Ez a tanfolyam is része
annak a programnak, amelyet
az elismerten idősbarát kispesti önkormányzat kínál a
korosztálynak. Gajda Péter a
jelenlévők figyelmébe ajánlotta azt az applikációt, amellyel
egyszerűen, néhány kattintással elküldhetik fényképes
problémáikat, bejelentéseiket
az illetékes önkormányzati
irodához. Az idősek egybehangzó véleménye szerint
hasznos volt ez a néhány óra,
s nagyon szeretnék, ha az önkormányzat továbbra is indítana ilyen tanfolyamot, hiszen
sokaknak csak ez az egyetlen
kapocs maradt külföldön élő
gyerekeikhez, unokáikhoz, ismerőseikhez.

KISPEST

Hasznosnak bizonyult a tanfolyam

Jótékonysági koncert a kispesti rászorultakért

Második alkalommal rendezett jótékonysági koncertet a Kispesti Rászorultak Megsegítéséért Közalapítvány a Városháza dísztermében.
A jótékonysági est vendégeit Vinczek György alpolgármester köszöntötte. Az esten
fellépő Csillag Kórus vidám
country- és gospelzenéjével
felejthetetlen élményt varázsolt a gyönyörűen kivilágított, ünnepi fényekben pom-

Az alapítványi esten a Csillag Kórus lépett fel

pázó Városháza dísztermébe.
A koncertet megelőző héten
már érkeztek felajánlások:
alpolgármesterek,
önkormányzati képviselők, hivatali
dolgozók, civilszervezetek és
magánszemélyek vásároltak
támogatói jegyeket. Somogyi
Lászlóné, a Kispesti Véradók
Szervezetének elnöke önkéntes munkatársaival együtt 100

ezer forintot adományozott
alapítványunk számára. A belépőjegyek, tombolák árából
befolyt teljes összeget, közel
300 ezer forintot Kispesten élő
egészségkárosodott, fogyatékossággal élő családok kapják meg még karácsony előtt.
A támogatásból gyógyszert,
gyógyászati segédeszközt lehet vásárolni, a kuratórium
ezen kívül speciális diéta és
gyógykezelések költségeit is
átvállalja. Az alapítványi esten a közönség megtöltötte a
dísztermet, a nagyszerű zenei
élmény után minden résztvevő
azzal a jóleső érzéssel térhetett
haza, hogy jó cél érdekében,
nehéz sorsú embereken segített. Jövőre is várunk mindenkit szeretettel!
Deákné Császár Gabriella
kuratóriumi elnök

ÖNKORMÁNYZAT

Újabb félév zárult a Szenior Akadémián
Megtartották az utolsó előadást a kispesti Szenior
Akadémia őszi kurzusán a
Városháza dísztermében. A
hagyományoknak megfelelően
a legtöbb előadáson résztvevők elismerő oklevelet kaptak
Kertész Csaba alpolgármestertől és Jászberényi József képzésvezetőtől. Ez alkalommal
jelentették be, hogy a következő, jubileumi, tizedik félév
várhatóan tavasszal indul a
Szenior Akadémián, amelyről
minden eddig regisztrált érdeklődőt levélben értesítenek.
Az ingyenes előadássorozatot az idősképzésben élenjáró
Zsigmond Király Egyetemmel

közösen szervezi az önkormányzat. A kispesti akadémia
a harmadik legnépszerűbb és
leglátogatottabb az országban
működő 17 akadémia közül.
Az akadémián 2013 őszén
150 hallgató, 2014 tavaszán
180 hallgató, 45 oklevél, 2014
őszén 150 hallgató, 80 oklevél,
2015 tavaszán 120 hallgató, 70
oklevél, 2015 őszén 220 hallgató, 80 oklevél. 2016 tavaszán 230 hallgató, 90 oklevél,
2016 őszén 300 hallgató, 138
oklevél, 2017 tavaszán 200
hallgató, 134 oklevél, 2017
őszén 200 hallgató vett részt
regisztráltan.
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GONDOSKODÁS

Közel 300 ezer
forint adomány
gyűlt össze

ÖNKORMÁNYZAT

Töretlenül népszerű az előadássorozat
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Köszöntötték az intézményvezetőket

A kerületi nevelési-oktatási,
szociális, kulturális és sport
ágazat intézményvezetőit, valamint a Humánszolgáltatási
és Szociális Iroda munkatársait köszöntötték a Halásztanya étteremben. Részt vett az
eseményen Szujkó Szilvia,
a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és
Egészségügyi Bizottság elnöke és Bak Ferenc, a Külső-Pesti Tankerületi Központ
igazgatója is. Köszöntőjében
Vinczek György alpolgármester 2017 fontosabb történései
kapcsán megemlítette a hivatali struktúrában történt változást: a Humánszolgáltatási
Iroda beleolvadt a Szociális
és Gyermekvédelmi Irodába.

Elmondta, hogy megmaradt
a jó kapcsolat az iskolákkal,
az önkormányzat folytatta az
ígért felújításokat, az intézmények fejlődnek. A kulturális
ágazat új feladatok elé néz, az
óvodákban jövőre folytatódik
a korszerűsítési program, az
egészségügy területén az önkormányzat mindent megtesz
azért, hogy zökkenőmentes
legyen az ellátás. A vezetők
egész éves munkáját megköszönve egy Kodály Zoltán-idézettel zárta beszédét az alpolgármester: „Kultúrát nem lehet
örökölni. Az elődök kultúrája
egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra
meg nem szerzi magának.”

Vinczek György alpolgármester értékelte az évet
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POLITIKAI PÁRTOK ROVATA

Kiemelt fontosságú feladat az elkövetkező időszakban is a nagyon nehéz helyzetben lévő egészségügy támogatása kerületi szinten. Ön szerint a gyermekorvosi rendelő korszerűsítésével, a Kispesti
Egészségügyi Intézetben tervezett felújításokkal és egyéb fejlesztésekkel miként javul az önkormányzat támogatásával az ellátás?

Kispest Önkormányzata kiemelt feladatának tartja a kerületi egészségügyi ellátás folyamatos fejlesztését, a gyógyítás
körülményeinek javítását. Állami támogatás hiányában önerőből, mintegy nettó 76 millió
forintból újította fel teljesen
az önkormányzat a gyermek
háziorvosi és kerületi védőnői
szolgáltatásoknak is helyet adó
Berzsenyi utcai épületet, így
egy teljesen új, minden igényt
kielégítő rendelőkomplexumot vehetnek ismét birtokba
a kispestiek. Az itt dolgozó
orvosok, védőnők ebben az
épületben zavartalanul folytathatják a gyógyító munkát, valamint a gyerekek és a szülők
is kulturált körülmények kö-

KISPEST
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KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

Kiemelt figyelmet fordít az önkormányzat az egészségügyi fejlesztésekre

Fekete László
(MSZP-DK-Együtt-PM)

2017. DECEMBER

zött várakozhatnak. A mintegy
540 négyzetméter alapterületű,
csaknem négyezer kisgyermek
ellátására alkalmas Berzsenyi
utcai rendelő korszerűsítéséről
a város vezetése hosszú ideig
egyeztetett a praxisokban dolgozó háziorvosokkal, így mindenki elképzelésének megfelel
a kialakított öt orvosi rendelő
és a hozzájuk tartozó közösségi terek.
A fenntartó önkormányzat felújítási-fejlesztési és az intézmény saját forrásai lehetővé
teszik a Kispesti Egészségügyi
Intézet zökkenőmentes napi
működését és az intézmény
műszerparkjának fejlesztését.
Az önkormányzattól kapott
fejlesztési forrásból 2016-ban
23 millió forint értékben vásárolhatott új eszközöket és
diagnosztikai
készülékeket
– gyermek-EKG-készüléket,
nőgyógyászati
ultrahangot,
urológiai vizsgálatoknál használatos flexibilis cystoscopot,
motoros
vákuumelektródarendszert és személygépkocsit – a szakrendelő. Idén
megtörtént a harmadik emelet
tisztasági festése és ugyanitt a
világítás cseréje. Új rendelőt
és laboratóriumi helyiségeket
alakítottak ki, pásztázólézert
kapott a fizioterápia, elhasz-

nálódott eszközöket pótoltak.
Önkormányzati támogatással
kerülhet sor a kardiológia eszközeinek cseréjére és a Holterrendszer megvásárlására, és
szintén kerületi támogatással
indulhat az aula korszerűsítése, akadálymentesítése.
Intézmények és civilszervezetek egész évben rendeznek
prevenciós egészségnapokat
gyerekeknek és felnőtteknek:
lakossági, óvodai és iskolai programok segítenek az
egészség megőrzésében és a
betegségmegelőzésben. Két-

millió forintos önkormányzati támogatással mintegy 600
nagycsoportos óvodás kisgyermek térítésmentes lisztérzékenység-szűrését végezték el
év végén a Kispest Jövőjéért
Egyesület kezdeményezésére.
Az önkormányzat minden évben pályázati úton is támogatja azokat a kispesti székhelyű
szervezeteket, amelyek felvilágosító előadások tartásával, egészségvédő programok
szervezésével részt vesznek a
lakosság egészséges életmódra
nevelésében.

Európai színvonalú gyermekrendelő Kispesten

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.

2826 milliárd forint

Burány Sándor (MSZP)
Ez akkora összeg, amit még az
Orbán-rendszerben gátlástalanul gazdagodó milliárdos-haverok sem lennének képesek
kézzelfoghatóvá tenni. Ám ez
a pénz mégis ismerős lehet, és
nem is csak kevesek számára.
Ez az a pénz, amit a kormány
egyszerűen lenyúlt az évekig
magánnyugdíjra takarékoskodóktól. Azzal a soha be
nem váltott ígérettel, hogy
a megtakarításokat minden
érintettnek átvezetik az egyéni
számlájára, ezzel követhetővé
válik a kassza, kiszámíthatóbb
lesz, hogy mekkora nyugdíjra
számíthatunk.
A pénz eltűnt, majd a napokban ismét felbukkant. Azon
már meg sem lepődünk, hogy
ha milliárdoknak nyoma
vész, azt nagy valószínűséggel a nagy eltüntetőknél,
Matolcsyéknál kell keresni.
És meg is lehet találni. Történt
ugyanis, hogy a Nemzeti Bank
közleményeit olvasva lehetett
a 2826 milliárdos összeggel
ismét találkozni. A legutóbbi
jelentés szerint az államnak
éppen ekkora kötelezettsége
van, amely a nyugdíjpénztári
átlépések miatti tartozásokból ered. Magyarán az állam
elismerte, hogy tartozik ezzel
az összeggel azoknak, akiktől
egyszerűen elvették. Ez az
ügy már indulása pillanatában
sötét volt, ennél már csak a

kormány
magyarázkodása
sötétebb. A Nemzetgazdasági
Minisztérium szerint a kötelezettségként kimutatott megnevezés csupán egy statisztikai
kategória. Ez azt jelenti – áll
a közleményükben –, hogy a
társadalombiztosítás a magánnyugdíjpénztáraktól átvett vagyont a társadalombiztosítási
rendszerbe átlépők számára a
társadalombiztosítás nyugdíjfizetése keretében, annak jogosultsági idejében és összege
szerint használja. Mi tagadás,
a magyarázattal nemigen törekedtek a közérthetőségre.
Igaz, ez sohasem volt céljuk.
Az élet számos területén folyik a kormányzati ködösítés,
ez különösen igaz a nyugdíjakra. Nem véletlen, hogy
nagyon sok időskorú számára
nem volt világos, hogy a korrekció miért pont annyi volt,
amennyi, mi az, ami beleszámít a nyugdíjalapba, és mi az,
ami nem. Mert ezzel is trükköztek, szándékosan rosszul
megbecsülve a várható éves

inflációt, amely az év végi
korrekt elszámolás alapja.
Szükséges és lehetséges is,
hogy egyszer és mindenkorra rendet tegyünk nyugdíjügyben. Erre vállalkozik az
MSZP, programjában kiemelt
fontosságú
tennivalóként
megjelölve az időskorúakról
való igazságos és méltányos
gondoskodást. Ajánlatunkban
10 pontban jelöltük meg azokat a feladatokat, amelyeket
határozottan megvalósítandónak gondolunk. A többi között
visszaállítjuk a 13. havi nyug-

díjat, a rugalmas nyugdíjba
vonulás lehetőségét, feloldjuk
a nyugdíj melletti munkavégzés korlátozását, biztosítani
kívánjuk az 50 ezer forintos
nyugdíjminimumot, újra igazságossá tesszük a rokkantellátás rendszerét. A gondoskodás
jegyében tervezzük jelentősen
megemelni az ápolási díjat, a
közgyógyellátást, ingyenessé
tesszük a gyógyszert a 65 év
feletti krónikus betegek számára. Életet adunk a nyugdíjas éveknek!

FOGADÓÓRA

Dr. Hiller István (MSZP)

Dr. Hiller István országgyűlési
képviselő következő fogadóóráját 2018. január 11-én,
csütörtökön 17 órától tartja az
MSZP Pesterzsébeti Önkormányzati Képviselői Irodájában (XX., Ady Endre utca
84/a.).Előzetes bejelentkezés
nem szükséges. Szeretettel
várjuk önöket!
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Tartalmas erdélyi kirándulásról küldött beszámolót a Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 11. b osztálya, amelynek diákjai a Határtalanul programnak köszönhetően vettek
részt az utazáson.

Kiállítás a kávéházi kultúráról

Egy letűnt korszakot, az éttermi és kávéházi kultúra világát idézi meg a Helytörténeti Gyűjtemény
január 30-ig megtekinthető kamarakiállítása.

A Károlyi Gimnázium diákjai a gyalui víztározónál
nyőfák zöldjét a lombhullatók
tarka színfoltjai törték meg,
mellettünk patak futott lefelé.
Visszatérésünk után a szállásunk melletti kalotaszentkirályi református templomba
mentünk, és az idegenvezető
segítségével megismertük a
történetét. A szakadó eső ellenére megtekintettük Ady
hársfáját, amely alatt a Kalota
partján című verset írta. Este
néptánctanuláson
vettünk
részt a partneriskola tanulói-

val, akikkel ezután még sokáig beszélgettünk a panzióban.
Másnap hideg, borús időre ébredtünk, de a gyalui völgyzáró
gátnál így is sokat időztünk a
táj szépségében gyönyörködve. Mire Kolozsvárra értünk,
kisütött a nap, így jobb kedvvel tekintettünk meg a belváros nevezetességeit, majd tettünk egy kört a Házsongárdi
temetőben. Másnap az eső ellenére megnéztük a sebesvári
romot. Utolsó állomásunk a

nagyszalontai Arany János
Emlékmúzeum volt, ahol interaktív előadáson mutatták be
Arany életét. Ezután hazaindultunk, mondhatni, hogy hazafújt minket a szél, ugyanis
piros viharjelzésben vágtunk
neki a nagy útnak. A rengeteg
utazás és a rossz időjárás ellenére ez volt életünk legmeghatározóbb osztálykirándulása,
amit már csak az erdélyiek érkezése múlhat felül.

v

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 tekint-

heti meg a közönség a KMO Művelődési
Ház Előtér Galériájában.
Találkozó On Sai íróval
On Sai író, több népszerű sci-fi és fantasy
regény szerzője lesz a Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár kispesti Üllői úti könyvtárának vendége 2018. január 18-án,
csütörtökön 17 órától. On Sai 2004-től a
fantasztikus irodalom aktív tagja, az Írókör egyik alapító tagja, 2007-től blogger.
2008–2011 között a Zsoldos-díj koordinátora, 2011 óta a Könyvmolyképző Ki-
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Erdélyi tájakon „határtalanul”
Hosszú utazást követően érkeztünk meg Nagyváradra.
Megkezdtük a sétánkat a városban, majd megálltunk az
Ady Múzeumnál, amelynek
igazgatója sok érdekes információt osztott meg velünk a
költőről és a város 20. század
eleji pezsgő szellemi életéről. A következő helyszínünk
Csucsa volt, ahol megnéztük
a Boncza-kastélyt és az Ady
Emlékházat. Innen a szállás
felé vettük az irányt, és útközben megcsodálhattuk a
Bánffyhunyad külvárosában
elhelyezkedő cigánypalotákat.
Kalotaszentkirályon kedves
fogadtatásban részesültünk a
Püspök Panzióban, a bőséges
vacsora után szabad program volt. Másnap már vártak
minket a partneriskolában, a
bánffyhunyadi Octavian Goga
Elméleti Líceumban, s együtt
elmentünk a református temetőbe, hogy megtisztítsuk Hory
Etelka sírját. Ezután nekivágtunk a 12 km-es túrának a
havasrekettyei Menyasszonyi
Fátyol-vízeséshez.
Könnyű
terep volt, végig kavicsos úton
haladtunk az erdőben, a fe-
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adónál az Aranymosás tehetségtámogató
projekt vezetője. Írói hitvallása: lendület,
humor és jó karakterek. Egyes regényeiben nevettet, máshol elgondolkoztatni
szeret.
Téli álmok a WKK-ban
Szalma Edit képeiből látható kiállítás
2018. január 15-ig a Wekerlei Kultúrházban. Az ismert grafikus, illusztrátor csodákkal teli világában a gyermekek otthonosan, a felnőttek pedig újra gyermeknek
érezhetik magukat.

Mihály Gyula kollekcióját mutatja be a tárlat

Mihály Gyula kollekciójának
bemutatása a Gyűjtők és gyűjtemények sorozat hatodik állomása. „A kávéház jobb mint
otthon” jelmondat az 1890-es
években népszerű mondás volt
Pesten. A kávéházak – a színházakhoz hasonlóan – a polgári életmód intézményei voltak,
rendszeres látogatásuk hozzátartozott a nagyvárosias létformához. A magyarországi kávéházak azt jelentették idehaza,
mint az irodalmi szalonok Párizsban. Írók és művészek találkoztak itt, szerkesztőségek
napi munkahelye is volt gyakorta, s kiváló művek születtek
a pesti kávéházak atmoszférájában. Siklós Zsuzsanna gyűjteményvezető köszöntője után
a kiállítást megnyitó Szalai
András építész, művészettör-

ténész arról beszélt, hogy Mihály Gyula gyűjteménye sűrítetten mutat be egy letűnt kort:
az 1830-as években mintegy
negyven, a 20. század elején
már ötszáz, majd a megszűnés
előtti fénykorban csaknem ezer
kávéház működött Budapesten.
A kávéházi kultúra virágkora a
millenniumtól az 1930-as évek
végéig tartott, aztán 1945 után
már nem voltak kávéházak Magyarországon. Mint fogalmazott, Mihály Gyula értékmentő
tevékenységet végez, ezekhez
a tárgyakhoz egyre nehezebb
hozzájutni, s velük együtt egy
kultúra is eltűnt, hiszen a kávéház jobb modorra is kényszerítette a vendégeket.

NEVELÉS

Játszóház a környezettudatosság jegyében

A Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum évek óta pályázik sikeresen a „Szebb Kispestért” környezetvédelmi programban. Az idei évben intézményünk első helyezést ért el.
Játszóházunkban új témákon
keresztül folytatjuk a környezettudatos nevelési programot.
Klubnapjaink azon túl, hogy
hasznos időtöltést, kikapcso-

Hasznos időtöltést,
tanulást és kikapcsolódást jelentenek a klubnapok
lódást, tanulást jelentenek a
játszóházi közösség számára,
a fenntarthatóbb hétköznapi
élet és a környezettudatosság

jegyében zajlanak. A foglalkozások keretein belül szülők,
nagyszülők és kisgyerekek jó
hangulatú interaktív előadásokon vehetnek részt, közösen barkácsolnak hétköznapi,
gyakran hulladék alapanyagokból, elleshetnek környezettudatos praktikákat, melyeket
mindennapi életükben megvalósíthatnak. Balogh Eszter
biológiatanár, környezetvédő
interaktív előadásában a papír
története,
újrafelhasználása
volt a téma, természetesen a
jelenlévő családokat is bevontuk a feladatokba, játékokba.

Kovács Gábor muzsikus megmutatta, hogyan lehet otthon
található eszközökből, anyagokból hangszereket készíteni
és mindenki örömére együtt
zenélni. Hangszerbemutatója
nagy sikert aratott, hiszen például megszólalt furulyaként
a szívószál, tollseprű vagy
a felmosó nyele, gitárként a
fakanál és a konzervdoboz.
Minden család több, közösen
elkészített hangszerrel ment
haza: műanyag palackokból,
fém üdítős dobozokból, gumicsövekből, szalmaszálból
mindenféle, könnyen megszó-

laltatható hangszert készítettünk. Érdekes foglalkozásokat
decemberben és januárban is
szervezünk a tudatos vásárlás
és a balkonkertészet témakörében. Tavasszal tovább zöldítjük udvarunkat és fejlesztjük
fűszernövény-kertünket, valamint rózsalugast alakítunk ki.
A foglalkozások időpontjáról
az intézményünkben elhelyezett plakátokon kaphatnak felvilágosítást. Programjainkra
mindenkit szeretettel várunk!
Deákné Császár Gabriella
pályázati referens
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Gyerekek sportoltak a Mikulás
Kupán
Kispest hat iskolájában rendeztek Mikulás Kupa versenyeket: a Gábor iskolában
asztalitenisz-, az Ady iskolában kidobós, a Vass iskolában
röplabda-, az Eötvös iskolában
óvodás váltóverseny volt, a
Bolyai, a Puskás és a Vass iskolákban focitornákat bonyolítottak le, a kerületi természetbarát szövetség tagjai pedig
az Árpád-kilátóhoz szerveztek
Mikulás-túrát.

Elrajtolt az óvodás sportprogram

Hivatalosan is elindult a tavaszig tartó kerületi óvodás sportprogram az Eötvös iskolában. A három központi foglalkozást és az óvodai felkészítéseket
követően az ovisokból álló csapatok nyolc versenyszámban mérkőznek
meg. Két selejtező után rendezik a középdöntőket, a legjobbak a tavaszi
döntőben mutathatják meg ügyességüket.

A Vass iskola nyerte
a Játszi-Foci kupát
A „Játszi-Foci Mikulás Kupa
Kispest” elnevezésű sporteseményt a Játszi-Foci mozgalommal közösen rendezte meg
az önkormányzat a Kispesti
Vass Lajos Általános Iskolában. A rendezvényen az ország
több pontjáról három fiú- és
négy lánycsapat versenyzett a
10-12 éves korosztályban. A
közel 70 fiatalt megmozgató
eseményen Kertész Csaba alpolgármester adta át a díjakat.
Az aranyérmet a fiúknál a házigazda Vass iskola csapata, a
lányoknál a Gyulai Amazonok
csapata szerezte meg.

KEDVEZMÉNYES
HIRDETÉSI
LEHETŐSÉG
A KISPEST
ÚJSÁGBAN!

Email:
kispesti.ujsag@gmail.com

Nyolc óvoda 11 csapata vesz részt a programban
A gyerekeket, szülőket és pedagógusokat köszöntő polgármester arról beszélt, az önkormányzat kiemelten fontosnak
tartja, hogy sportlétesítményeiben és a közterületeken is
minél több lehetőséget biztosítson a gyerekek és a felnőttek számára a mozgáshoz, a
sporthoz, az egészséges életmódhoz. Burány Sándor, Kispest országgyűlési képviselője
hangsúlyozta, hogy a sportot,
az egészséges életmódot nem
lehet elég korán kezdeni, s
azt kívánta a gyerekeknek,
hogy ha elkezdenek valamit
sportolni, ne hagyják abba
felnőttként. Kerekes Balázs,
a sportprogram szervezője elmondta, ilyen komoly felkészítéssel rendezett versenysorozat még nem volt Kispesten.
A Humánszolgáltatási Csoport
munkatársa a célokról is beszélt: az első körben a labda-

játékokra – futsal, kézilabda/
szivacskézilabda, pingpong,
röplabda/strandröplabda – fókuszáló program rendszeres
játékos mozgást biztosít az
óvodás kisgyerekeknek, versenyezhetnek, a résztvevő
sportegyesületek révén a szülők megismerhetik a sporto-

Tavaszig tart
a versenysorozat
lási lehetőségeket Kispesten,
az egyesületi sportszakemberek pedig megfigyelhetik és
kiválaszthatják a tehetséges
gyerekeket. Az ovis csapatok
Gajda Péter polgármestertől és
Burány Sándor országgyűlési
képviselőtől vehették át a hivatalos versenypólókat, majd

három olyan sport mutatkozott
be – röplabda, futsal, pingpong
–, amely egyesületi szinten
utánpótlás-neveléssel foglalkozik Kispesten. A sportprogramot a Humánszolgáltatási
és Szociális Iroda rendezi az
utánpótlás-nevelő egyesületek
és az óvodapedagógusok közreműködésével, és nyolc óvoda – Gyöngykagyló, Árnyas,
Mézeskalács, Zöld Ágacska,
Bóbita, Napraforgó, Szivárvány, Százszorszép – 11 csapata vesz részt benne. A felkészítő foglalkozások után a
gyerekek nyolc versenyszámban mérkőznek meg: labdapattogtatás és gurítás könnyített
röplabdával, teniszlabda-rendezés, „mocsárjárás” karikával, grand prix játék focilabdával,
labdapattintás–célba
dobás, célba dobás pingponglabdával, ugrás és dobás labdával, játék labdával.

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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WEKERLE INGATLANIRODA, MELY 23 ÉVE MŰKÖDIK
A KERÜLETBEN, KERES ELADÓ-KIADÓ INGATLANOKAT
ÜGYFELEI RÉSZÉRE !!
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KEDVES OLVASÓ, HA VAN ILYEN INGATLANA,
HÍVJON BIZALOMMAL! AZ ÉRTÉKESÍTÉST TELJES
KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL VÁLLALOM, ALACSONY
SZEMÉLYRE SZABOTT, SIKERDÍJÉRT!

u

ÜGYVÉDI HÁTTÉR, ENEGETIKAI TANÚSÍTVÁNY
KÉSZITÉSE, FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉS, FÖLDHIVATALI ÜGYINTÉZÉS,
GYORSAN, PRECÍZEN, A SZAKMA IRÁNTI ELKÖTELEZETTSÉGHEZ HÍVEN!

REMÉLEM ÖNT IS HAMAROSAN ELÉGEDETT ÜGYFELEIM KÖRÉBEN KÖSZÖNTHETEM!
BÉKÉS BOLDOG ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MINDEN KEDVES OLVASÓNAK!
FÓRIZSNÉ BARÁTH BRIGITTA TEL: 0630/9332-592 www.ingatlanvarazs.hu

KEDVEZMÉNYES
HIRDETÉSI LEHETŐSÉG
A KISPEST ÚJSÁGBAN!

Email:

kispesti.ujsag@gmail.com
BÉKÉS, BOLDOG
ÜNNEPEKET,
SIKERES ÚJ ESZTENDŐT
KÍVÁN MINDEN KEDVES
KISPESTINEK A PÁRBESZÉD TERE
KÖZÖSSÉGI KLUB!
Köszönjük ez évi megtisztelő jelenlétüket,
köszönjük, hogy részt vettek programjainkon,
várjuk Önöket jövőre is. Beszélgetünk politikusokkal, közéleti személyiségekkel, ismerősökkel és ismeretlenekkel.
Kísérjék figyelemmel hirdetményeinket, internetes oldalunkat, jöjjenek, kérdezzenek,
mondják el véleményüket, beszélgessünk!

Találkozunk 2018-ban!

Várjuk
észrevételeiket!

Párbeszéd Tere, XIX.,
Ady Endre út 89.
facebook.com/ParbeszedTere

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

014
309/2
–000
N!
ma: E
A
á
z
B
s
Á
AL
ély
nged
LVON
ÁS É
zési e
ANÍT
ttkép
ELVT
Felnô
A NY
A
T
Ó
1992

.
K
.
U
d
n
a
l
t
e
a Sh
a
l
o
k
s
i
Nyelv
s

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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