ÖNKORMÁNYZAT
MEGKEZDTE IDEI MUNKÁJÁT A TESTÜLET
Egyebek mellett a fővárosi forrásmegosztás elfogadásáról, a kispesti általános iskolák felvételi körzethatárainak módosításáról, az idei igazgatási szünetekről, valamint a képviselő-testület szervezeti és
működési szabályzatának módosításáról szavaztak
a képviselők az idei első testületi ülésen.
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Kispest
önkormányzata
évente 500 millió forintot
fordít a nevelési-oktatási intézmények korszerűsítésére,
és számos további önként
vállalt feladattal, szolgáltatással is támogatja az állami
fenntartású iskolákat.
2. oldal

Kiemelkedő közművelődési
tevékenységéért idén a Kispesti Vegyeskar – „Gyöngyvirág” kórus kapott elismerést
a magyar kultúra napja alkalmából rendezett ünnepségen a Városházán.
4. oldal

Hamarosan új lakást kap
az önkormányzattól a szívműtétre váró Bozsó Gyula.
Az elmúlt években tíz esetben jutottak lakáshoz vagy
cserélhettek önkormányzati
lakást méltányosságból a
kispestiek.
5. oldal
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Idén is több mint 100 millió forintot fordítanak útjavításra és -építésre

Kerületi szülői értekezletet
tartottak az iskolai beiratkozásról
A leendő kispesti első osztályos kisgyerekek szüleinek szervezett szülői értekezletet a Külső-Pesti Tankerületi Központ a
Károlyi gimnáziumban.
Köszöntőjében Kispest polgármestere
arról beszélt, hogy már a második tanév
kezdődik majd úgy, hogy nem a kerület
az általános iskolák fenntartója, viszont
ahogy ígérte az önkormányzat, a kispesti gyerekek érdekében igyekszik
továbbra is mindent megtenni a színvonalas oktatásért. Nem engedjük el
iskoláink és gyermekeink kezét – hang-

Április végén lesz
az iskolai beiratkozás
súlyozta Gajda Péter, hozzátéve, hogy
az elmúlt években is folytatott, illetve
elkezdett olyan felújítást az önkormányzat, amely nem lett volna feladata. A polgármester beszélt a 10 millió
forintos iskolafelújítási alapról, amely
jelentős segítséget jelent az intézményeknek, és amely támogatást idén is
tervezi az önkormányzat. Említette az
évi 500 millió forintos intézménykorszerűsítési alapot is, amely elsősorban
az önkormányzati óvodákat, bölcsődé-

ket érinti, de jut belőle az iskoláknak is.
A közétkeztetés – mint megmaradt feladat – kapcsán Gajda Péter elmondta,
bízik benne, hogy az online befizetési
lehetőség könnyebbséget jelent a szülőknek. Végezetül szólt arról is, hogy
hamarosan már olvashatják a kispesti
családok a kerületi iskolákat bemutató
idei Kispesti Kopogtató című kiadványt
is. Herneczki Márton, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. kerületi
Tagintézményének vezetője az iskolaérettség kritériumairól tartott előadást.
Bak Ferenc, a Külső-Pesti Tankerületi
Központ igazgatója az általános iskolai
felvételi eljárás menetét és a beiskolázás jogszabályi hátterét ismertette a jelenlevőkkel, majd bemutatta a kispesti
iskolaigazgatókat. Megtudtuk, 628 tanköteles kisgyerek él Kispesten, közülük
mintegy 400-450 fő az elsősök várható
száma. Elmondta, várhatóan április végén lesz az iskolai beiratkozás, és kérte
a szülőket, tájékozódjanak az iskolákban, illetve az intézmények honlapjain
a tudnivalókról.

Gajda Péter az intézmények további fejlesztéséről beszélt

Új parkolóhelyeket épít
az önkormányzat
Negyven parkolóhelyet épít az önkormányzat a KÖKI Terminál közelében, a Bartók Béla és a Vak Bottyán
utca sarkánál, valamint a Csokonai
és a Móricz Zsigmond utca találkozásánál. Idén is több mint 100 millió
forintot fordítanak az önkormányzat
kezelésében lévő járdák és utak javítására, építésére.

Egy cég tizennégy millió forintot ajánlott
fel parkolómegváltásra az önkormányzatnak, ebből az összegből épülnek az új
parkolóhelyek. Próbálunk kulturált körülményeket biztosítani az autósoknak ezen
a forgalmas és zsúfolt környéken, célunk,
hogy többségében ingyenes parkolók legyenek Kispesten – mondta el lapunknak
Kispest polgármestere, aki a Bartók Béla
és a Vak Bottyán utca sarkánál tekintette
meg az építkezést. Gajda Péter hozzátette, megoldást kell találni arra is, hogy a
szomszédos belső kerületekből kiszoruló

autók ne zavarják a kispestiek nyugalmát.
A polgármester arról is beszélt, hogy idén
több mint 100 millió forintot fordít az ön-

Ingyenes marad
a közterületi parkolás
Kispesten
kormányzat a járdák és a kezelésében levő
utak javítására, építésére. Az építkezéseket
koordináló Vagyongazdálkodási és Város-

üzemeltetési Iroda vezetőjétől megtudtuk,
a KÖKI Terminálhoz közel eső helyszínen
betonszegéllyel és zúzott kaviccsal, a Csokonai és a Móricz Zsigmond utca találkozásánál lévő részen aszfalttal, valamint a
vízelvezetés biztosítása miatt gyephézagos
térkővel burkolják a parkolót. Patek Gábor
elmondta, a tervek szerint február végére
befejeződik a beruházás, amellyel kapcsolatban a szakirodánál lehet érdeklődni a
06-1-347-4533-as telefonszámon vagy a
varosgazd@kispest.hu e-mail címen.
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Megkezdte idei munkáját a képviselő-testület

Egyebek mellett rendeletek módosítása, a forrásmegosztás és a 2018-as igazgatási szünetek is szerepeltek az idei első testületi ülés napirendjén.

Támogatta a képviselő-testület
a Fővárosi Önkormányzatot és
a kerületi önkormányzatokat
osztottan megillető bevételek
2018. évi megosztásáról szóló
fővárosi rendelettervezet elfogadását. Kispest részesedése
a forrásmegosztásból 4 milliárd 128 millió 898 ezer fo-

Elfogadta a fővárosi forrásmegosztást a testület
rint, amely összességében 156
millió 254 ezer forinttal több,
mint 2017-ben. Módosították
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról
szóló rendeletet a képviselők.
E szerint a fejlesztéspolitikai
tanácsnok, Dódity Gabriella
feladata a továbbiakban bő-

vül, azaz „felkutatja a külső,
elsősorban kormányzati és
európai uniós forrásokat, valamint érdekképviseleti tevékenységet folytat a kormányzati szereplőknél a kispesti
projektek állami támogatása
érdekében”. Az érintett módosító javaslatával kiegészült a
szöveg: „Ehhez a polgármester és a Polgármesteri Hivatal
minden segítséget megad”. Az
idei év igazgatási szüneteiről
szóló rendelet szerint a kispesti Polgármesteri Hivatalban a
nyári igazgatási szünet 2018.
július 16-tól augusztus 17-ig,
a téli igazgatási szünet 2018.
december 20-tól 2019. január
1-jéig tart. Egyetértett a testület a kispesti általános iskolák
felvételi körzethatárainak a
Külső-Pesti Tankerületi Központ által javasolt módosításaival is, a változást az Ady iskola fenntartóváltása indokolta.
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Önkormányzati segítség a szívbeteg fiatalnak

Hamarosan egy új lakást kap az önkormányzattól a szívműtétre váró Bozsó Gyula. Az önkormányzat
vagyongazdálkodási csoportjának összeállítása szerint az elmúlt években tíz esetben jutottak lakáshoz
vagy cserélhettek önkormányzati lakást méltányosságból a kispestiek.

