ÖNKORMÁNYZAT
STABILITÁST BIZTOSÍT A KÖLTSÉGVETÉS
Kispest 2018-as költségvetésének elfogadása mellett rendeletmódosításokról, a köztisztviselők illetménykiegészítéséről, a Kispesti Egészségügyi Intézet aulájának felújításáról és a Pannónia Általános
Iskola tetőtér-beépítéséről is döntöttek a képviselők
a legutóbbi rendes testületi ülésen.

XXIV. évfolyam 3. szám

5. oldal

2018. március

Egészség- és sportpark épül
a Csokonai utcában
Új közösségi teret alakítanak ki a lakótelepen

2. OLDAL

ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT

SPORT

GAJDA PÉTER

VINCZEK GYÖRGY

SZUJKÓ SZILVIA

Az önkormányzat által meghatározott egységes szempontok alapján kell felújítaniuk, átalakítaniuk üzletük
homlokzatát a közterületi
pavilonok tulajdonosainak.
Több helyszínen is javában
zajlik a munka.
3. oldal

Áprilisban már pályázhatnak
a kerületi civilszervezetek az
önkormányzathoz támogatásért programjaik megvalósításához. A tervek szerint
újraindítják a társasházaknak szánt 25 millió forintos
felújítási alapot.
8. oldal

Nyolc óvodából 11 csapat
mérte össze ügyességét a
kerületi óvodás sportprogram döntőjében. Ősszel újra
indítja az önkormányzat az
egészséges életmódot népszerűsítő, játékos mozgást
biztosító kezdeményezést.
14. oldal
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Teknős Ferenc, Gajda Péter, Guzmics Zsombor és Berencz Ibolya a bejáráson

Egészség- és sportpark épül
a Csokonai utcában
A Csokonai utcai lakótelep közepén, a Vass iskola, a Bóbita
óvoda és az Eszterlánc bölcsőde tőszomszédságában épülhet
meg az a 13x16 méteres sportpark, amelyet a Beruházási,
Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
beruházásában a Nemzeti Sportközpontok épít.
Kispest polgármesterétől a helyszínbejáráson megtudtuk, az önkormányzat
két évvel ezelőtt nyújtott be pályázatot
a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz egy ingyenesen használható szabadidős és egészségpark létesítésére
a lakótelepen. A kültéri sportparkok

A szabadidő aktív eltöltését segíti majd az új
szabadtéri létesítmény
építésére irányuló Nemzeti Szabadidős
– Egészség Sportpark Program célja
olyan közösségi terek kialakítása az
ország minél több településén, ahol valamennyi korosztály igényes szabadtéri
létesítményekben, aktívan töltheti el a
szabadidejét. A helyszín kiválasztásá-

nál fontos szempont volt, hogy a meglévő zöldfelület ne kerüljön veszélybe,
illetve a park ne zavarja a lakókat, inkább intézmények közelében épüljön –
mondta el Gajda Péter, hozzátéve, a 30
millió forintos beruházás tervei az elkövetkező hetekben készülnek el. Patek
Gábor, a Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda vezetője szerint
a beruházásra kijelölt, viszonylag nagy
területű ingatlanon a szabványoknak
megfelelő eszközöket építenek majd.
A D-típusú, gumi alapzatú sportparkba
maximum 15, tolódzkodásra, húzódzkodásra, has- és hátizom-erősítésre,
fekvőtámaszokra, valamint lépcsőzésre, létramászásra, párhuzamos korláton
végezhető gyakorlatokra és függeszkedésre alkalmas sporteszközt építenek
be, de kialakítható futókör is. A sportparkot a BMSK Zrt. beruházásában a
Nemzeti Sportközpontok építi majd.

Új közösségi teret alakítanak ki a lakótelep közepén

Megújulnak a közterületi
pavilonok
Az önkormányzat által meghatározott egységes szempontok alapján
kell felújítaniuk üzletük homlokzatát
a közterületi pavilonok tulajdonosainak. Kispesten csaknem 130 pavilon
található, többségében az Üllői út
mentén. Több helyen már a tavalyi
év második felében elkezdődött a
munka, amelyet folyamatosan ellenőriznek a szakirodák munkatársai.

A közterületen lévő kerületi pavilonok közterület-használati engedélyei 2016-ban lejártak. A városvezetés döntése alapján csak
abban az esetben kap új 1+9 éves hosszú
távú közterület-használati engedélyt a pavilon tulajdonosa, ha vállalja, hogy a Főépítészi Iroda, valamint az Építéshatósági
és Városfejlesztési Iroda által készíttetett
felújítási típustervek szerint alakíttatja át,
újíttatja fel üzletének külső homlokzatát.
Az volt a célunk ezzel, hogy a városképhez illő, rendezettebb, egységesebb arculatot mutassanak a pavilonok – mondta el
lapunknak Gajda Péter polgármester, aki
Teknős Ferenc önkormányzati képviselővel, valamint Berencz Ibolya főépítésszel

és Guzmics Zsomborral, az Építéshatósági
és Városfejlesztési Iroda vezetőjével együtt
tekintette meg a már felújított, illetve a beruházás alatt és előtt álló építményeket.

Egységes szempontok
alapján kell felújítani
az üzletek homlokzatát
Kispest főépítészétől megtudtuk, összesen
csaknem 130 közterületi pavilon – sorban
és szólóban álló – található Kispesten,
többségében az Üllői út mentén. Több he-

lyen már a tavalyi év második felében elkezdődött a munka a felújítási típustervek
szerint, amelyek kitérnek a lábazatok és
a kirakatok egységesítésére, a homlokzat
színére, a reklámtáblák méretére. Az építéshatósági iroda vezetője elmondta, hogy
a felújítási határidők eltérőek, az utolsók
év vége felé járnak le. Becslés alapján a
felújítási költség a legnagyobb méretű pavilon esetében sem éri el a kétmillió forintot. Az ellenőrzés folyamatosan zajlik, aki
nem végzi el az átépítést, annak automatikusan megszűnik a közterület-használati
engedélye, és végső esetben akár az építmény bontására is sor kerülhet.
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Rekordszámú válasz érkezett a közösségi költségvetésre

Városrészenként 6-6 millió forint sorsáról dönthettek a kispestiek a Közösségi Költségvetés 2018.
program szavazásán.
rint a legtöbb szavazatot kapott
javaslatokat az önkormányzat 2018-ban megvalósítja –
mondta el lapunknak Gajda
Péter polgármester.
A Felső-Kispest I.-re tervezett
öt beruházásra 1614 válasz
érkezett. Ezek közül közvécé
létesítésére a Kossuth téren be-

A legtöbb
szavazatot kapott
javaslatokat
az önkormányzat
idén megvalósítja

Nyilvános illemhely létesülhet a Kossuth téren
A tavalyi 700 szavazattal
szemben idén rekordszámú,
2282 válasz érkezett a közösségi költségvetésre. A szavazólap kitöltésével és visszaküldésével, illetve elektronikusan
arról dönthettek a kispestiek,

hogy az egyes városrészekben
mely projekt 2018-as megvalósítását szeretnék támogatni.
A szavazásnál bármely városrészre, de a városrészeken belül csupán egy-egy javaslatra
lehetett szavazni. A tervek sze-

zárt BKV-pénztár helyén 563,
a Puskás iskola udvarának
felújítására 418, a Berzsenyi
utcai játszótérre mosdó létesítésére 333, a Dobó Katica utca
járdáinak felújítására 298 szavazat érkezett. A Felső-Kispest
II.-re tervezett négy javaslatra
1364 választ adtak a kispestiek. A Batthyány utca járdáinak javítására 496, futókör
létesítésére 385, az Áram utca
járdáinak javítására 209, míg
a Zrínyi utca 1-3. szám előtti
parkoló bővítésére, valamint
a Zrínyi utca 3-15. szám előtti
füves rész parkolóvá alakítá-

sára 274 szavazat érkezett. A
Wekerletelepre tervezett négy
fejlesztésre 1368 választ küldtek, amelyből a Bárczy István
téri játszótér felújítására 444,
a Zalaegerszeg utcai játszótér
felújítására 366, az Eperfa téri
edzőpark kialakítására 154,
míg a Kós Károly téri edzőpark
kialakítására 404 válasz érkezett. A Hagyományos Kispestre tervezett négy elképzelésre
1392 válasz érkezett. Ezek
közül a Vásár tér fejlesztésére,
több játék – például pingpongasztal, felnőttjátékok, edzőszerek – kihelyezésére 431, a Vas
Gereben utca járdáinak felújítására 427, a Báthory utca járdáinak felújítására 272, a Kiss
János altábornagy–Kócsag–
Tulipán utcák kereszteződésében található terület parkosítására 262 voks jött. A kertvárosi
négy elképzelésre 1584 válasz
érkezett. Legtöbben, 993-an a
Mézeskalács óvoda Beszterce utcai telephelye udvarának
felújítására adták voksukat,
272-en pedig a közösségi ház
fejlesztésére, felújítására szavaztak. A Temesvár utcába
fekvőrendőrök
létesítésére
151-en, a Pozsony utca–Ungvár utca sarok járdáinak felújítására 168-an szavaztak.

Továbbra is ingyenes a bölcsődei gondozás Kispesten
Egyebek mellett a fogyatékosok nappali és a bölcsődések
ellátásának terítésmentességéről, a KAC-pályán létesítendő
műfüves futballpálya építéséről és rendeletmódosításokról
is döntöttek a képviselők a
márciusi rendkívüli képviselőtestületi ülésen. A testületi ülés
elején egyperces néma felállással emlékeztek a napokban

elhunyt Petrusz Tiborra, Kispest díszpolgárára. Módosították a képviselők a személyes
gondoskodást nyújtó szociális
és gyermekjóléti szolgáltatásokról, valamint azok igénybevételéről és a fizetendő térítési
díjakról szóló önkormányzati
rendeletét. Elfogadta a testület
a Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötendő együttműkö-

dési megállapodást műfüves
labdarúgópálya létesítésére.
Ennek értelmében – bruttó 380
millió forintos beruházás keretein belül – a KAC-pályán, a
jelenlegi füves labdarúgópálya
helyett nagyméretű, műfüves
labdarúgópályát
alakítanak
ki, lehetőség nyílik a meglévő négy öltöző felújítására és
újabb kettő építésére, vala-

mint ötsávos, világítható futókört is építenek. Döntöttek a
képviselők arról is, hogy nem
módosítják a bölcsődei ellátás
keretében nyújtott gondozás,
nevelés, nappali felügyelet és
a gyermekkel történő foglalkozás intézményi térítési díját,
amely így változatlanul térítésmentes marad.
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Stabilitást biztosít a 2018-as költségvetés

Kispest 2018-as költségvetésének elfogadása mellett rendeletmódosításokról, a köztisztviselők illetménykiegészítéséről, a Kispesti Egészségügyi Intézet aulájának felújításáról és a Pannónia Általános
Iskola tetőtér-beépítéséről is döntöttek a képviselők a februári testületi ülésen.
a kerületi út- és járdahálózat
további rendbetétele. A képviselő-testület az önkormányzat

Takarékos
gazdálkodás
mellett a tervezett
fejlesztésekre is jut
forrás
2018. évi költségvetését 11
606 689 000 forint bevétellel
és ugyanennyi kiadással állapította meg.

Elfogadta a 2018-as büdzsét a képviselő-testület
A takarékos gazdálkodás mellett idén is lesz forrás a kerület
kiegyensúlyozott működtetésére, az intézmények színvonalas fenntartására és azokra
a fejlesztésekre, melyeket a
polgármesteri program alapján erre az évre ütemezett az
önkormányzat. Kispest 2018as költségvetése tartalmazza a
köztisztviselők és a közalkalmazottak további bérfejlesztését, jelentős anyagi forrást
biztosít egészségügyi fejlesztésre, a közterületek gondos
karbantartására, valamint a
Kispesti Rendészeti Központ
működésére, a Kispesti Térfigyelő Program bővítésére,
illetve a társszervek, a rendőrség, a katasztrófavédelem
és a polgárőrség támogatására. Idén is központi támogatás
nélkül, alapvetően saját forrásból biztosítja a szociális területen vállalt feladatait a kerület:
összességében közel egymilliárd forintot fordít a települési

támogatásokra, a szakterület
intézményeinek működtetésére, üzemeltetésére. A kerület
tulajdonában lévő nevelési intézmények működési színvonalát idén is meg kívánja őrizni az önkormányzat: 2018-ban
közel 3 milliárd forintot költ
a kispesti bölcsődék, óvodák
működtetésére, és a tavalyi
évben elkezdett programhoz
hasonlóan támogatja a kerületi
iskolák szakmai munkáját is.
Az intézményfejlesztési program további 500 millió forintot biztosít a kispesti óvodák,
bölcsődék, iskolák, egészségügyi és szociális intézmények
fejlesztésére. A Kispesti Zöldprogram keretében idén is
folytatódik a közterületek fejlesztése, a kerület rendezése.
Elindulhatnak olyan beruházások, mint a wekerlei kispiac
rekonstrukciója, a kerékpárúthálózat fejlesztése, a lakótelepi
parkrekonstrukciók, folytatódhat a Városház tér fejlesztése,

Felújítják a szakrendelő auláját
Elfogadták a képviselők a
Polgármesteri Hivatal 2017.
évi munkájáról szóló jegyzői
beszámolót. Módosította a
testület az építmény- és telekadóról, az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásáról és elidegenítéséről és a lakások béréről, a
közterületek használatáról, a
köztisztviselők illetménykiegészítéséről, valamint a képviselő-testület
SZMSZ-éről
szóló rendeleteket. A Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a
térfigyelő rendszer, valamint
a rendszámfelismerő kamerák
rendőrségi
működtetésének
finanszírozásáról, a Kispesti Egészségügyi Intézettel a
szakrendelő aulájának felújításáról köt megállapodást az
önkormányzat. Folytatódhat a
Kispesti Pannónia Általános
Iskola tetőterének beépítése,
ahol – az előzetes számítások
alapján nettó 80 millió forintos
beruházással – új kistermeket,
csoportszobákat és tanulószobákat alakítanak ki.

Módosított indítvány
Javaslatot nyújtott be a FideszKDNP frakció csatlakozásra a
,,Védjük meg településeinket,
védjük meg hazánkat” elnevezésű felhíváshoz. A testület Gajda Péter polgármester
módosító indítványát fogadta
el: „Budapest Főváros XIX.
kerület Kispest képviselőtestülete meg kívánja védeni Magyarország, ezen belül
Kispest és a kispesti emberek
biztonságát. Kispest képviselőtestülete elutasítja, hogy Kispesten
bevándorlásszervező
irodák működhessenek. Egyben a településekre komoly
fenyegetést jelentő tömeges
betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy
ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a bevándorlásszervező
szervezetek ellen. A további
pontos tájékozódás érdekében
a képviselő-testület felkéri az
előterjesztés benyújtóit, hogy
kiegészítve indítványukat, a
Magyarország Kormányának
rendelkezésére álló »Sorosterv« egy, a kormány által hitelesített példányát a képviselőtestület tagjai számára írásban
eljuttatni
szíveskedjenek,
egyben nevezzék meg azokat a szervezeteket, amelyek
bevándorlásszervező
irodát
kívánnak nyitni Kispesten, és
nyújtsák be az ezt alátámasztó
dokumentumokat a következő testületi ülés időpontjáig.
A képviselő-testület felkéri
továbbá a fejlesztéspolitikai tanácsnokot, hogy a migráció és
egyéb biztonsági kihívások
hatékony kezelése érdekében
a Kispesti Rendészeti Központ
fejlesztésére 250 millió forint támogatást Magyarország
Kormányánál kezdeményezni
szíveskedjen.”
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Útfelújítás a Leiningen utcában
Bár a téliesre forduló márciusi
időjárás nem kedvezett az építkezésnek, rövidesen elkészül
a Leiningen utca útburkolatának, járdáinak és zöldterületének felújítása. A munkálatok
az önkormányzat saját beruházásaként, a kerületi útfelújítási program keretében, az utca
teljes terjedelmében, járdától
járdáig zajlanak, beleértve a
padkákat, zöldfelületeket és
a csapadékvíz elvezetésének
megoldását is. Az útfelújítást
az érintett lakókkal, ingatlantulajdonosokkal egyeztetve és
együttműködve, a forgalom
biztosítása mellett végzik a
szakemberek.
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Udvari mászófal készült
az önkormányzati támogatásból

Az Ady Endre Általános Iskolában mostanra készült el az az udvari mászófal,
amelyet az önkormányzattól iskolakezdéskor kapott egymillió forintból készíttetett az intézmény.
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TESTVÉRVÁROS

Tasnád lett Kispest új testvérvárosa

Tovább bővültek Kispest testvérvárosi kapcsolatai: a romániai Tasnáddal kötött megállapodást az önkormányzat a KMO-ban.
A magyar és a román himnusz elhangzását követően
népdal-összeállítást hallhattak
a megjelentek a Vass iskola énekkarának előadásában,
majd Kispest polgármestere
mondta el ünnepi köszöntőjét.
„Régóta kerestük a lehetősé-

A Szatmár megyei
kisváros a határtól
30 kilométerre
található

ÖNKORMÁNYZAT

Építési szabályzat
a Városközpontra
A Városközpont készülő építési szabályzatáról tartottak lakossági fórumot a Városházán.
Jogszabályi kötelezettségének
tett eleget az önkormányzat a
tájékoztató fórummal, amelyen a kispestiek elmondhatták
elképzeléseiket, észrevételeiket a Lehel utca–Vak Bottyán
utca–Derkovits Gyula utca–
Wesselényi utca–Móricz Zsigmond utca–Simonyi Zsigmond
utca–Kisfaludy
utca–Ady
Endre út páratlan oldala (37–
49.)–Hunyadi utca–Üllői út
által határolt területre tervezett
Kerületi Építési Szabályzatról.
Berencz Ibolya főépítész elmondta, a szabályozás célja a
városközponti funkciók megerősítése, valamint a városkép
javítása. Várhatóan júniusban
készül el a tervezet, amelyet
újabb lakossági fórum követ
majd.

Márciusi havazásban avatták fel az új játszószert
Mint azt a jelképes átadón
Gajda Péter polgármestertől
megtudtuk, az önkormányzat
2018-as költségvetésében ismét szerepel az a több mint tízmillió forintos iskolatámogatási alap, amelyből idén újabb
egy-egymillió forintot kapnak
az intézmények, s azt szabadon használhatják fel. Ezek
az egymillió forintok üzenik
a kispestieknek, az iskolákban
dolgozóknak, hogy bár már
nem az önkormányzat a fenntartó, a kerületben élő gyere-

kek érdekében továbbra is folyamatosan gondoskodnak az
intézményekről. Nagy segítség

Egy-egymillió
forintot szabadon
használhatnak fel
az intézmények
ez az Ady iskolának is, hiszen
évek óta szerették volna kicserélni azt a régi hintát, amelyet

Gajda Péter és Grieb Csaba
már nem tudtak használni.
Az új játszószert direkt erre
a helyre tervezték és biztonságos gumiburkolatot építettek alá, ezért is tartott tovább
az elkészítése – tudtuk meg
Hakkel Edina intézményvezetőtől. Az iskola új fenntartóját,
a Budapest-Kispest-Központi
Református Egyházközösséget
képviselő Harkai Ferenc református lelkipásztor ez alkalommal is megköszönte az önkormányzat segítségét.

v
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Óvodaválasztó a WKK-ban
Április 13-án, pénteken 15.30-tól 17.30-ig a kisgyermekes szülők a kerület óvodáival ismerkedhetnek a Wekerlei Kultúrházban. Melyik óvodát válasszuk a kerületben? Hol, milyen szolgáltatások
várják a csemetéket? A tájékoztató első felében az általános tudnivalókról, jogi kérdésekről beszél
Ikladiné dr. Petres Veronika, az önkormányzat Humánszolgáltatási és Szociális Irodájának vezetője,
majd a kispesti önkormányzati és egyházi fenntartású óvodák vezetői mutatják be az intézményeiket. A beszélgetés folyamán lehetőség nyílik személyes kérdések felvetésére is.
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get, hogy barátokra leljünk a
Partiumban vagy Erdélyben,
s olyan romániai települést
kerestünk, ahol a kisebbség
és a többség békességben él
egymás mellett. Tasnádra a
Kispesti Román Nemzetiségi
Önkormányzat vezetője, