MECÉNÁS
MAGÁNTÁMOGATÁS ÖSZTÖNDÍJASOKNAK
Vállalkozásának nyereségéből immár hatodik alkalommal nyújtott 50-50 ezer forintos támogatást a fiatalokat
segítő Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 25 legrászorultabb diákjának a Kispesten élő dr. Halász Géza mérnök, volt műszaki egyetemi tanár.
XXIV. évfolyam 1. szám

5. oldal

2018. január

Kispest szeretné megoldani
a Határ úti problémát
Jelenleg nem a kerülethez tartozik a buszvégállomás területe
3. OLDAL

ÖNKORMÁNYZAT

GONDOSKODÁS

ÖNKORMÁNYZAT

GAJDA PÉTER

VINCZEK GYÖRGY

VARGA ATTILA

Egyedülálló, óvodásoknak
szóló programmal bővült
Kispest és Pendik testvérvárosi kapcsolata. Az áprilisig
tartó programot a Budapesti
Török Kulturális Központ és
az önkormányzat támogatja.
5. oldal

Kispest önkormányzata szerződés keretében támogatja
a hajléktalanok téli krízisellátását végző szervezeteket.
A nagy hidegben éjjel-nappal fogadja a rászorulókat a
Vöröskereszt szociális központja.
4. oldal

Mintegy 800 kispesti család
kapott háztartásonként 15
ezer forint rendkívüli év végi
támogatást, és negyven rászoruló családot ajándékozott meg élelmiszercsomaggal az önkormányzat.
2. oldal
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Dr. Hiller István, Gajda Péter és Burány Sándor a sajtótájékoztatón

Rászoruló családok
kaptak ajándékot

Negyven rászoruló kispesti családot ajándékozott meg élelmiszercsomaggal az önkormányzat. Az ünnepségen a Mágnes
Színház gyermekművészei adtak rövid műsort.
A megjelent családokat köszöntő polgármester arról beszélt, hogy évente
a kerület költségvetésének 10 százalékát, megközelítőleg egymilliárd
forintot fordít az önkormányzat arra,
hogy segítsen a nehéz körülmények
között élő kispestieken. Ebbe a sorba
tartozik a karácsony előtti élelmiszercsomag és az a családonkénti 15 ezer
forint rendkívüli támogatás, amelyet
mintegy 800 kispesti család kapott
az év végén. Varga Attila, a Szociális
Bizottság elnöke mindenkinek jobb
élethelyzetet kívánt 2018-ra, és arra
hívta fel a megjelentek figyelmét, hogy
továbbra is bizalommal fordulhatnak a

Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum
és munkatársai felé. Az 5000 forint értékű élelmiszercsomagokat a szociális
centrum munkatársai állították össze a
zömében gyermekes családoknak. Az
önkormányzati ajándék mellé az Országos Gyermekvédelmi Liga tartósélelmiszer-csomagját is megkapta a 40
család, amelynek mindegyike rendszeresen részesül szociális támogatásban
az önkormányzattól, ügyfele a szociális centrumnak, és megkapta a 15 ezer
forintos rendkívüli év végi támogatást
is – tájékoztatta lapunkat a rendezvény
házigazdája, Vinczek György alpolgármester.

Kispest szeretné megoldani
a Határ úti problémát
Vinczek György az élelmiszercsomagok átadásán
Béremelésért sztrájkoltak
a köztisztviselők
A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak többsége csatlakozott a Magyar
Köztisztviselők, Közalkalmazottak
és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) január 12-ére
és 15-ére meghirdetett egész napos
sztrájkjához. A hivatal dolgozói azért
sztrájkoltak, mert tíz éve emelkedett

utoljára a köztisztviselők bére. Az
állami illetményalap még mindig 38
650 forint, miközben a kormányhivatalok és a minisztériumok dolgozóinak, a kormányhivatalnokoknak az
illetményét az állam tavaly rendezte.
A szakszervezet azt szeretné elérni,
hogy a kormányhivatalnokok 60 ezer
forintos illetményalapjához igazítsák
a köztisztviselőkét is.

A Mátyás király utca–Üllői
út–Ferde utca által határolt
terület Kispesthez csatolását szeretné elérni az önkormányzat. Erről tartott
sajtótájékoztatót Gajda Péter
polgármester és a két kispesti országgyűlési képviselő,
Burány Sándor és dr. Hiller
István. A háromszögben található intermodális közlekedési
csomópont már hosszú évek
óta a „senki földjének” számít.

Kispest polgármestere elmondta, a sajtótájékoztatóval a kerület egyrészt szeretné
felhívni a figyelmet arra a tarthatatlan állapotra, amivel már évek óta találkozhatnak
a kispestiek, és akik használják a csomópontot. Másrészt arra is, hogy ez a terület
nem Kispesthez, hanem Ferencvároshoz
tartozik. Gajda Péter beszámolt arról, hogy
október közepén interpellációt nyújtott be
a főpolgármesterhez, azt tisztázandó, mikorra várható a terület problémájának a
megoldása. Tarlós István válaszlevelében
arról tájékoztatta, hogy a még meglévő
három pavilon és a folyamatban lévő peres eljárások miatt a hatályos vállalkozási
szerződésben rögzített határidőre, 2017.
december 31-ig a „kivitelezési munkákat
nem lehet befejezni”, a főváros az ügyben
tehetetlen. Gajda Péter szerint ez az állapot

nem tartható tovább, ráadásul a panaszok
legnagyobb része a Kispesti Önkormányzathoz érkezik, mivel a kérdéses terület
földrajzi helyzetéből, közlekedési hálózatának adottságaiból fakadó szerepe miatt
sokkal jobban kötődik a XIX. kerülethez,

Hosszú évek óta a „senki
földjének” számít
a csomópont
mint a IX. kerülethez. Ezért kezdeményezte a két országgyűlési képviselővel,
hogy közigazgatásilag csatolják Kispesthez ezt a területet. Mi azzal a tapasztalattal, amit hasonló ügyekben korábban
már szereztünk, megpróbáljuk megoldani

a problémát – hangsúlyozta a polgármester. Burány Sándor szerint lépni kellett,
ezért Hiller Istvánnal együtt törvénymódosítást nyújtottak be az országgyűlésnek,
amelynek lényege, hogy a kicsi, ám óriási
problémákat okozó háromszöget csatolják Kispesthez. Nem a területszerzés vezet bennünket, nem a hódítás szándéka,
hanem hogy jobb legyen az embereknek,
amikor áthaladnak a csomóponton – mondta a honatya. Hiller István úgy fogalmazott, hogy a javaslat sem a kormánynak,
sem a fővárosnak nem fáj, viszont előnyös
az embereknek. Nem pártpolitika, hanem
ésszerűség van benne, a naponta itt áthaladó sok ezer embernek könnyítheti meg a
hétköznapjait.
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TESTVÉRVÁROS

A török kultúrával ismerkednek a Szivárvány óvodásai
Egyedülálló, óvodásoknak szóló programmal bővült Kispest és Pendik testvérvárosi kapcsolata. Négy
hónapon keresztül ismerkednek a török népi mondókákkal, dalokkal, mesékkel, táncokkal, gyermekjátékokkal és ízekkel a Szivárvány óvoda nagycsoportos óvodásai.
Az áprilisig tartó színes kulturális programot a Budapesti
Török Kulturális Központ és
az önkormányzat támogatja. A
programnyitón részt vett prof.
dr. Süleyman Kiziltoprak, a
TIKA koordinátora, Imran
Ipek, Burány Sándor országgyűlési képviselő, Vinczek
György alpolgármester és
Bogó Józsefné önkormányzati

Egyedülálló programmal bővült
Kispest és Pendik
kapcsolata

Az áprilisig tartó programsorozat megnyitóján

képviselő. Mint azt a program
indulásakor tartott ünnepségen
Kaszper Ágnes óvodavezető
elmondta, az óvoda nevelőtestületének régi törekvése, hogy
más népek kultúrájának szeletkéit megismertessék az ide járó
gyermekekkel. Mivel Kispest
testvérkerülete a török Pendik,
„keleties hangzása miatt” erre
esett a választásuk. Elgondolá-

sukat megosztották a szülőkkel
is, akik érdeklődéssel támogatják kezdeményezésüket. Az
óvodavezetőtől megtudtuk azt
is, hogy a programot az iskolába menő nagycsoportosoknak állították össze, lesznek
majd nyelvi érdekességek, dalok, mondókák, gyerektáncok,
gasztronómiai ízelítők, látogatások török jelleget viselő
intézményekbe, helyekre is.
Gajda Péter polgármester köszöntőjében arról beszélt, hogy
a nyolc évvel ezelőtt indult
török testvérvárosi kapcsolat
az egyik legélőbb, legtartalmasabb programokat kínálja
mind a kispesti, mind pedig a
török gyerekeknek, fiataloknak. A program szakmai részét
támogató Yunus Emre Intézet,
a Török Kulturális Központ
igazgatója, Yakup Gül a világon is egyedülállónak nevezte
a most induló programot, és
bízik abban, hogy hamarosan
Pendikben is megvalósulhat
ennek magyar változata.

Bursa-ösztöndíjasok kaptak magántámogatást
Immár hatodik alkalommal
támogatja kispesti diákok felsőfokú tanulmányait vállalkozása nyereségéből dr. Halász
Géza mérnök, volt műszaki
egyetemi tanár. A Városházán
rendezett ünnepség résztvevőit
köszöntő Vinczek György alpolgármester elmondta, hogy
Kispest Önkormányzata évek
óta kiírja a felsőfokú tanulmányokat támogató Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatot, és
segíti a helyi fiatalokat. Ehhez
csatlakozott hat éve dr. Halász
Géza, aki a 25 legrászorultabb

Bursa-ösztöndíjast külön is támogatja egyéni felajánlásával,
50-50 ezer forinttal. Halász
Géza a tanulás fontosságát
hangsúlyozta és a szolidaritás
jelentőségére hívta fel a figyelmet. A diákok Gajda Péter
polgármestertől és az adományozótól vehették át a támogatást. A rendezvényen Pánczél
Kristóf énekes-zongorista és
Haluska Gyöngyi énekes köszöntötte műsorral a fiatalokat.

Idén is 25 fiatal részesült a felajánlásból
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GONDOSKODÁS

Segítség hajléktalanoknak a hidegben

Az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás értelmében a hajléktalanok téli krízisellátását a Magyar Vöröskereszt Nappali Szociális Központja, a Kijárat Egyesület és a Misszió Alapítvány
végzi, de krízisidőszakban aktív segítség érkezik a Menhely Alapítványtól, a Máltai Szeretetszolgálattól és a baptista egyháztól is.
Kispest önkormányzata minden évben szerződés keretében
támogatja a hajléktalanok téli
krízisellátását végző szervezeteket – mondta el lapunknak
a szociális területet felügyelő alpolgármester. Vinczek
György különösen fontosnak
nevezte, hogy a téli hidegben
minden rászorulónak legyen
menedékhely, ahol melegben
éjszakázhat. Az alpolgármester tájékoztatása szerint a nagy
hidegben éjjel-nappal fogadja a kispesti hajléktalanokat a
Magyar Vöröskereszt Nappali
Szociális Központja az Ady
Endre út 112. szám alatt. A
Vöröskereszt krízisidőszakban
ugyanitt 19 férőhelyes éjjeli
menedékhelyet működtet. Az
önkormányzat még a tél beállta, a krízisidőszak kezdete
előtt csaknem 9 millió forintot
költött arra, hogy felújítsa a
nappali melegedő fürdőblokkját. A szociális központban
fürdési és mosási lehetőséget,
csomagmegőrzést, meleg ételt,

szükség szerint gyógyszert és
meleg ruhát biztosítanak, ezen
túl szociális és mentális gondozást is kapnak a tőlük segítséget kérők – tette hozzá Vinczek
György. A szociális szakemberek az utcán lévő fedél nélkülieket próbálják bejuttatni
szállókra, melegedőkbe, ha
pedig nem hajlandók bemenni
semmilyen intézménybe, ak-

Éjjel-nappal
fogadják a hajléktalanokat a nagy
hidegben
kor az utcán gondozzák őket,
és forró tea, takaró, konzerv,
meleg ruha, gyógyszer mindig
van az utcákat járó autóban. A
Misszió Alapítvány Viola utcai
menedékhelyén közel 60 embert látnak el, de az Iparos utca
1. szám alatti melegedőben is
várják a rászorulókat. Vinczek

Éjszakára is jut menedékhely a rászorulóknak
György arra hívja fel a kerületben élők figyelmét, hogy ha
hajléktalant látnak, értesítsék
a gondozókat, illetve várják a

melegruha- és szárazélelemfelajánlásokat is a 06-1-2829957-es és a 06-70-933-8660as telefonszámon.

Meleg étellel segítettek a rászorulókon

Burány Sándor is részt vettt az ételosztásban

Meleg levessel, teával és élelmiszercsomaggal ajándékozta
meg az önkormányzat a nehéz
körülmények között élőket a
Kispesti Vigadóban. Rendszeresek a jótékonysági akciók
Kispesten, az önkormányzat
és együttműködő partnerei – a
Családsegítő Szolgálat, a Vöröskereszt, a Misszió Alapítvány, a Katolikus Karitász és a
Kijárat Egyesület – különösen
a téli időszakban próbálnak
segíteni a rászorulókon. Ezúttal háromszáz adag meleg
gulyáslevessel, forró teával és

a Pensio jóvoltából élelmiszercsomaggal ajándékoztuk meg
a kerületben tartózkodó hajléktalanokat és a nehéz körülmények között élő kispestieket –
tájékoztatta lapunkat Vinczek
György alpolgármester. Az
ételosztásban Burány Sándor
országgyűlési képviselő és
Kertész Csaba alpolgármester
mellett Teknős Ferenc és Varga
Attila önkormányzati képviselők is segítettek.
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Új vezetőt választott a nyugdíjas szakszervezet
Leköszönt a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) Kispesti Területi és Nyugdíjas Alapszervezetének megbízott titkára, Kaiczné Spiegel Eszter, aki a korábbi vezető, Medgyes Lászlóné Janka
távozása után vállalta egy esztendőre a feladatok koordinálást. Helyére Csernyánszky Imréné Ildikót
választották a kispesti szervezet tagjai éves közgyűlésükön.
Az alapszervezet és a MASZSZ
elnökségi tagjai mellett Burány Sándor országgyűlési
képviselő, Vinczek György alpolgármester, valamint Bogó
Józsefné és Teknős Ferenc
önkormányzati képviselők is
jelen volt az évértékelőn, amelyen Kaiczné Spiegel Eszter
foglalta össze az alapszervezet

A nyugdíjasok
aktivitása is
lendületben tartja
a társadalmat

Évértékelőt tartott a MASZSZ alapszervezete

tavalyi évének legfontosabb
történéseit, eseményeit. A beszámolót követően Vinczek
György alpolgármester arról
beszélt: óriási eredmény, hogy
Kispesten a civilszervezetek
autonómiáját,
önállóságát,
munkáját semmi és senki sem
korlátozza. A négy nyugdí-

jas szervezet nem vetélytársa,
hanem partnere egymásnak,
nincs közöttük rossz értelemben vett rivalizálás, versengés,
hanem becsülik, figyelemmel
kísérik egymás munkáját, tevékenységét. Az önkormányzattal példaértékű a kapcsolatuk,
és a kerületi intézményekkel
is együttműködő a viszonyuk,
amelyek nyitottak a civilszervezetek felé. Burány Sándor,
Kispest országgyűlési képviselője megköszönte az elmúlt
négy év számtalan meghívását,
amely számára oly sokat jelentett, hiszen ez a generáció az
ország legtapasztaltabb rétege,
amelyet nem illendő és nem lehet megkerülni, hanem figyelni
kell az évtizedek alatt felhalmozott tudásra. A nyugdíjasok
aktivitása is lendületben tartja
a társadalmat, tanuljunk tőlük,
amíg lehet – fogalmazott a
képviselő.

A világháborús harcok végére emlékeztek
Hetvenhárom éve, 1945. január 9-én fejeződtek be a II.
világháború harcai Kispesten.
Ebből az alkalomból tartottak
megemlékezést a Városház téren álló emlékműnél. A rövid
ünnepségen Vinczek György
alpolgármester
emlékezett
azokra, akik Kispesten szenvedték el a világháború borzalmait. A megemlékezés végén
a szervező Magyar Ellenállók
és Antifasiszták Szövetsége
kispesti szervezetének képviseletében Szonderik Gyula,
a Romák Felzárkóztatásáért Egyesület nevében Losó
Györgyné, az önkormányzat

képviseletében Gajda Péter
polgármester, Vinczek György
és Bernát Péter, a Polgármesteri Kabinet Iroda vezetője helyezett el koszorút a csaknem
3,5 méter magas, bronzból készült emlékmű talapzatán. A
békét szimbolizáló nőalakot,
Tar István szobrászművész alkotását, 1960-ban állították fel
a téren. „E szobor azon katonahősöknek állít emléket, akik
1945 első napjaiban a városunk területén folyó harcokban
vesztették életüket a fasizmus
elleni küzdelemben” – olvasható az emlékmű talapzatán
lévő emléktáblán.
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Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (V.6.) önkormányzati rendelete alapján bármely kispesti lakos,
valamint a kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező civil szervezet javaslatot tehet Kispest Díszpolgára cím és Kispestért Díj adományozására.

Szülői értekezletet tartanak a
szeptemberben iskolába készülő kispesti gyerekek szüleinek február 8-án, csütörtökön
17 órától a Kispesti Károlyi
Mihály Magyar–Spanyol Tannyelvű Gimnáziumban (XIX.,
Simonyi
Zsigmond
utca
9-11.). Az eseményen részt
vesz Gajda Péter polgármester, Herneczki Márton, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat
XVIII. kerületi Tagintézményének vezetője, Bak Ferenc,
a Külső-Pesti Tankerületi
Központ igazgatója, valamint
az államilag fenntartott és működtetett kispesti intézmények
igazgatói és a leendő első osztályos tanítók.

Javaslat Kispest Díszpolgára cím és Kispestért Kerületi szülői
értekezlet
Díj adományozására

FELHÍVÁS
Február 20-ig várja a javaslatokat az önkormányzat
A Kispest Díszpolgára cím
a kerület lakosságának tiszteletét és megbecsülését kifejező elismerés, mely azon
maradandó értéket alkotó,
nagy megbecsülésnek örvendő személyek részére adományozható, akik kimagasló
munkásságukkal hozzájárultak
Kispest fejlődéséhez, a kerület jó hírnevének öregbítéséhez. Házaspár esetében a cím
megosztva is adományozható.

A cím posztumusz is adományozható. Kispestért Díj azon
Kispesthez kötődő személyek
részére adományozható, akik
kiemelkedő szakmai munkásságukkal, közéleti szerepvállalásukkal jelentősen hozzájárultak közösségük, szakmájuk
és a kerület fejlődéséhez, a
kerület jó hírnevének öregbítéséhez. A cím posztumusz is
adományozható. Elismerésre
vonatkozó javaslatot a www.

kispest.hu honlapról letölthető
nyomtatványon vagy az abban
meghatározott
tartalommal
papír alapon vagy elektronikus úton a polgármesternek
címezve, 2018. február 20-ig
lehet benyújtani. Emailcím:
elismeresek@kispest.hu, postacím: Kispest Önkormányzata, polgármester – 1195 Budapest, Városház tér 18–20.

FELHÍVÁS
Pedagógus díszoklevelek

Koszorúzás a Városház téri emlékműnél

7

Azok a kerületi nyugdíjas
pedagógusok, akik 50, 60,
65, 70 évvel ezelőtt szerezték meg képesítésüket, és
legalább 30 évet töltöttek a
pedagóguspályán, díszoklevél iránti kérelmüket 2018.
február 28-ig adhatják le sze-

mélyesen a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási és
Szociális Irodáján. A kezdeményező kérelemhez csatolni
kell a képesítő oklevelet vagy
hiteles másolatát, szakmai
önéletrajzot és a szolgálati
évek számát igazoló okiratot
(pl. munkakönyv másolata).
Ha az érintett már megkapta

a díszoklevél valamelyik fokozatát, úgy a kezdeményező
kérelemhez csak a díszoklevél másolatát kell csatolni. A
kérelem leadása előtt minden
esetben egyeztetni szükséges
a 347-4617-es telefonszámon.

Nyílt nap a Móra
iskolában
Intézménybemutatót tart a
leendő első osztályos tanulók szülei számára a Kispesti
Móra Ferenc Általános Iskola
és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény 2018.
február 28-án 15 órakor. A
Széchenyi utca 3-5. szám alatt
működő iskolába a szakértői
bizottság által gyógypedagógiai, speciális tantervű iskolába
javasolt, sajátos nevelési igényű tanulókat veszik fel, akik
F70 és/vagy F84-es kóddal
rendelkeznek. A nyílt napra a
mora@iskola.kispest.hu vagy
a 347-0139-es telefonszámon
lehet bejelentkezni, bővebb
információ az intézményről a
mora.kispest.hu honlapon található.
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Ingyenes programok az Üllői úti
könyvtárban
Változott a FSZEK Üllői úti
könyvtárának
nyitvatartása:
január elejétől hétfőn 12–19,
kedden és csütörtökön 9–15,
szerdán és pénteken 13–19,
szombaton 9–13 óra között tart
nyitva az Üllői út 255. szám
alatti könyvtár. Február 8-án,
csütörtökön 17 órától Utazás
Madagaszkáron, a baobabfák,
makik és kaméleonok földjén címmel tart előadást dr.
Valiskó Gyöngyi. A rendezvény ingyenes, a fszek1901@
fszek.hu emailcímen vagy a
06-1-281-1163-as telefonszámon jelentkezőknek ülőhelyet
biztosítanak. A februárban induló Nyitott könyv klubban
minden hónap utolsó hétfőjén
Hegedűs Judit, a Kispest TV
szerkesztő–műsorvezetőjének
segítségével lehet beszélgetni
az arra a hónapra kiválasztott
könyvről: első alkalommal
február 26-án, hétfőn 13 órától
Victoria Hislop A sziget című
regényéről. A Könyv/Támasz
irodalomterápiás csoport foglalkozásainak résztvevői szűk
körben, kötetlenül beszélgetnek, közösen gondolkodnak
egy-egy témáról egy előre kiválasztott irodalmi mű segítségével. A foglalkozások kiscsoportban zajlanak, legfeljebb 15
fő részvételével, havonta egy
alkalommal másfél órában. A
csoportvezető Szilágyi Ildikó biblioterapeuta, a könyvtár
munkatársa. Bővebb információ a könyvtár szolgáltatásairól, rendezvényeiről és a foglalkozások időpontjairól a http://
www.fszek.hu/konyvtaraink/
ulloi_ut_255_ honlapon.
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KULTÚRA

Ifjú „zöldfotósok” kiállítása a Városházán

Programdömping a 95 éves KMO-ban

A Városi ember és a környezet című fotópályázat anyagából nyílt kiállítás
a Kispesti Városháza Tárlaton. A képeket február közepéig tekinthetik meg
az érdeklődők.

Egész napos rendezvények, változatos programok, koncertek, előadások és
tanfolyamok várják a kispestieket az idén 95. születésnapját ünneplő KMO
Művelődési Házban.

Egyre színvonalasabb munkák érkeznek a fiataloktól
A Városi ember és a környezet című fotópályázatot azért
írja ki a Környezetvédelmi
Bizottság a kispesti általános
iskolai felső tagozatos és középiskolás tanulók számára,
hogy a fiatalok a fényképezőgép lencséjén keresztül is
megfigyeljék környezetüket,
megismerjék az állat- és növényvilágot, és ez ösztönözze
őket a természeti, illetve az
épített környezet megóvására. Az idei kiírásra huszonkét pályázó összesen 54 fotót
nyújtott be az októberi határDíjazottak
Ember és a környezet
I. Boldis Írisz – „Új élet”
II. Szász Panna – „Lámpa”
III. Meskó Dóra – „Őszi
nap”
Az élő természet képbe
zárt pillanatai
I. Mátrai Hajna Csilla – „Fi-

időig. Köszöntőjében Kispest
polgármestere arról beszélt,
hogy hatodik alkalommal írta
ki a szakbizottság a pályázatot,

Idén huszonkét
pályázó 54 fotót
nyújtott be
amelyre egyre színvonalasabb
munkák érkeznek a fiataloktól. Mint mondta, akik látják
a képeket, elgondolkodhatnak
azon, hogy érdemes körülnézóka fotóka”
II. Ékes Bori – „Bóbiskolás”
III. Mátrai Hajna Csilla –
„Nyalakodás”
Környezetvédelem
I. Mátrai Hajna Csilla – „Itt
van az ősz, seperj újra!”
II. Boldis Írisz – „Kacatból
kincs”
III. Meskó Dóra – „Más

ni Kispesten, mert sok szép
dolgot lehet itt találni, különösen, ha fényképezőgéppel
vagy mobillal járjuk a kerületet. A pályázat új kategóriája,
a makró is éppen arról szól,
hogy menjünk közelebb azokhoz az apró csodákhoz, amiket
itt a városban, Kispesten is fel
lehet lelni – fogalmazott Gajda Péter. A polgármester Bogó
Józsefné bizottsági elnökkel,
és Tóth Tibor bizottsági szakértővel együtt adta át a díjakat.
szemszögből”
Makró
I. Péter Ádám Krisztián –
„Dolgos munkás”
II. Péter Ádám Krisztián –
„Pihenés a zöldben”
III. Ékes Bori – „Mimikri”
Kompozíciós különdíj:
Csáki Botond, Délceg Borbála, Fülöp Anna

Joós Tamás és Hegyi Norbert adja elő Cseh Tamás dalait
Január 25-én Hűvösvölgyi
Ildikó Kossuth-díjas színművésznő Arany-asszonyok
című előadásával lép fel a
KMO színpadán, a hónap
utolsó napjaiban pedig hagyományos
zenés-táncos
esteket – görög est, Party
Dance Band – rendeznek a
kultúrházban. Február 3-án
a Kultúrházak éjjel-nappal
programsorozat keretén belül
Cseh Tamásra emlékeznek az
„Átlátszó víz legyen” című
esttel. Február 3-án 10 órától
10+2 alkalmas Fotósuli tanfolyam is indul, amire még
lehet jelentkezni. Újdonságként február 10-én farsangi
álarcosbál nyújt vidám kikapcsolódást, február 11-én
pedig Vámos Miklós lesz a
KMO Művelődési Ház vendége Töredelmes vallomás

című előadásával. Február
11-től minden hónapban egyszer autómodell-börze lesz a
művelődési házban. Február
17-én egy komplex tavaszi
egészségmegőrző nappal kívánják felhívni a figyelmet

Idén is színes
programkínálat
várja a kultúrház
látogatóit
a szervezők az egészséges
életmódra és a szűrések fontosságára. Március 4-én a
gyerekek egy Halász Juditkoncertet, március 10-én a
felnőttek egy Charlie-koncertet láthatnak és hallhat-

nak. Az egész családnak
tartalmas
kikapcsolódást
ígér március 4-én a Tavaszi
szív-lélek-testébresztő című
komplex nap és a március 11én megrendezendő rovarbörze. Március végén, a színházi
világnap alkalmából Jacques
Deval Francia szobalány
című darabját tekinthetik meg
a KMO-ban. Szinte felsorolni
is nehéz, mi minden vár még
júniusig a kultúrházba látogató vendégekre, már csak
azért is, mert május 8-13-ig
nagyszabású
születésnapi
rendezvénysorozattal ünnepli a KMO a 95. születésnapját. A programokról további
információkat olvashatnak a
www.kmo.hu honlapon, illetve a január elején megjelent
Tavaszi programsoroló című
kiadványban.
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Új kulturális meglepetések a WKK-ban
Február 2-án 14 órától rendhagyó irodalmi óra lesz Arany
János balladáinak társaságában a Wekerlei Kultúrházban.
Az irodalmi délután izgalmas
időutazást ígér Nagy Lajos
XIV. századi erős és hatalmas
Magyarországából a XIX.
század utolsó harmadának rohamosan átalakuló Magyarországába. Február 10-én a
farsang farkát ünnepli a WKK
az Elmacskásodott farsang
című rendezvénnyel. Felnőtteknek folytatódik februárban
az „Otthon labor” sorozat,
melynek keretében most tésztakészítő műhelyfoglalkozás
keretében tanulhatják a háziasszonyok és a gasztronómia
iránt érdeklődők az otthoni
tésztakészítés fortélyait. Évek
óta nagy sikerrel tartják meg
Wekerletelepen a február végi
Téltemetést, amelyet a WKK a
Wekerlei Társaskörrel karöltve rendez meg felejthetetlen
közösségi élményként. Március 3-án a kertek ébredéséhez
kapcsolódóan a Magvas nap
– Tavaszi magbörze keretén
belül lehet vetőmagokat és palántákat csereberélni. Március
10-én a Latinovits lapjai című
felolvasószínházi előadáson a
nézők Latinovits Zoltán könyvei, levelei és néhány, hozzá
közel álló ember visszaemlékezése alapján kerülhetnek
közelebb a színészlegendához.
További részletekről a wkk.
kispest.hu oldalon vagy a kultúrház műsorfüzetében olvashatnak.
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POLITIKAI PÁRTOK ROVATA

Vélemények a kiemelt kispesti fejlesztésekről

Melyek azok a fejlesztések, beruházások, tervek, melyek ebben az esztendőben kiemelten fontosak az
Önök számára, és megvalósításuk a kerületiek élete, mindennapjai tekintetében prioritást élvez?

Fekete László
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Már az önkormányzati ciklus
eddigi ideje alatt is tapasztalhattuk Kispest fejlődését. A

Dódity Gabriella
(Fidesz-KDNP)

közelmúltban adtuk át a Berzsenyi utcai gyermekorvosi
rendelőt, teljes rekonstrukció
valósult meg a Hársfa és a
Zöld Ágacska óvodákban,
máshol jelentős felújításokat
végeztettünk el. Több bölcsőde – például a Harangvirág
és a Csillagfény – is megújult,
de a Bokréta és Eszterlánc bölcsődék is jelentős átalakuláson
mentek keresztül. Korszerű
parkolókat alakítottunk ki a
piac környékén és más kerületi
helyszíneken. Tovább bővült
a térfigyelő hálózat, kiemelt
figyelmet kapott az oktatás,
az egészségügy és a szociális

ellátás területe egyaránt. Idén a
munka folytatásaként további
fejlesztéseket valósítunk meg.
A Berzsenyi utcában új közösségi tér létesül, a vizes játszótér átadását követően folytatódik a projekt második üteme.
Az iskolák államosításának
ellenére felelősséget érzünk a
kerületi intézményekért, ezért
idén – a Bolyai és a Vass iskola
után – újabb iskolai tálalókonyhák és étkezők felújítása
történik meg. Fontosnak tartom a jelenleg nehéz helyzetben levő egészségügy támogatását, melynek keretében az
önkormányzat felújítja a helyi

rendelőintézet auláját és fogadótereit. Az óvodafelújítások
folytatásaként korszerűsítjük
a Szivárvány óvoda világításrendszerét is, erre saját forrásunkon kívül 30 millió forintos
pályázati forrás is rendelkezésre áll. Előbbiekben néhányat
említettem meg az idei fejlesztések közül, hosszan lehetne
folytatni a felsorolást. Az idei
program végrehajtásával is
szeretnénk hozzájárulni ahhoz,
hogy Kispest az itt lakók számára még élhetőbb, szerethetőbb kerület legyen.

Kispesten sajnos számos olyan
dolgot fel lehetne sorolni,
amelyre ráférne a felújítás,
elég csak a Kossuth téri piacra,
az önkormányzati fenntartású
orvosi rendelők némelyikére
gondolnunk. Mégis a legfontosabbnak az óvodák és
bölcsődék felújítását tartjuk.
A kormány döntése alapján
nemrég 1,8 milliárd forint tartozást vállalt át az állam Kispesttől, ám most ismét újabb
egymilliárd forint hitelt vett fel
az önkormányzat. Szeretnénk

elérni, hogy ezt a forrást teljes
egészében a kispesti gyermekeket ellátó intézményekre
fordítsuk. A hitel felvételének
tárgyalásakor nem kaptunk
egyértelmű választ, mire fordítaná a hitel összegét a városvezetés, ezért javaslatot teszünk
az óvodák és bölcsődék legfontosabb felújítási munkálatainak elvégzésére. Ennek
érdekében valamennyi óvodát
és bölcsődét felkerestem az
elmúlt hetekben, és felújítási,
fejlesztési elképzelést tartal-

mazó javaslatcsomagomat a
vezetőkkel való egyeztetést
követően fogalmazom meg.
Az intézmények átfogó felújítása mellett arra is szeretném
felhívni a figyelmet, nem pénz
kérdése, hogy egyetlen intézményünkben se legyen WC
deszka nélkül, fénycső nélküli
armatúra, és sajnos még hos�szasan sorolhatnám azokat a
hiányosságokat, amelyekhez
nem fejlesztési forrás, hanem
kicsivel nagyobb odafigyelés
kell.

Kispesti Közösségi Költségvetés

2018

A Kispest újság korábbi mellékletében, Polgármesteri Programom részeként másodszor kértem arra a kispestieket, hogy a Közösségi Költségvetés 2018 program
részeként osszák meg velem javaslataikat. Ezzel a lehetőséggel élve több mint hatszáz javaslat érkezett hozzánk, amelyeket kollégáim az elmúlt hetekben a megvalósíthatóság szempontjából egyenként megvizsgáltak.
Számos olyan javaslat is érkezett, amelyek nem tartoznak a helyi önkormányzat
hatáskörébe. Ilyenek például a tömegközlekedésre, a jelzőlámpákra, a gyalogátkelőhelyekre vonatkozó javaslatok, ezeket továbbítottuk az illetékes fővárosi szerveknek. Több kisebb beruházásról szóló, például padok kihelyezésére, apróbb javításokra vagy virágágyások létesítésére vonatkozó kérést az illetékes szakirodák
automatikusan beterveznek következő évi feladataik közé, így azokról most nem kell
döntenünk. A beérkezett javaslatokról szóló összesítést az önkormányzat honlapján
olvashatják (https://uj.kispest.hu/kozossegi-fejlesztesek-kispest).
A szavazólap kitöltésével és visszaküldésével arról dönthetnek a kispestiek, hogy
az egyes városrészekben mely projektek megvalósítását szeretnék támogatni 2018ban. Ennek érdekében kérem, hogy városrészenként csak egy fejlesztési tételre
szavazzanak. A legtöbb szavazatot kapott javaslatot az önkormányzat 2018-ban
megvalósítja. A szavazás eredményéről a Kispest újság következő számában részletesen beszámolunk majd.
Gajda Péter
Kispest polgármestere

Várjuk észrevételeiket! Telefon: (0670) 671-1919
Email: info@kispesttv.hu www.kispesttv.hu
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FELSŐ-KISPEST 1
1. Berzsenyi utcai vizes játszótérre mosdó létesítése
2. Közvécé létesítése a bezárt BKV-pénztár helyén,
a Kossuth téren
3. Puskás Ferenc Általános Iskola udvarának felújítása
4. Dobó Katica utca járdájának felújítása

WEKERLE
1. Gutenberg körúti (Bárczy István téri)
játszótér felújítása
2. Zalaegerszeg utcai játszótér felújítása
3. Edzőpark kialakítása az Eperfa téren
4. Edzőpark kialakítása a Kós Károly téren

3

1
1

3
4
2

2
2

Felső-Kispest 2.

1

(Kérjük, csak egy elemet jelöljön be!)

HAGYOMÁNYOS
KISPEST
1. Vásár tér fejlesztése, több játék
kihelyezése (pl. pingpongasztal,
felnőtt-játszószerek, edzőeszközök)
2. Báthory utca járdáinak felújítása
3. Kiss János altábornagy–Kócsag–Tulipán
utcák kereszteződésében található
terület parkosítása
4. Vas Gereben utca járdáinak felújítása

4
3
4
1
3

FELSŐ-KISPEST 2
1. Futókör létesítése
2. Batthyány utca járdáinak javítása
3. Áram utca járdajavítása
4. Zrínyi utca 1-3. szám előtti parkoló bővítése, Zrínyi utca 3-15.
szám előtti füves rész parkolóvá alakítása

1.
2.
3.
4.

Futókör létesítése
Batthyány utca járdáinak javítása
Áram utca járdajavítása
Zrínyi utca 1-3. szám előtti parkoló bővítése,
Zrínyi utca 3-15. szám előtti füves rész parkolóvá alakítása

Wekerle

(Kérjük, csak egy elemet jelöljön be!)

3

2

(Kérjük, csak egy elemet jelöljön be!)

1. Berzsenyi utcai vizes játszótérre mosdó létesítése
2. Közvécé létesítése a bezárt BKV-pénztár helyén,
a Kossuth téren
3. Puskás Ferenc Általános Iskola udvarának felújítása
4. Dobó Katica utca járdájának felújítása

4

2

Felső-Kispest 1.

KERTVÁROS

4

1. Közösségi ház fejlesztése, felújítása
2.Temesvári utcába fekvőrendőrök létesítése
3. Pozsony utca, Ungvár utca sarok járdáinak felújítása
4. Mézeskalács óvoda (Beszterce utca) udvarának felújítása

1

2

1.
2.
3.
4.

Gutenberg körúti (Bárczy István téri) játszótér felújítása
Zalaegerszeg utcai játszótér felújítása
Edzőpark kialakítása az Eperfa téren
Edzőpark kialakítása a Kós Károly téren
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Szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezése
A Helyi Választási Iroda az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásának lefolytatásához
szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várja.

Hagyományos Kispest

(Kérjük, csak egy elemet jelöljön be!)

1. Vásár tér fejlesztése, több játék kihelyezése
(pl. pingpong asztal, felnőtt-játszószerek, edzőeszközök)
2. Báthory utca járdáinak felújítása
3. Kiss János altábornagy–Kócsag–Tulipán utcák
kereszteződésében található terület parkosítása
4. Vas Gereben utca járdáinak felújítása
Kertváros

(Kérjük, csak egy elemet jelöljön be!)
Április 8-án lesz az országgyűlési választás

1.
2.
3.
4.

Közösségi ház fejlesztése, felújítása
Temesvári utcába fekvőrendőrök létesítése
Pozsony utca, Ungvár utca sarok járdáinak felújítása
Mézeskalács óvoda (Beszterce utca) udvarának felújítása

A Helyi Választási Iroda
kijelölt munkatársai a Polgármesteri Hivatal Jegyzői
Kabinet Irodán (1195 Budapest, Városház tér 18-20., A

Köszönjük szavazataikat!
Beküldési határidő: 2018. február 15.
Beküldés módja:
elektronikusan: e-mail: gajda@kispest.hu
postán: Gajda Péter 1195 Budapest, Városház tér 18-20.
személyesen:
Városháza portája (XIX., Városház tér 18-20.)
Kispesti Rendészeti Központ (XIX., Eötvös utca 3-7.)
Humánszolgáltatási és Szociális Iroda portája (XIX., Ady Endre út 7.)
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Lázár Tamás (Jobbik)
Fontos, hogy folytatódjon az
óvodák és bölcsődék még fel
nem újított intézményeinek
korszerűsítése, hogy a kerületünkben mindenhol megfelelő körülmények között

épület I. emelet 32.) 2018.
február 9-éig hétfőtől csütörtökig 8–16 óráig, pénteken
8–12 óráig várják azokat a
jelentkezőket, akik a szavatanulhassanak, fejlődhessenek
gyerekeink. Emellett a Kispesti Egészségügyi Intézet
épületének korszerűsítése és
az elavult orvosi műszerek,
eszközök cseréje sem várathat tovább magára. Sajnos
most már jó pár éve nem épült
nyilvános műfüves focipálya.
Többször javasoltam már a
Rákóczi utcai és a Toldy utcai
beton focipálya műfüvesre
való cseréjét. Harminc éve
még én is ezeken a pályákon
koptattam a cipőmet, mondhatni, megérett a változásra.
Továbbá régi adóssága a kerületi vezetésnek a KAC-pálya
fejlesztése is, ahova műfüves
focipályákat és sportcsarnokot
ígértek.

zatszámláló bizottság tagjaként részt szeretnének venni a
választások lebonyolításában,
és a személyükkel szemben
kizáró ok nem áll fenn. 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 választási bizottság
választott tagja az lehet, aki
az országgyűlési képviselők
választásán jelöltként indulhat, így a szavazatszámláló
bizottság választott tagja lehet
minden nagykorú magyar állampolgár, kivéve, aki jogerős
bírósági ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy
büntetőeljárásban elrendelt
intézeti kényszergyógykezelését tölti. A szavazatszámláló

Ferenczi István (LMP)
A kiemelt, látványos és nagyívű beruházásoknál sok esetben fontosabb az, hogy a már
meglévő dolgainkat karban
tartsuk, rendben tartsuk. Elsősorban az utak, járdák állapota,

bizottsági tagságról részletes
tájékoztató olvasható és jelentkezési adatlap letölthető a
www.kispest.hu honlapról.

Dr. Hiller István (MSZP)

FOGADÓÓRA
Dr. Hiller István országgyűlési képviselő következő
fogadóóráját 2018. február
8-án, csütörtökön 17 órától
tartja a kispesti MSZP-irodában (XIX., Kossuth Lajos
utca 50.). Előzetes bejelentkezés nem szükséges. Szeretettel várjuk önöket!

a csatornázottság minősége, a
közintézmények, közterek állapota befolyásolja az itt élő
emberek életminőségét. Kátyúzással és burkolatjavítással,
gyalogátkelők felújításával és
létesítésével napi szinten érzékelhető eredményeket érhetünk el. A piacok, az iskolák,
óvodák, rendelők, közterek
karbantartása és kisebb felújítása nálam elsőbbséget élvez.
A nagy beruházások tervezésénél pedig az alapos és széles
körű tájékoztatást, a döntések
előtti érdemi társadalmi egyeztetést tartom elengedhetetlennek. Ilyen példa a Határ úti
Kiserdő esete.
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Idén is havonta lesz
szirénapróba
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 31 vegyi
monitoring- és lakossági riasztórendszer-végpontot telepített
a XIX. kerületben. A MoLaRi
rendszer célja, hogy szükség
esetén időben tájékoztassa a lakosságot a veszélyes ipari üzemek környezetében bekövetkezett súlyos balesetekről és
azok hatásairól. A lakosságvédelmi rendszert idén is havonta ellenőrzik, a próbák minden
hónap első hétfőjén zajlanak.
Következő alkalommal, február 5-én 11 órától csökkentett üzemű, ún. morgatópróba,
március 5-én 11 órától pedig
hangos üzemű, teljes körű próba lesz Kispesten.

2018. JANUÁR

KÖZLEMÉNY

Változtak a kéményellenőrzés szabályai

Az Országgyűlés döntése nyomán január elsejével megváltoztak a kéményseprés szabályai. A törvénymódosítás lényege, hogy az egylakásos épületek
tulajdonosai az általuk használt tüzelő-fűtőberendezés fajtájától függően
évente vagy kétévente, továbbra is ingyenesen, a nekik megfelelő időpontban
maguk igényelhetik a kéményseprőipari ellenőrzést.
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Hóeltakarítás és jégmentesítés Kispesten Az éttermi és kávéTélen az utak és járdák a ráfagyott csapadék, illetve a letaposott hó miatt
komoly veszélyforrást jelenthetnek a gyalogosan közlekedők számára. Ezért
fontos, hogy hó- és jégmentesítésükről a feladat kötelezettjei gondoskodjanak.

FELHÍVÁS

Közlekedés
gyermekszemmel
A gyermekbalesetek megelőzése érdekében rajzpályázatot
hirdet óvodások (3-6 éves),
alsó tagozatos (7-10 éves) és
felső tagozatos (11-15 éves)
tanulók részére a BRFK Fővárosi Balesetmegelőzési Bizottság. A rajzoknak kiemelten a biztonságos, szabályos
kerékpáros közlekedést kell
bemutatnia, a rajzok mérete
kizárólag A/4 vagy A/3 méret lehet. Beküldési határidő:
2018. április 6., BRFK Fővárosi Balesetmegelőzési Bizottság – 1581 Budapest, Pf. 27.
A rajz hátoldalán szerepelje
az alkotó neve, életkora, lakcíme, óvoda/iskola neve, címe,
emailcíme, telefonszáma. A
BRFK FBB szakmai zsűrije a
legjobb rajzok alkotóit, kategóriánként hat-hat művet díjazásban részesíti.

Továbbra is ingyenes marad a szolgáltatás
Az egylakásos ingatlanban
– jellemzően családi házban
– élők idén már nem kapnak
a kéményseprőipari szervtől
a kéményellenőrzés időpontját megajánló értesítést. A kéményseprő az ingatlantulajdonos kezdeményezése nyomán
érkezik majd és végzi el a sormunkában előírt feladatokat.
Az ingatlanhasználó tehát – a
www.kemenysepres.hu honlapon – szabadon egyeztetheti
a területi szolgáltatóval a kéményellenőrzés időpontját, és
nem függ a szolgáltató munkavégzésének menetrendjétől.
Egylakásos épület nem kizárólag családi ház lehet, minden olyan lakóingatlan annak
minősül, amely nincs társasházként vagy lakásszövetkezetként bejegyezve. A több
lakást tartalmazó, többemeletes lakóház is ide sorolandó,

amennyiben nem alakult társasházzá. A lakossági szektorban továbbra is kizárólag a
kéményseprőipari szerv vagy
a szerződéses közszolgáltató
végezhet kéményellenőrzést,
-tisztítást, -vizsgálatot. Nincs
változás a társasházakat és lakószövetkezeti
ingatlanokat

A családi házakhoz kérésre
érkezik
a kéményseprő
illetően: a kéményseprők továbbra is tervezett, ingyenesen
végzett sormunka keretében, a
megajánlott időben érkeznek és
vizsgálják meg az épülethez tartozó égéstermék-elvezetőket.
A Fővárosi Kéményseprőipari
Kft., a FŐKÉTÜSZ felhívja

a figyelmet arra, hogy ezen
szolgáltatás végzése kötelező
a szolgáltató, tűrése kötelező
a tulajdonos részéről. A Kispesten 2018-ban tervezett ellenőrzési és kéménytisztítási
munkák ütemezése elérhető
a www.kispest.hu honlapon.
A FŐKÉTÜSZ honlapján, a
www.kemenysepro.hu oldalon regisztrált ügyfelek akár
e-mailben és SMS-ben is értesülhetnek az ellenőrzés pontos időpontjáról. Az ingyenes
szolgáltatás keretében azok,
akik igényelték az elektronikus
értesítést, hét nappal az ellenőrzés előtt emlékeztető e-mailt
kapnak, míg három nappal az
ellenőrzés előtt SMS-emlékeztetőt küldenek számukra az
ellenőrzés időpontjával és az
ellenőrzéssel érintett cím adataival.

ni, hiszen egy-egy balesetből
adódó kártérítés az ingatlan
tulajdonosát vagy adott esetben a társasház lakóközösségét együttesen terheli. Az
önkormányzat felhívja a figyelmet arra, hogy a konyhasóval történő sózás jelentősen

Az időben elvégzett
síkosságmentesítéssel
megelőzhetők
a balesetek
károsítja a növényzetet, valamint a talaj tápanyagvesztését, az úttestek, hidak, víz- és
gázvezetékek,
műtárgyak,
járművek, egyéb létesítmények korrózióját okozhatja.

„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. Az
éttermi és kávéházi kultúra világát idézi meg a Helytörténeti
Gyűjtemény január 30-ig megtekinthető
kamarakiállítása.
Mihály Gyula kollekciójának bemutatása a Gyűjtők és
gyűjtemények sorozat hatodik
állomása. 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.

KÖZÖSSÉG

A közterületi járdákat a Közpark Kft. takarítja
Kispesten a burkolt utak,
közjárdák megtisztítását az
FKF Zrt. végzi. A megállóhelyek és az azokat övező
járdaszakaszok takarításáért
az üzemeltető közlekedési vállalat felelős. A kerület
kezelésében lévő közterületi
járdák – parkokban, tereken,
sétányokon átvezető gyalogjárdák – tisztításáról a kispesti önkormányzat megbízásából a Közpark Nonprofit
Kft. gondoskodik. Az ingatlanok előtti járda megtisztítása a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII.1.)
Főv. Kgy. rendelete alapján
az ingatlan tulajdonosának
– kezelőjének, használójának, bérlőjének – feladata. A
síkosságmentesítést szükség
szerint, akár naponta több
alkalommal is el kell végez-

házi kultúra tárgyai

A síkosságmentesítés legegyszerűbb módja a hólapáttal
történő mechanikus tisztítás.
Lehet érdesítő anyagokat is
kiszórni, ezek közül elsősorban a bomló szerves anyagot
nem tartalmazó szóróanyagot – zeolitot, homokot, kis
szemcséjű sódert vagy salakot – célszerű használni. Az
érdesítő anyagokat olvadás
után össze kell takarítani.
Ezen kívül léteznek különféle jégmentesítő anyagok, de
ezek közül csak olyan használható – például zeolittal
kevert útkáli, Zeo-Kal –,
amely a környezetet nem
károsítja. Útkáli korlátozott
mennyiségben, a készlet erejéig beszerezhető a Közpark
Kft.-nél is (XIX., Bercsényi
u. 18., tel.: 347-0317, 2829622).

Klubprogramok
kertbarátoknak
Az 1962-ben alapított Kispesti Kertbarát Klub hétfőnként
17 órakor kezdődő rendezvényeinek a Kispesti Kaszinó
ad otthont. A klub célja széles
körben terjeszteni a környezet védelmének, építésének
fontosságát, és összefogni a
növénybarátokat
Kispestről
és más kerületekből. A klub
egyebek mellett önképző növénytermesztési és növényvédelmi előadásokat, túrákat
és kirándulásokat, kert- és erkélyversenyeket, évente egy
alkalommal dísznövény- és
terménykiállítást rendez. Az
idei első negyedévi klubprogram elérhető a www.kispest.hu
honlapon.
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Tavaszi
egészségmegőrző
nap a KMO-ban
Egy napot tölthetnek el a testi-lelki, szellemi egészség
szolgálatában az érdeklődők
február 17-én, szombaton
10–18 óra között a KMO Művelődési Házban. Előzetes az
ingyenesen látogatható egészségmegőrző nap programjából: előadások, mozgásos
bemutatók, szűrővizsgálatok
a Kispesti Egészségügyi Intézet közreműködésével, reiki
és kristálykezelések a Jóság
Tava Alapítvány közreműködésével, alternatív gyógyászat, gyógyteák, gyógyító
ásványok, Bach-virágterápia,
Moksa-cseppek, állapotfelmérések, kineziológia, önismereti
tanácsadás, kínai arcmasszázs
és más kezelések, kiállítás és
vásár, natúr kozmetikai termékek, könyvek, kiadványok,
táplálékkiegészítők
vására,
számmisztika, egészségvédő
termékek, egészséges ételek
büféje. Bővebb információ a
www.kmo.hu honlapon olvasható.

FELHÍVÁS

Gerincterápia
Wekerlén
Gerincterápia-tanácsadást tart
Romhányiné Kovács Mária
gerincterapeuta minden hónap
első csütörtökjén 9.30 órától
a Pannónia út 26. szám alatti
Munkás Szent József Közösségi Házban. Az ingyenes tanácsadásról, valamint a további
egyéni és csoportos foglalkozásokról bővebb információ a
www.wekerleimozgasmuhely.
hu honlapon olvasható.

B

2018. JANUÁR

SPORT

Folytatódik a kerületi óvodás sportprogram
A Vass iskolában tartották a kerületi óvodás sportprogram második központi
foglalkozását. A tavaszig tartó programot a Humánszolgáltatási és Szociális
Iroda rendezi az utánpótlás-nevelő egyesületek és az óvodapedagógusok közreműködésével.

MEGHÍVÓ
Tisztelt Szülők!
A XIX. kerületben a leendő elsőosztályos diákok szüleit hívja és várja szülői fórumra 2018. február 8-án 17
órára a Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnáziumba a Kispesti Önkormányzat és a
Külső-Pesti Tankerület.
A fórum résztvevői tájékoztatást kapnak az iskolaérettség
kritériumairól, valamint az beiskolázással kapcsolatos
jogszabályokról, a beiskolázási eljárásról. A szülői fórumon az intézmények igazgatói és a leendő első osztályos
tanítók is részt vesznek. A fórum után lehetőség lesz kérdések feltevésére is. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy
ez a fórum nem helyettesíti az iskolák óvodások számára
szervezett programjait.
A fórumot megnyitja és az óvodákkal kapcsolatosan tájékoztatót tart Gajda Péter a kerület polgármestere. Az
iskolaérettség kritériumairól Herneczki Márton klinikai
szakpszichológus a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat
XVIII. kerületi Tagintézményének vezetője, a beiskolázás
jogszabályi hátteréről Bak Ferenc Külső-Pesti Tankerületi
Igazgató tart előadást.

Játékos mozgást biztosítanak a foglalkozások
Tavaszig tart az a kerületi óvodás sportprogram, amelyben
a felkészítéseket követően az
óvodásokból álló csapatok
nyolc versenyszámban mérkőznek meg. A labdajátékokra
– futsal, kézilabda/szivacskézilabda, pingpong, röplabda/
strandröplabda – fókuszáló
program rendszeres játékos
mozgást biztosít a kisgyerekek-

nek, versenyezhetnek, a résztvevő sportegyesületek révén a
szülők megismerhetik a kerületi sportolási lehetőségeket, az
egyesületi sportszakemberek
megfigyelhetik és kiválaszthatják a tehetséges gyerekeket.
A sportprogramot a Humánszolgáltatási és Szociális Iroda
rendezi az utánpótlás-nevelő
egyesületek és az óvodapeda-

gógusok közreműködésével,
és nyolc óvoda – Gyöngykagyló, Árnyas, Mézeskalács, Zöld
Ágacska, Bóbita, Napraforgó,
Szivárvány, Százszorszép –
11 csapata vesz részt benne. A
következő foglalkozás február
3-án lesz a Puskás iskola tornatermében – tájékoztatta lapunkat Kerekes Balázs kerületi
sportszervező.

EGÉSZSÉG
Prevenciós egészségnapot
tartottak időseknek
Tizedik alkalommal rendezett egészségtudatos, szemléletformáló egészségnapot
ellátottjainak és a kerületi
nyugdíjasklubok tagjainak a
Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat a József Attila
utcai Nyugdíjasházban. Köszöntőjében Balázs Piroska
intézményvezető elmondta,
önkormányzati és pályázati

támogatás segítette a térítésmentes prevenciós egészségnap megrendezését, amelynek
fontos célja, hogy népszerűsítse a helyes életmódot és javítsa az idősek életminőségét.
A humán ágazatot felügyelő
alpolgármester a lelki egészség szükségességét hangsúlyozta beszédében, és a kerületi nyugdíjasklubokban,
egyesületekben folyó aktív
közösségi élet fontosságára
hívta fel a figyelmet. Vinczek

György arról is beszélt, hogy
a Kispesti Rászorultak Megsegítésére
Közalapítvány
gyógyászati segédeszközök
beszerzéséhez, például szemüveg készítéséhez is nyújthat támogatást, a szociális
irodán pedig gyógykezelés
esetén rendkívüli támogatás
igényelhető, és ez kiemelten
vonatkozik a 70 éven felüli,
egyedül élő idősekre.

B

Burány Sándor (MSZP)
országgyűlési képviselő:
Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján folyamatosan
(06-20-466-8492)
Dr. Hiller István (MSZP)
országgyűlési képviselő:
Minden hónap második
csütörtökén 17.00-tól,
előzetes bejelentkezés nélkül
MSZP-iroda
(Kossuth Lajos utca 50.)

Vinczek György
(12. sz. választókörzet)
alpolgármesteri fogadóórája:
Minden hónap második szerdáján
13.00–16.00 óra között, telefonos
egyeztetés alapján (347-4523)
Polgármesteri Hivatal, Városház tér
18-20.

Dr. Béja Julianna
jegyző fogadóórája:
Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján (347-4529)
Városháza „A” ép. I/27.

képviselői fogadóórája:
Minden hónap harmadik hétfőjén
17.00–18.00 óra között
Kertvárosi Közösségi Ház
(Temesvár u. 117.)

***

Kertész Csaba
(6. sz. választókörzet)
alpolgármester fogadóórája:
Minden hónap második keddjén
14–16 óra között, telefonos bejelentkezés alapján (347-4573)
Polgármesteri Hivatal, Városház tér
18-20.
Rátkay Andrea
(3. sz. választókörzet)
alpolgármester
képviselői fogadóórája:
Minden hónap első péntekén 17.00–
18.00 óráig, Kispesti Vass Lajos
Általános Iskola (Csokonai utca 9.)
alpolgármesteri fogadóórája:
Bejelentkezés e-mailben:
ratkayandrea@gmail.com vagy
telefonon: 06-20-378-4243

1. sz. választókörzet
Fekete László
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Minden hónap második keddjén
17.00-tól a Forrásházban.
(Dobó Katica u. 18.)

valamint a DK irodájában (Ady
Endre út 106., tel.: 607-3879, e-mail:
dkkispest@gmail.com)

Listás képviselő
Dódity Gabriella
(Fidesz-KDNP)
Telefonos egyeztetés alapján

5. sz. választókörzet
Kránitz Krisztián
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Telefonos egyeztetés alapján folyamatosan (06-20-971-3397)

(06-20-242-7079)
Fidesz-iroda (Ady Endre út 91.)
Listás képviselő
Szathury Kolos (Fidesz-KDNP)

7. sz. választókörzet
Lackner Csaba
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Telefonos egyeztetés alapján folyamatosan (06-20-549-2400)

Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-364-2441)
Listás képviselő
Lazányi Ferenc (Fidesz-KDNP)

8. sz. választókörzet
Ékes Gábor (Fidesz-KDNP)
Minden hónap első szerdáján
17.00–18.00 óra között
Wekerlei Társaskör Egyesület
(Kós Károly tér 10.)

Minden hónap első szerdáján
17.00–18.00 óra között
Wekerlei Társaskör Egyesület
(Kós Károly tér 10.)
Listás képviselő

9. sz. választókörzet
Somogyi Lászlóné
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-432-7731)

Ferenczi István (LMP)
Telefonos egyeztetés alapján folyamatosan (06-20-239-2122)

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

10. sz. választókörzet
Szujkó Szilvia
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Minden hónap első péntekén 17.00-tól
előzetes bejelentkezés alapján
MSZP-iroda
(Kossuth Lajos utca 50.)

4. sz. választókörzet
Teknős Ferenc
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Minden hónap első szerdáján 16.00–
17.30 óra között
Kispesti Waldorf Iskola
(Vécsey utca 9-13),

11. sz. választókörzet
Varga Attila
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-1-550-0019)

ÜGYFÉLFOGADÁS A VÁROSHÁZÁN
POLGÁRMESTERI HIVATAL

1195 Budapest, Városház tér 18-20. • Tel.: 3474-500
H: 14:00-18:00 • K: ZÁRVA • Sz: 8:00-16:30 • Cs: ZÁRVA • P: 8:00-12:00

RECEPCIÓ

H: 8:00-18.00 • K: 8:00-16:30 • Sz: 8:00-16:30 • Cs: 8:00-16:30 • P: 8:00-12:00

KERÜLETI HIVATAL, OKMÁNYIRODA

H: 7:00-17.00 • K: 8:00-18:00 • Sz: 8:00-20:00 • Cs: 8:00-18:00 • P: 8:00-15:00

Listás képviselő
Lázár Tamás (Jobbik)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-490-0727)
Polgármesteri Hivatal, Városház tér
18-20., A ép. II/71.

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

B

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

Email:

kispesti.ujsag@gmail.com

2017.01.17. 17:42:53

ELŐZETES
A PÁRBESZÉD TERE
KÖZÖSSÉGI KLUB
FEBRUÁRI
PROGRAMJAIBÓL
2018. február 1., csütörtök 18.00
Volt egyszer egy Malév – A 66 évet élt nemzeti légitársaságra emlékezünk
Vendégünk: Piller István Boeing B737-es kapitány
2018. február 8., csütörtök 18.00
Világjáró klub – Svédország
Úti élményeit megosztja: Nagy Andrea
FELHÍVÁS!

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

Baráti társaságok, egyéni érdeklődők, férfiak és hölgyek jelentkezését várjuk az ultiklubba! Első találkozó:
március 8-án, csütörtökön 18 órakor. Vendégünk lesz
Borbély Imre, a Magyar Ultisok Országos Egyesülete
budapesti alelnöke. Jelentkezni lehet február 5-től a
vereczi.zsuzsa@kispest.hu e-mail címen, az (1) 550-0026
telefonszámon vagy személyesen 14–17 óra között a
Párbeszéd Terében.
A programok ingyenesek.
Helyszín: Párbeszéd Tere, XIX., Ady Endre út 89.
Kérjük, kísérje figyelemmel Facebook-oldalunkat és
hirdetményeinket!

KISPEST ÚJSÁG A kispestiek hivatalos lapja – Kiadó: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Főszerkesztő: Prusinszki István Fotó: Erdős László, Ruzsa István Szerkesztőség: 1195 Budapest, Városház tér 18-20.
Telefon: (061) 347-4981, (0620) 612-4171 Email: kispestujsag@kispest.hu Nyomdai kivitelezés: Fri Nyomda Bt. Terjeszti: Okker Stúdió Bt.
Megjelenik havonta 27 500 példányban Következő lapzárta: 2018. február 16. ISSN 2062-7645

25 éves a

Shetland U.K.
Nyelviskola

Minõségi
nyelvoktatás
Kispestenn

Felnôttképzési engedély száma: E–000309/2014
2014
1992 ÓTA A NYELVTANÍTÁS ÉLVONALÁBAN!
BAN!

Angol, német, spanyol, francia, és olasz
nyelvtanfolyamaink január közepén
indulnak délelõtt, délután és szombaton,,
k
minden tudásszinten, wekerlei helyszíneken.
ÁRAK
8 - 12 fõs csoportban: 60.000 Ft/ 60 óra
4 - 7 fõs csoportban: 72.000 Ft/ 60 óra

Nyelviskolánk:
– az Euro vizsgaközpont angol és
német akkreditált vizsgahelye
– vizsgafelkészítõ tanfolyamokat indít
alap-, közép- és felsõfokon
– engedélyezett képzési programmal
rendelkezik angol, spanyol, német,
francia és olasz nyelvekbõl, ezért ezek
a tanfolyamok ÁFA-mentesek

www.shetland.hu
shetland@shetland.hu
1192 Budapest, Kábel u. 10.
Tel: 281-0822, 30/952-1202;
Fax: 281-3391
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Jelenttkezés
Jelentkezés
é iingyenes
ng
szintfelmérésre:
telefonon, on-line, vagy személyesen.
A csoportokhoz tanév közben
bármikor lehet csatlakozni.
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