Példaértékű összefogást tanúsított
a kerület

Varga Attila, Teknős Ferenc és Somogyi Lászlóné
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Vinczek György alpolgármester, Bozsó Gyula
és édesanyja a jótékonysági előadáson

Ünnepelték a kulturális dolgozókat

Kiemelkedő közművelődési tevékenységéért a Kispesti Vegyeskar – „Gyöngyvirág” kórus kapott elismerést a magyar kultúra napja alkalmából rendezett ünnepségen a Városházán.
Az önkormányzat ilyenkor
mond köszönetet a kerületi intézmények dolgozóinak
a fontos és felelősségteljes
munkáért, amellyel Kispest
kulturális életét gazdagítják.
Az ünnepségen dr. Hiller István, az Országgyűlés alelnöke,
Kispest egyik országgyűlési
képviselője mondott köszöntőt, majd Gajda Péter polgármester, Vinczek György alpolgármester és Szujkó Szilvia, a
KOSIE Bizottság elnöke adta
át Borhy Csilla karnagynak a
Tihanyi Viktor szobrászművész tervei alapján készült emlékplakettet. A kórus 1970-ban

alakult a Kispesti Ady Endre
Zenei Általános Iskola végzős
zenei tagozatos tanulóiból, és
női karként működött 1985ig, amikor férfiakkal kibővítve vált vegyes karrá, s azóta
is rendszeres közreműködője a kispesti rendezvényeknek, ünnepi eseményeknek. A
Gyöngyvirág fellépését követően Jordán Tamás Kossuth- és
Jászai Mari-díjas színművész,
Érdemes Művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja adott műsort Széllel
szemben – poénok és poémák
címmel.

5

GONDOSKODÁS

a várólistára kerüléshez olyan
steril szoba kialakítása szükséges, amely megfelel a szívátültetés utáni rehabilitáció
követelményeinek. A fiatalember olyan egyszobás lakásban
él édesanyjával, amelyben ez a
feltétel nem biztosítható. Ezen
kívánt segíteni a Mágnes Színház által kezdeményezett ös�szefogás, amelybe bekapcso-

ELISMERÉS

Idén a Gyöngyvirág kórus kapott elismerést

2018. FEBRUÁR

Egy jó hírt szeretnénk megosztani azokkal, akik aggódnak a
szívműtétre váró Bozsó Gyuláért: Gyula hamarosan egy új lakást kap. Kránitz Krisztiánnal,
a VAMŰSZ igazgatójával tartott egyeztetés után arról állapodtunk meg, hogy az új lakás
felújítása két-három hetet vesz
majd igénybe. Itt remélhetőleg olyan körülmények között

élhet majd, amelyek elősegítik a gyógyulását – mondta el
lapunknak Gajda Péter polgármester, aki példaértékűnek tartotta, és megköszönte
azt az összefogást, amelyet a
segítségre szoruló kispesti fiatalember esetében tanúsított
a kerület. A 23 éves Bozsó
Gyula súlyos szívbetegségén
a transzplantáció segíthet, ám

lódott a Kispesti Rászorultak
Megsegítésére Közalapítvány,
az édesanya munkahelye, a
fiatal egykori iskolája, az Ady
iskola, a Segítő Kéz Gondozó
Szolgálat és több magánadományozó. A színház „Valahol
Európában?” című jótékonysági előadásának bevételét,
valamint az összegyűlt adományokat – összesen 322 ezer
forintot – ajánlották fel Bozsó
Gyulának. Az eset kapcsán a
polgármestertől
megtudtuk
azt is, hogy érzéketlenséggel
senki sem vádolhatja az önkormányzatot, hiszen lehetőségeihez mérten mindent megtesz a
bajbajutottak megsegítéséért.
Példaként említette, hogy az
önkormányzat, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, az Ol-

talom Karitatív Egyesület és
a kispesti Katolikus Karitász
segítségével szintén új lakásba költözhetett családjával
egy májtranszplantált asszony
2014-ben. Nem sokkal ezután
pedig egy akkor 11 hónapos,
szívtranszplantáción
átesett
kislány költözhetett családjával komfortos lakásba a helyi
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kérésére, az önkormányzat, az Oltalom Karitatív
Egyesület és a Magyarországi
Zsidó Szociális Segély Alapítvány összefogásával. 2015ben a súlyos, gyógyíthatatlan
kórban,
izomsorvadásban
szenvedő, akkor 24 éves fiatalember is új otthont kapott
az önkormányzattól, hogy
méltó körülmények között
tudjon élni. Az önkormányzat
vagyongazdálkodási csoportjának összeállítása szerint az
elmúlt években tíz esetben,
az alábbi krízishelyzetben jutottak lakáshoz vagy cserélhettek önkormányzati lakást
méltányosságból a kispestiek:
korábbi otthonuk lakáshitel
miatti elvesztése és házastárs mozgássérültté válása,
házastárs májbeteggé válása,
gyermek súlyos idegrendszeri
betegsége, lélegeztetőgéppel,
kerekesszékben való élete, lábamputáció és súlyos agyvérzés
miatt.

v

Szivárvány Napok a Kispesti
Vigadóban
A Mágnes Színház által rendezett jótékonysági előadás
kiemelt eleme volt a Szivárvány Napoknak, amelyet a
„Kultúrházak
éjjel-nappal”
országos program keretében

tartottak a Kispesti Vigadóban. Kiss Ágnes, a kétnapos
kispesti rendezvény ötletgazdája és szervezője, a Mágnes
Színház művészeti vezetője lapunknak elmondta, hogy a Fő
utcai Kispesti Vigadó – Csipkerózsika-álmából felébredve
– új programokkal, tanfolya-

mokkal várja a kispestieket,
amelyekről a kivi19@gmail.
hu emailcímen lehet érdeklődni. A Szivárvány Napokon
a jótékonysági előadás mellett bemutatkozott az Aquila
Dance Academy Tánciskola,
valamint volt alakformáló torna. Másnap a Mágnes Színház

nyilvános próbája, a Black Top
Hip-Hop Tánciskola órája, interaktív drámajáték, az Aquila
Dance Academy Tánciskola, a
Deviszont Közösségi Tér és az
Amai Teaház várta a látogatókat.
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Év végéig tart
a zenés-táncos
programsorozat
majd egy igazi báli nyitó, a
palotás következett az iskola
táncosainak
közreműködésével. A folytatásban keringő következett Csajkovszkij
Csipkerózsika című balettjéből. Önálló produkcióval léptek a közönség elé a csellisták,
a táncosok polkát táncoltak,
az egyórás hangverseny végén
pedig a Karib-tenger kalózai
című film zenéje csendült fel.
A koncert után „hangszersi-

Az önkormányzat babacsomagjával és virággal köszöntötte Kispest polgármestere a kerület legfiatalabb polgárát. Sántha Péter 2018. január 2-án 3490 grammal és 56 centiméterrel született a Szent
István Kórházban a család első gyermekeként.
Négy évvel ezelőtt köszöntöttük először a város nevében az
új év első kispesti kisbabáját
és családját. Ilyenkor a jókívánságok mellett átadjuk az
önkormányzat babacsomagját, amelyet minden kispesti

Babacsomaggal
is segíti az önkormányzat a szülőket

Sántha Péter 2018. január 2-án született

családnak elvisznek a kerületi
védőnők, ahol kisbaba születik
az év során – mondta Kispest
polgármestere, amikor meglátogatta a Sántha családot
a wekerlei „Barátok közt”
házban, ahol másfél éve él-

nek. Gajda Péter elmondta,
Kispesten évente átlagosan
480-550 közötti baba születik,
ezért a kerületi védőnői szolgálat szakmai támogatásával,
2013-ban új kezdeményezésként indította az önkormányzat babacsomag-programját,
amelynek keretében a kerületi
kismamák és újszülött babái
kapnak egy-egy egységcsomagot, amelyben fontos használati eszközök, információk
találhatóak. A csomag, amely
egyben praktikus pelenkázó, vállra vagy babakocsira
is akasztható táska, tartalmaz
babasapkát, előkét, textilpelenkát, úgynevezett „kifogót”,
kombidresszt, szoptatós füzetet, törülközőt és hűtőmágnest
a kötelező oltások rendjével.

NEVELÉS

Negyedszer tartottak bölcsődenyitogatót
Farsangi délutánt rendeztek a Vass iskolában

ÖNKORMÁNYZAT

Jahn Ferencre emlékeztek

Vinczek György idézte fel az orvos életútját
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Wekerlére érkezett az első idei kispesti baba

Egész éves zenés-táncos programsorozattal ünnepli fennállásának 50. évfordulóját a Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola. A Vass iskola tornatermében farsangi délutánt tartottak, a Városházán pedig a
fúvószenekar adott koncertet.
mogató” segítette az ismerkedést a zenekar hangszereivel,
majd estig tartó táncház következett, amelyen az iskola
néptáncosai is bemutatkoztak.
Az ünnepségsorozatot tavaly
decemberben két koncert nyitotta: a szimfonikusok, majd
a fúvósok adtak hangversenyt
az evangélikus templomban.
A farsangi program folytatásaként a fúvószenekar lépett
fel a Városháza dísztermében.
Tavasszal a tagozatok tartanak
koncerteket az intézményben,
április 23-24-én hangszer- és
táncbemutatót
rendeznek,
április 26-27-én pedig a felvételik lesznek. Június első
hetében több hangversenyt is
tartanak a Városházán: fellép a
szimfonikus zenekar, a fúvószenekar, tanárok, növendékek
és egykori növendékek adnak
koncerteket. Október 1-jére, a
zene világnapjára nagyszabású
hangversennyel készülnek. Az
ünnepi évet karácsonyi koncert zárja majd az evangélikus
templomban.
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Ötvenéves a művészeti iskola
Egymást segítő, baráti tantestület, jó gárda jött össze a
félszáz év alatt – jellemezte a
művészeti iskolát lapunknak a
farsangi délutánon Payr Henrik igazgatóhelyettes. A programot
musicalegyveleggel
indították a szimfonikusok a
Jézus Krisztus Szupersztárból,

2018. FEBRUÁR

Idén is születésnapján koszorúzták meg a szegények orvosának mellszobrát – Schrotta
János
kispesti
szobrász
1970-es alkotását – a Kispesti Egészségügyi Intézetben, a Magyar Ellenállók és
Antifasiszták Szövetségének
(MEASZ) kispesti csoportja
által szervezett megemlékezésen. Az eseményen részt vett
Jahn Ferenc lánya, Jahn Erzsébet, a MEASZ képviseletében
Szonderik Gyula, a Romák
Felzárkóztatásáért Egyesület-

től Losó Györgyné, valamint a
szakrendelő képviseletében dr.
Kumin Mariann orvosigazgató
és Kötél Mária ápolási igazgató. Az ünnepségen Vinczek
György alpolgármester idézte fel a 116 éve született kispesti orvos és politikus életét
és munkásságát, utalva arra,
hogy a 2000-ben posztumusz
díszpolgári címet kapott Jahn
Ferenc új emléktábláját tavaly
nyáron avatták fel a róla elnevezett utcában.

Kötetlen beszélgetéssel egybekötött tájékoztatót rendezett a Wekerlei Kultúrház azoknak a szülőknek,
akiknek a kisgyermeke idén kezd bölcsődébe járni. A találkozón a kispesti bölcsődék mutatták be pedagógiai programjaikat és szolgáltatásaikat.

Az immár negyedik alkalommal megtartott programon
Szabó Mária, a WKK igazgatója, Vinczek György alpolgármester és Brinza Istvánné, a
Kispesti Egyesített Bölcsődék
vezetője köszöntötte azokat
a szülőket, akik a közeljövőben szeretnék gyermeküket
valamelyik kerületi bölcsőde
gondozására bízni. Brinza Istvánné a bölcsődei rendszerről,
szolgáltatásokról, lehetőségekről és a felvételi rendről adott
tájékoztatást. Kispesten hat
bölcsődét tart fenn az önkormányzat 480 férőhellyel: négy
lakótelepi, egy wekerlei és egy
kertvárosi intézményben látják

el a gyermekek felügyeletét
6 hónapostól 3 éves korig. A
gyermekfelvétel minden hónap
második szerdáján 9–15 óra
között a Csillagfény bölcsődében (1191 Bp., Eötvös utca
11.) történik. Az intézményvezető tájékoztatóját követően a
részlegvezetők mutatták be az
egyes bölcsődéket, majd az érdeklődő szülők kérdéseit válaszolták meg. Sokan gyermekeikkel együtt érkeztek, akikkel a
kötetlen beszélgetés ideje alatt
a játszószőnyegen tölthették el
az időt. A kispesti bölcsődékkel kapcsolatos tudnivalók a
www.kispest.hu honlapon olvashatók.

Sokan gyermekeikkel együtt érkeztek
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Idős kispestieket
köszöntöttek

Szónoklatokkal és versekkel is lehet pályázni

Dobostortával, virággal és emléklappal köszöntötte dr. Németh Bélánét 95. születésnapja
alkalmából Vinczek György
alpolgármester és Huszár Erzsébet idősügyi tanácsos. Margit néni 1923. január 14-én
született Budapesten. Egész
életében pénzügyi területen
dolgozott osztályvezetőként,
revizorként, és több nagyvállalatnál, cégnél volt tanácsadó is.
Csokoládétortával, virággal és
emléklappal köszöntötte Hesz
Istvánnét 95. születésnapja
alkalmából Vinczek György
és Huszár Erzsébet. Erzsike
néni 1923. február 4-én született Budapesten, Kőbányáról
költözött Kispestre a férjével.
Negyven évig Lőrincen, a Baross utcai illatszerboltban dolgozott pénztárosként, később
üzletvezetőként.

Pedagógus
díszoklevelek
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
személyesen 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. A
kérelem leadása előtt minden
esetben egyeztetni szükséges
a 347-4617-es telefonszámon!

KISPEST

Kispest Önkormányzata és a KMO Művelődési Ház a március 15-i nemzeti
ünnep alkalmából nyílt szónoklatíró pályázatot hirdet 8. osztályos általános
iskolás és középiskolás diákok számára. Az idei költészet napja alkalmából
szépirodalmi alkotások létrehozására hirdet nyílt pályázatot a KMO kisdiákoknak, középiskolásoknak és felnőtteknek.

IV. Kispesti Üzleti Találkozó

„Mi fán terem a stratégia? – Első lépések a siker felé” címmel a IV. Kispesti Üzleti Találkozót rendezi
Kispest Önkormányzata és a KMO Művelődési Ház 2018. március 23-án, pénteken 10 és 14 óra között
a Kispesten és környékén élő és tevékenykedő vállalkozók, intézményekben dolgozók részére.

Kiváló alkalmat nyújt a tapasztalatcserére a vállalkozói fórum

Kispest Önkormányzata és
a KMO Művelődési Ház a
március 15-i nemzeti ünnep
alkalmából, az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc
emlékére nyílt szónoklatíró
pályázatot hirdet „Márciusi ifjak” címmel a Budapest XIX.
kerületében élő, illetve tanuló
8. osztályos általános iskolás
és középiskolás diákok számára. A szónoklat témája: Mit
üzen a mai diákság számára a
márciusi ifjak szellemisége, az
„Egyenlőség, szabadság, testvériség!” kiáltványa? Célja: a
szép magyar beszéd, a kommunikációs kultúra fejlesztése,
hagyományápolás, valamint a
diákok közéleti szerepvállalásának elősegítése, térnyerése.
Egy pályázó egy, legfeljebb
10 perces, szabadon előadott
beszéddel pályázhat. A legjobb
alkotó elszónokolhatja írását
a 2018. március 15-i kispesti
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ünnepségen, továbbá díszoklevélben és jutalomban részesül.
A pályázat fővédnöke Gajda
Péter, Kispest polgármestere. Pályázati határidő: 2018.
március 1., éjfél. A KMO Művelődési Ház a 2018. évi költészet napja alkalmából nyílt
pályázatot hirdet szépirodalmi

Hagyományápolásra és közéleti
szerepvállalásra
buzdítják
a fiatalokat
alkotások létrehozására kisdiákok, középiskolások és felnőtt
kategóriában. A versek témája
szabadon választott. Megfelelő esztétikai értéket képviselő,
más pályázatra nem beküldött,
eredeti alkotásokat várnak,

egy pályázó maximum három
művel pályázhat. A vers terjedelme: maximum egy gépelt
oldalon két hasáb. A pályázó
meghívást kap a költészet napi
eredményhirdetésre és az azt
követő zenés-irodalmi estre. A
legjobb alkotók tárgyjutalomban részesülnek, a zsűri által
díjazásra javasolt versírók a
rendezvényen felolvashatják
alkotásaikat. A zsűri elnöke
Juhász Magda Kispesten élő
költő, meseíró. Pályázati határidő: 2018. március 15., éjfél. A két pályázat részletes kiírása a www.kmo.hu honlapon
olvasható, további információ
P. Tóth Erzsébettől (tel.: 2829752/0106 m., email: p.toth@
kmo.kispest.hu) és Varró Mariannától (tel.: 282-9752/0107
m., email: varrom@kmo.kispest.hu) kérhető.

Egy terv, egy stratégia nemcsak a vállalkozásokban,
üzletekben fontos és elmaradhatatlan elem, hanem a háztartásainkban, az önkormányzatokban, az intézményekben
is. Bármihez fogunk, először
egy koncepcióval kezdünk,
aztán számításokat kell végezzünk. Lehet ez a lakásunkban egy ablakcsere vagy az
intézményekben egy féléves
munkaterv, netán egy pályázat
megalkotása, vagy üzletünkben a termék, illetve szolgáltatás értékesítése szempontjából
egy üzleti terv. Ehhez a gondolatmenethez próbálunk hozzájárulni a márciusi konferenci-

ával. Vajon mit gondol erről a
politikus, az intézményvezető,
a cégvezető, az elemző vagy
a protokoll-szaktanácsadó? A
díjmentes vállalkozói, intézményi fórumot Kispest Önkormányzata és a KMO közösen
szervezi. Előadások, ismerkedés, társasági délelőtt, konzultációk, kérdések és válaszok,
névjegycsere, frissítő, kávé,
szendvicsebéd Kispesten és
környékén élő és tevékenykedő vállalkozók, intézményekben dolgozók részére.
Program:
9.30–10.00 Regisztráció, beszélgetés, névjegycsere kávé

mellett
10.00–10.05 A házigazda köszöntője: Gábor Ilona igazgató, KMO
10.05–10.10 Önkormányzati
köszöntő: Gajda Péter polgármester,
10.10–10.20 Megnyitó: Burány Sándor országgyűlési
képviselő,
10.20–10.30 Programismertető, levezető elnök: Vinczek
György alpolgármester
10.30–10.55 Madar Norbert
üzletágvezető, GKI Digital
Kutató és Tanácsadó Kft.:
Stratégia nélkül nem megy – a
tudatos tervezés és ami mögötte van – Tippek és tévhitek

Várjuk
észrevételeiket!

elemzői szemszögből a helyes
kérdésfelvetéstől a célok kijelölésén át a számokra alapozott
döntéshozatalig
11.00–11.20 Dr. Marczi Erika
cégvezető, Diamonds International Corporation Magyarország Kft. :A vállalkozás kockázata, a kockázat vállalása
– A kockázatok jogi, műszaki,
makro- és mikrogazdasági, humán-, tőkeviszonylatai és azok
kezelésének lehetséges módjai
11.30–13.00 Görög Ibolya
protokoll-szaktanácsadó,
a
G-Protokoll Bt. ügyvezetője:
Üzleti protokoll
13.00–13.15 Tájékoztató aktuális témákról
13.15–13.30 Az üzleti találkozó zárása, tapasztalatcsere
13.30–14.00 Szendvicsebéd,
eszmecsere
A korábbi évek hagyományait
követve várjuk cégek, intézmények bemutatkozó anyagait, szórólapjait, kiadványait is.
A belépés díjmentes, a programon 2018. március 20-ig történő előzetes regisztrációval
lehet részt venni. Regisztráció a p.toth@kmo.kispest.hu
emailcímen vagy közvetlenül
a KMO honlapján lehetséges.
Bővebb információ P. Tóth
Erzsébettől kérhető a 06-1282-9752/0106 telefonszámon
vagy emailen.
KMO Művelődési Ház

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

Minden vasárnap 10 órától jelentkezik a Kispest TV a kerület különböző
egyházi, felekezeti szertartásainak közvetítéseivel, amelyeket online
felületünkön is megtekinthetnek.
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Vélemények a kispesti iskolák támogatásáról

Kispest önkormányzata az államosítás ellenére elkötelezett a kispesti iskolák, az iskolákba járó kerületi gyerekek és a szülők iránt. Ezért több formában is támogatja az intézményeket, illetve a családokat. A támogatási alap és az iskolafelújítási alap mellett melyek azok a fejlesztések, beruházások,
tervek, melyekkel segítenék ezt a célt?

Fekete László
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Bár múlt év januárjától a fenntartás és a működtetés is az
állam feladata, Kispest önkormányzata lehetőségeihez
mérten számos önként vállalt

Ferenczi István (LMP)
A kerületben lévő államosított
iskolák mindegyikében találhatunk fejlesztési, beruházási
igényeket bőven. Az épületek
és a berendezések általános állapota, a tárgyi feltételek kevés
helyen közelítik meg az igazán
méltó, megfelelő színvonalat.
Ez állami finanszírozási és
szervezési kérdés akkor is, ha
az épületek még az önkormányzat tulajdonában vannak. A szü-

feladattal és szolgáltatással
támogatja a nevelési-oktatási intézményeket. Az önkormányzat által elkülönített iskolatámogatási alappal a kispesti
diákok tanulását, az iskolában
hasznosan eltöltött időt és a
pedagógusok munkáját szeretnénk könnyebbé tenni. Az
iskolánként egymillió forintos
támogatást igényeik szerint
fejlesztésekre és programokra
fordíthatják az intézmények. A
Külső-Pesti Tankerületi Központtal kötött együttműködési
megállapodás és vagyonleltár
szerint 2017. január 1-jétől
nem kerültek átadásra az intézményekben lévő főző-, tálalókonyhák és étkezők, így az
ezekkel kapcsolatos felújítások
lők áldozatai, az önkormányzat
tűzoltása nem pótolhatja ezt.
Közismert gondot jelent a pedagógusok és a technikai munkatársak leterheltsége, magára
hagyottsága, alulfizetettsége és
motivációvesztése is. A kerületi
iskolai körzetekből kivont egyházi iskolák kivételezettsége
elősegíti az eltérő képességű és
hátterű gyerekek szegregációját, tovább súlyosbítva az állami
iskolákban dolgozók és tanulók
helyzetét. Az önkormányzat
a csekély, tűzoltásszerű segítségen túl megteheti, hogy a
tankerületen keresztül folyamatosan nyomást gyakorol a
kormányzatra, hogy a közoktatás mostoha helyzete érdemben
változzon. Addig is pedig meg
kell teremteni vagy erősíteni
a helyi oktatásban dolgozók
jutalmazásának és terheik
csökkentésének önkormányzati
eszközeit.

az önkormányzatot terhelik. Az
idei tanév kezdetére elkészült a
Bolyai és a Vass iskola tálalókonyhájának felújítása, annak
az intézményfelújítási programnak a részeként, amelynek
keretében évente 500 millió
forintot – három év alatt ös�szesen másfél milliárd forintot – költ az önkormányzat a
fenntartásában lévő nevelési
intézmények korszerűsítésére.
Az Erkel iskolában múlt évben
9,5 millió forintos támogatásból korszerű, energiatakarékos
LED-es lámpatestek és fénycsövek kerültek a régi, elavult
neonvilágítás helyére, az udvar
felújításához pedig 4,5 millió
forinttal járult hozzá az önkormányzat. A kispesti szülők

Lázár Tamás (Jobbik)
Személyes véleményem, amely
egybecseng a Jobbik és a szakmai szerveztek álláspontjával,
hogy hiba volt elvenni az önkormányzatoktól az iskolák működtetésének jogát. Kik ismernék
jobban a helyi sajátosságokat,
problémákat, mint a helyi vezetők? Azokat a támogatásokat,
amelyeket az önkormányzat eddig is biztosított, mindenféleképpen meg kell tartani, gondolok itt

számára könnyebbséget jelent,
hogy immár egyszerűen és kényelmesen, elektronikusan is
megrendelhetik vagy lemondhatják bölcsődés, óvodás és
iskolás gyermekeik étkezését
a Gazdasági Ellátó Szervezet
által kialakított új elektronikus
felületen. Ezen kívül továbbra
is biztosítja az önkormányzat
az évek óta megszokott ingyenes füzetcsomagokat, a nyári
ingyenes napközis tábori foglalkoztatást, az osztálykirándulások kerületi támogatását,
a pedagógusokat érintő önkormányzati elismerési rendszert,
illetve a rászoruló családok beiskolázási támogatását.
elsősorban a nyári táborozásra,
sportösztöndíjakra, testvérvárosi
csereüdültetésekre, a rászorultak
ingyenes étkeztetésére, valamint
a kitűnő tanulók külföldi jutalomutazására. Ami további segítséget
jelentene a családoknak, az az ingyenes füzetcsomagok kiterjesztése a 8. osztályig, most ugyanis
csak 1-5. osztályig jár. Fejleszteni
kéne az iskolai könyvtárakat is,
hogy minden évben új könyveket
tudjanak venni a gyerekeknek,
és a kötelező olvasmányok minél nagyobb példányszámban
álljanak rendelkezésre. Szintén
hasznosnak tartanám, ha az önkormányzat felvenné a kapcsolatot a budapesti színházakkal, és
gyermekeinknek kedvezményes
színházlátogatást tudnánk biztosítani. A következő évi költségvetés elkészítésénél kezdeményezni
fogom ezeknek a javaslatoknak
az elfogadását.
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Sötét van

Burány Sándor (MSZP)
„Tiborcz Istvánt ismerem polgármester koromból. Közösen
találtuk ki, hogy Hódmezővásárhelyen hogy fogjuk a közvilágítást modernizálni, ami
nagyszerű program volt.” Erről nem más, mint Lázár János
beszélt még tavaly novemberi
tájékoztatóján. Azt persze
nem részletezte, hogy a nagyszerűnek mondott tervekről
miért éppen azzal a huszonéves fiatalemberrel egyeztetett, akinek se híre, se neve
nem volt az üzleti életben.
Nem nehéz kitalálni: ajánlólevélnek éppen elegendő volt,
hogy Tiborcz István Orbán
Viktor veje. Ha közvilágítási
ügyekben nem is, de a közpénzek körüli sürgés-forgásban, magyarán lenyúlásában
családi alapon lehetett ismerete. A nemzetinek mondott
együttműködésben a boldoguláshoz ennyi éppen elegendő.
A csaknem egymilliárdos
hódmezővásárhelyi közvilágítási programnak gyorsan híre
ment más, jelentős fideszes
vezetésű önkormányzatoknál,
az üzlet beindult. Tiborcz
cégének sikere, híre nem állt
meg az országhatárnál, egészen Brüsszelig, jelesül az
Unió csalás elleni hivataláig,
az OLAF-ig jutott. Merthogy
a milliárdokért készült lámpák
elkészültek ugyan, de ezek a
városok fényár helyett sötét-

KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ

ségbe borultak. Valami nem
stimmelt, nagyon nem. Erre
az OLAF világított rá terjedelmes jelentésében, megállapítva, hogy az Elioshoz kötődő
közbeszerzések közül a vizsgált 35 projekt mindegyikében
felmerült a visszaélés gyanúja,
de 17 pályázatnál egyenesen
úgy találták, hogy szervezett
csalási mechanizmust építettek ki. A csalás elleni hivatal
nem magányos résztvevőket
említ jelentésében, hanem
egy egész hálózatról beszél,
az Elios Innovatívval tulajdonosi vagy személyi szálakon
összekapcsolható
cégekről
és tanácsadókról, összeférhetetlen szerepkörben. A társaság ráadásul úgy nyerte el a
megbízásokat, hogy 2009-ben
mindössze 9 millió forintos
forgalmat bonyolított, és semmilyen tapasztalattal nem rendelkezett a közvilágítás terén.
A miniszterelnök veje személyesen tárgyalt a lámpákról,
a lebonyolításban részt vevő
közbeszerzési
tanácsadók
pedig később a Lázár vezette
Miniszterelnökségtől
kaptak jelentős megbízásokat.

Tiborczék hozzáfértek bizalmas információkhoz, amikhez
más pályázók nem – állítja az
OLAF. Hét céget és ennél is
több magánszemélyt nevezett
meg érintettként az Európai
Unió csalás elleni hivatala.
Ennyi résztvevő bőven elég a
bűnszövetséghez, meglátjuk,
hogy az ügyészség talál-e bizonyítékot bűncselekményre.
Megálljt az évek óta tartó
gátlástalan pénzlopásoknak,
a családi-haveri összefonódásoknak csak a választók tudnak parancsolni, április 8-án.
Nem lehet, hogy az Orbánrezsim újabb évekre a nyakunkon maradjon, évtizedekre

bebetonozza rendszerét, futni
hagyjuk azokat, akiknek nemhogy a közéletben nem lehet
helyük, de egyenesen börtönt
érdemelnek. Változásért kiált
az ország. Erről szól a tavaszi
választás, és ehhez mindenkire szükség lesz, mindenkinek
el kell menni az urnákhoz. A
változáshoz a legesélyesebb
jelölt mellé kell behúzni az
ikszet. Ezt az esélyt a Karácsony Gergely vezette MSZP–
Párbeszéd szövetség kínálja
a választóknak. Akiknek
képviseletére,
szolgálatára
ismét vállalkoztam. Számítok
Önökre, számíthatnak rám.

FOGADÓÓRA

Dr. Hiller István (MSZP)

Dr. Hiller István országgyűlési
képviselő következő fogadóóráját 2018. március 8-án,
csütörtökön 17 órától tartja
a kispesti MSZP-irodában
(XIX., Kossuth Lajos utca 50.).
Előzetes bejelentkezés nem
szükséges. Szeretettel várjuk
önöket!
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Ideiglenes befogadókat keresnek
az állatvédők
A megalakulás óta eltelt két
és fél évben több száz kóbor
vagy veszélyben lévő állaton
segítettek az önkormányzat támogatásával működő Kispesti
Állatvédelmi
Járőrszolgálat
önkéntesei. A 2015-ben alakult járőrszolgálat – amelynek
munkáját az önkormányzat
gépjárművel, informatikai eszközökkel és működési támogatással segíti – közreműködik a
kóbor állatok számának vis�szaszorításában, rendelkezik
chipolvasóval, segít visszajuttatni a gazdákhoz az elveszett
ebeket. Lehet hozzánk fordulni állatkínzás vagy helytelen
állattartás bejelentésével, balesetet szenvedett állatokkal és
felelős állattartási kérdésekkel,
szabályokkal
kapcsolatban
is – mondta érdeklődésünkre
Kruzslicz Anna, a szolgálat
vezetője. Saját telephely híján
az állatokat tagjaiknál vagy
ideiglenes befogadóknál helyezik el, és a folyamatos telt
ház miatt továbbra is várják
befogadók jelentkezését az
elérhetőségeiken. Az egyesület
örömmel fogadja az adományokat is, nagy szükség lenne
például kutyapelenkára, féreghajtóra, bolha- és kullancsirtó
szerekre, de hasznát vennék
megunt póráznak, nyakörvnek, valamint állateledelnek,
macskaszállító boxoknak és
kutyakenneleknek is. A szolgálat a hét minden napján, 0-24
óra között fogadja a Kispestről
érkező bejelentéseket helytelenül tartott, kínzott vagy balesetet szenvedett állatokról a
bejelenteskispest@gmail.com
e-mail címen, közösségi oldalán és a 06-70-636-6230-as
telefonszámon.

2018. FEBRUÁR

SPORT

2018. FEBRUÁR

KISPEST

SPORT

Jól sikerült a síverseny

Rekorddal ünnepelte születésnapját Nick Árpi

A VII. Kispesti Winter Fun ifjúsági és felnőtt síversenyt az ausztriai
Präbichlben rendezte meg az önkormányzat.

Kispest erős embere, az ötszörös Guinness-rekorder Nick Árpád öt évvel
korábbi rekordja után, 65. születésnapján újabb rekordot állított be: mellkasának erejével, hegyes kard segítségével egy 18,2 tonnás tűzoltóautót tolt el
másfél méterre. A rekordbeállítás után a Bóbita óvodásokkal közös tortázás
zárta a rendhagyó születésnapi eseményt.

A VII. Kispesti Winter Fun résztvevői
Kispest Önkormányzata rendszeresen támogatja a kerületben működő egyesületeket és
szakosztályokat, valamint a
Kispesten élő, jó eredményeket
elérő élsportolókat, versenyzőket, s hasonlóan fontosnak
tartja a szabadidősportot és a
tömegsportot, a fiatalok egészséges életmódra nevelését. Ezt
a célt szolgálta az immár hetedik alkalommal – ezúttal az

ausztriai Präbichlben – megrendezett Kispesti Winter Fun
síverseny is, amelyet az eddigi

Idén kétnapos volt
a sportesemény
versenyektől eltérően idén kétnaposra terveztek, hogy legyen
elég idő akklimatizálódni, ki-

próbálni, „besíelni” a pályákat.
Kerekes Balázs, a Humánszolgáltatási Iroda sportszervezője
lapunknak elmondta, hogy jó
döntés volt kétnapos versenyt
szervezni, mert a visszajelzések alapján minden résztvevő
nagyon jól érezte magát, és a
rendezvény színvonala a szállást, az étkezést, a versenypályát és a lebonyolítást illetően
is meghaladta az elvárásokat.

Nyárig marad a Honvéd FC a Bozsik Stadionban
Az eredeti tervek szerint február végén készült volna el a
kispesti utánpótláscentrum, de
a létesítményt előreláthatólag
csak április végén adják át. A
Budapest Honvéd FC vezetése ezért úgy határozott, hogy
a 2017/2018-as bajnokság végéig a csapat továbbra is a Bozsik Stadionban játssza hazai
mérkőzéseit. Remélhetőleg az
új stadion építésének feltételei
idén nyárra biztosítva lesznek, és az utánpótláscentrum
birtokba vétele után megkez-

dődhet az új Bozsik Stadion
építése. A 2018/2019-es bajnokságban csapatunk minden
bizonnyal az Új Hidegkuti Stadionban játssza hazai meccseit
– adta hírül a Honvéd FC. Az
MLSZ Versenybizottsága a 25.
fordulóig kitűzte az OTP Bank
Liga mérkőzéseinek időpontjait. A Honvéd a 20. fordulóban, február 24-én a Groupama
Arénába látogat, ahol a Ferencvárossal játszik 19.30kor. Március 3-án a Videoton
látogat a Bozsik Stadionba, a

találkozó 19.30-kor kezdődik.
Március 10-én a Szusza Ferenc
Stadion ad otthont a Vasas–Bp.
Honvéd rangadónak, a kezdési idő 17 óra. Március 17-én
a Haladást fogadják Kispesten 17 órai kezdettel. Március
31-én a DVTK vendégeként,
17 órakor idegenben lépnek
pályára a Honvéd játékosai, a
25. fordulóban pedig a Balmaz
Kamilla lesz az ellenfelük a
Bozsik Stadionban, a kezdési
időpont ezúttal is 17 óra.

Karddal tolta el a tűzoltóautót a 65 éves erőember
Öt évvel ezelőtt, hatvan évesen, második infarktusa után
egy 20,8 tonnás kamiont
„szkanderezett le” Nick Árpád, aki most, túl egy komoly
gerincbetegségen és sok-sok
lelki bajon, 65. születésnapját is a maga módján kívánta
megünnepelni. A rekorder köszönetet mondott a kísérlet
sikeréért a szurkolóknak, és
megnyugtatta az érte aggódókat. Az életben a legfontosabb
a pozitív gondolkodás, az visz
előre akár a hétköznapokban,
akár a sportban, akár a magánéletben – üzente a Bóbita
óvodából és a Vass iskolából
érkező gyerekeknek.
Gajda Péter polgármester arról
a magán- és sportemberi nagyságról beszélt, amely Nick Ár-

pádban évtizedek óta lakozik,
és akinek sok-sok rekordot
köszönhetünk. Kispest-szerte
szinte mindenki ismeri, szereti
őt, büszkék vagyunk teljesítményére. Ő az, akire mindig
mindenki számíthat, nincs

„Az életben a legfontosabb a pozitív
gondolkodás”
olyan kerületi rendezvény, legyen az gyereknap, sportnap,
Mikulás-ünnepség, ahová, ha
hívjuk, ne jönne el – mondta.
A rekordkísérletet úgynevezett „erőrekord” kategóriában
hajtotta végre Nick Árpád.

Ennek lényege, hogy csupán a
kard hosszán keresztül átadott
emberi erővel érik el a teljesítményt. A nem veszélytelen mutatvány következtében
a 18,2 tonnás jármű másfél
métert gurult. A kísérlethez a
kerületi tűzoltó-parancsnokság biztosította a létrás tűzoltóautót. Az immár hatszoros
Guinness-rekorder, Nick Árpád számos csúcsot állított fel
pályafutása során. Közöttük is
kiemelkedő teljesítménynek
számított, amikor 1997-ben
Balatonfüreden egy 234 tonnás katamaránt 11 méterre,
2002-ben egy Boeing 737-es,
60 tonnás repülőt, 2004-ben
egy 309 tonnás komphajót,
2010-ben hintókon száz embert húzott el foggal.
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PROGRAMAJÁNLÓ
Téltemetés Wekerlén
Az immár hagyományos
wekerlei téltemetés résztvevői
idén is nagy zajongással, hangos kántálással kísérik útjára a
gondűző cédulákkal jól megtömött kiszebábot a Wekerlei
Kultúrház és a WTE ingyenes
családi rendezvényén. Február
24-én 16 órától lehet zajkeltő
eszközöket és kiszebábot készíteni a WKK-ban, a télűző
menet 17.30-kor indul a Petur
utca 7. szám elől a Kós Károly
térre, ahol 18 órától lesz máglyagyújtással és kiszeégetéssel
egybekötött tavaszköszöntés.
Programok az Üllői úti
könyvtárban
A Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár kispesti Üllői úti
könyvtára szeretettel várja az
érdeklődőket március 13-án,
kedden 17 órától Ágoston Bettina stylist előadására „Mutasd
az alkatod, megmondom, mi
áll jól!” címmel. A divatbemutatóval egybekötött ingyenes
előadáson megismerhetik a
testalkattípusokat, a különböző alaktípusok szerinti öltözködés fortélyait. A divatbemutatón részt vevő „manökenek”
a FSZEK könyvtárosai. – A
Könyv/Támasz
irodalomterápiás csoport foglalkozásainak résztvevői szűk körben,
kötetlenül beszélgetnek, közösen gondolkodnak egy-egy
témáról egy előre kiválasztott
irodalmi mű segítségével. A
csoportvezető Szilágyi Ildikó biblioterapeuta, a könyvtár
munkatársa. A foglalkozásokon való részvétel ingyenes, de
regisztrációhoz kötött. Bővebb
információ a könyvtár szolgáltatásairól, rendezvényeiről
és a foglalkozások időpontjairól a http://www.fszek.hu/
konyvtaraink/ulloi_ut_255_
honlapon.
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Emelt szintű informatika és robotika
a Puskásban
A Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola nagy hangsúlyt
fektet arra, hogy tanulóinak
lehetőséget biztosítson a legmodernebb szemléletű oktatásra. Az intézmény innovatív
szemlélete nemcsak informatikaórán, hanem a többi reál és
humán tárgyban egyaránt megjelenik, hiszen a tablettel támogatott oktatás immár harmadik
éve működik. A 2018-2019-es
tanévre tervezett emelt szintű
informatika és robotika osztály
az 1. és az 5. évfolyamos diákok számára lesz választható.
Az emelt szintű informatikaoktatás az 1. osztálytól kezdve
heti két szaktárgyi órát és két
szakkört jelent, az 5. osztálytól
induló emelt szintű informatika és robotika osztály diákjai
heti két szaktárgyi órán és két
szakkörön tanulhatnak. Bővebb tájékoztatás Czékmán
Balázs
informatikatanártól,
projektkoordinátortól kérhető
a balazs.czekman@gmail.com
emailcímen, illetve a www.
puskas.kispest.hu honlapon.

Segítőt keres
a Móra EGYMI
Segítőt keres mozgássérült tanuló mellé általános iskolába
2018. április 4-től a Kispesti
Móra Ferenc Általános Iskola
és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény. Érettségi kötelező, előnyt jelent
gyógypedagógiai asszisztensi
vagy bármely segítő szakmai
végzettség. A jelentkezéseket
önéletrajzzal várják a mora@
iskola.kispest.hu emailcímre,
érdeklődni a 06-30-367-5322es mobilszámon lehet.

2018. FEBRUÁR

BERUHÁZÁS

Megújul a Shopmark bevásárlóközpont
A külső kivitelezési munkálatokkal megkezdődött a Shopmark renoválása. A meghívásos, háromfordulós tender eredményeként a KÉSZ Építő Zrt.
végzi a bevásárlóközpont átépítését. A külső felújítási periódus alatt, április
22-ig az épület látogatható marad a vásárlók számára.

2017-2018
2017-2018 TANÉV II. FÉLÉVES
TERVEZETT ELŐADÁSAI
AZ ELŐADÁSOK HELYSZÍNE:
Kispesti Önkormányzat Díszterme
(Budapest XIX. kerület, Városház tér 18-20.)

2018. február 27. kedd, 16 óra:
Dr. Jászberényi József: Függőségek időskorban
- Mit tehetünk ellenük?
A képzés programvezetőjének előadásában az idősekre - elsősorban a magányból és a kapcsolati háló ritkulásából fakadóan - erősen leselkedő függőségekről (alkohol, internet, kapcsolatfüggőség) lesz szó, illetve
arról, hogy mit tehetünk azért, hogy ezek a problémák lehetőség szerint létre se jöjjenek.
2018. március 13. kedd, 16 óra:
Dr. Kovácsné Magyari Hajnalka, kozmetológiai szakember:
Az időskori szépségápolás alapjai
- férfiaknak, nőknek egyaránt!
A szépségápolás nemcsak környezetünk, hanem saját önbecsülésünk miatt is fontos- minden életkorban.
A kozmetológiai szakember előadása egyszerű és olcsó megoldásokat ismertet mindkét nem számára.
2018. március 27. kedd, 16 óra:
Sikó Ildikó, településbiztonsági tanácsadó: A település biztonsága,
környezetünk biztonsága-Hogyan óvhatjuk egészségünket
és környezetünket!
Az éghajlatváltozás világszerte hozzájárul a globális betegségteherhez és az idő előtti halálozáshoz.
A környezeti szemléletformálás célja, hogy az állampolgárok tájékozottak legyenek a szűkebb és tágabb
környezetük állapotáról. A környezettudatos viselkedés elterjedését, a környezettudatos életvitel kialakítását, a lakosság széles körét érintő szemléletváltást segíti a mindennapi életben előforduló pozitív minták,
példaértékű cselekvések bemutatása.
2018. április 10. kedd, 16 óra:
Ujhelyy Attila: Az internet és a közösségi média
- Lehetőség vagy csapda?
Az idősek számára az internet sok oldala, így a Facebook is, sok szempontból még ismeretlen tartomány, bár
örvendetes, hogy egyre többen használják. Ez az előadás feltáró jellegű, alapvető ismereteket és csapdákat
mutat meg, a hatékonyabb internetes kommunikáció megvalósítása érdekében.
2018. április 24. kedd, 16 óra:

Kívül-belül látványos változásokat ígérnek
A Shopmark bevásárlóközpont teljes átalakításon esik át,
amelynek keretei között homlokzata, belső kialakítása és
gépészete egyaránt megújul.
A több mint húszéves épület
műszaki állapotának javítását alapos felmérés és előkészületi munka előzte meg. Az
összesen négy hónapig tartó,
háromfordulós kivitelezői tender elbírálása nyomán végül
a hazai magasépítő szektor
egyik meghatározó társaságát,
a KÉSZ Építő Zrt.-t kérték fel
a projekt elvégzésére. A homlokzati felújítás után a bevásárlóközpontban számos belső
korszerűsítési munkát végez

a generálkivitelező vállalat. A
mintegy 26 ezer négyzetméteres épület földszintjét födémáttörés segítségével világosabbá teszik, új mozgólépcsőt és
lifteket szerelnek be, valamint

Várhatóan négy
hónapig tart majd
az átépítés
mozgójárdát is telepítenek,
hogy megkönnyítsék a vásárlószintekre való feljutást.
Az ételudvar választéka színesedik, és az épületen belül

új, impozáns helyszínre kerül
majd. A bérlői terek megújulásán túl új légkezelő berendezéseket szerelnek be, valamint
tűzvédelmi okokból modern
sprinklerrendszert is kiépítenek az épület teljes területén.
A Diófa Alapkezelő Zrt. által
kezelt Magyar Posta Takarék
Ingatlan Befektetési Alap tulajdonában álló Shopmark a
külső munkálatok után, április végén zár be, és várhatóan
2018 harmadik negyedévében
nyit újra kibővült bérlői és üzleti kínálattal, számos új márkával – adta hírül a Shopmark.

Veresné Dr. Bálint Márta, dietetikus: A helyes
vitaminbevitel időskorban - hitek és tévhitek
Lassan külön iparág alakul arra, hogy az idős korosztályt is vitaminkészítményekkel bombázzák, magukat
szakértőnek tartó emberek. A Semmelweiss Egyetem dietetikusa előadásában számos téveszmét és tévhitet
oszlat el a vitaminbevitel kapcsán.

II. KISPESTI NŐNAPI ATLÉTIKAI VERSENY
2018.
VERSENYKIÍRÁS
Kedves Kispesti Hölgyek!
A Nemzetközi Nőnapon nagy szeretettel várjuk Önöket az Önkormányzati
Sporttelepen rendezendő atlétikai versenyünkre.
1. A verseny célja: A Nemzetközi Nőnap sportos megünneplése a résztvevő
hölgyekkel.
2. A verseny rendezője: a Kispesti Sportközpont.

2018. május 8. kedd, 16 óra:

3. A verseny helye: Önkormányzati Sporttelep, XIX. kerület, Katona József utca 3.

Kerényi Péter, kommunikációs szakember: Italosok és élelmesek,
avagy a gasztronómia útja és tévútjai
Az utóbbi években rengeteg olyan -szakértő- született a semmiből, akik a gasztronómia felkent papjaiként
mutatják be magukat. A neves kommunikációs szakember, Kerényi Péter előadásában a gasztronómia izgalmas történeti alapjairól beszél, s ezzel rámutat ennek a szakterületnek a legfontosabb összefüggéseire.

4. A verseny időpontja: 2018. március 8. csütörtök, 13.00-16.00 óráig.

2018. május 22. kedd, 16 óra:
Dr. Jászberényi József: Róma templomai,
avagy a kereszténység vizuális enciklopédiája
A zsidó-keresztény, felvilágosodott Európa külső és belső veszélyekkel néz farkasszemet ezekben az években. Ezeknek a rossz kezelését elsősorban az anyagiasodott, fogyasztói mentalitás elterjedése okozza.
A félévet záró előadás a napi politika szintje fölé, művészettörténeti és filozófiai területekre emelkedve az
alapvető európai gondolkodási gyökereinket mutatja be, Róma nagy bazilikáit elemezve.

REGISZTRÁCIÓ ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Telefon: (061) 347-4525 Email: gajda@kispest.hu

5. A verseny résztvevői: A versenyt két atlétikai szakágban (100 m-es síkfutás,
távolugrás) rendezzük, három korcsoportban. (Szépkorú hölgyek, felnőtt hölgyek,
középiskolás leányok.)
6. Nevezés: Nevezni előzetesen lehet 2018. március 01. csütörtök, 14.00 óráig a következő elérhetőségeken: e-mail: • sporttelep@kispest.hu
• Tel.: 06-1/ 226-0359 • mobil: 06-20/ 268-5527
7. A verseny lebonyolítása:
13.00: szépkorú hölgyek
14.00: középiskolás leányok

15.00: felnőtt hölgyek

8. Díjazás: 100 m-es síkfutás: korcsoportonként az I-III. helyezett érem és oklevél
díjazásban részesül.
Távolugrás: korcsoportonként az I-III. helyezett érem és oklevél díjazásban részesül.
9. Egyebek: A célnak megfelelő sportfelszerelés használata.
MINDEN RÉSZTVEVŐ HÖLGYNEK JÓ EGÉSZSÉGET ÉS KELLEMES VERSENYZÉST
KÍVÁN A SZERVEZŐBIZOTTSÁG! KISPEST, 2018. FEBRUÁR 07.

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

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

Várjuk
észrevételeiket!

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

+36 70 248-7272
el@elmedia.hu

ELmedia_ads.indd 1

Email: info@kispesttv.hu
Web: www.kispesttv.hu
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Új LADA már 399 800.- Ft
befizetésével az Öné lehet!*

FINANSZÍROZÁS

Válasszon személyautó kínálatunkból most évindító kedvezménnyel, ajándék téli kerekekkel,
akár 0% THM-mel és 5 év vagy 200 000 km garanciával!

LADA. Az elérhető új autó.
A futamidőt és a havi törlesztő részleteket az Ön igényeihez igazítjuk.
LADA Dél-Pest | 1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/d | ladadelpest.hu
+36 20 318 3760 | info@ladadelpest.hu
*A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön a hivatalos Lada márkakereskedőknél. A feltüntetett kezdőrészlet a LADA Granta Sedan Standard alapárából került kiszámításra 20%-os önrésszel, fényezési felár
és egyéb opciók nélkül. Az összeg a forgalomba helyezés díját nem tartalmazza. Vegyes fogyasztás: 6,4-7,1 (l/100 km). CO2-kibocsátás vegyes: 148-164 (g/km). A kalkuláció tájékoztató jellegű, a finanszírozó pénzintézet
a finanszírozási kondíciók változtatásának jogát fenntartja. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek és csak a készleten lévő gépkocsikra vonatkozik.

Ajánlatunk 2018. január 15-től visszavonásig megkötött vevőszerződésekre érvényes az alábbi Toyota modellekre: Aygo,
Yaris, Auris, Corolla, Verso, Avensis, C-HR, Rav4, Prius, Proace Verso. Az ajánlat a Toyota Pénzügyi Zrt. forint alapú, változó
kamatozású, maradványértékes zártvégű pénzügyi lízing ajánlata, ami teljes körű casco biztosítás megkötése és teljes
futamidő alatti fenntartása esetén érvényes. A feltüntetett 0% THM 1 500 000 forint finanszírozott összeg, és 24 hónap
futamidő figyelembevételével került megállapításra, ettől eltérő finanszírozott összeg és/vagy futamidő esetén a THM
értéke változik. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történt,
a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát. A casco
biztosítás díja előre nem ismert, így azt a THM nem tartalmazza. A hirdetés nem minősül konkrét ajánlattételnek, annak
célja a figyelemfelkeltés, a Toyota Pénzügyi Zrt. a kondíciók változtatásának jogát fenntartja. Az ajánlat más központi kedvezménnyel nem összevonható. A tájékoztatás nem teljes körű, további feltételekért és részletekért keresse fel Toyota
Márkakereskedését vagy a toyotahitel.hu oldalt. Az akció pontos részleteiért keresse munkatársainkat!
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25 éves a

Shetland U.K.
Nyelviskola

Minõségi
nyelvoktatás
Kispestenn

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

Angol, német, spanyol, francia, és olasz
nyelvtanfolyamaink január közepén
indulnak délelõtt, délután és szombaton,,
minden tudásszinten, wekerlei helyszíneken.
k
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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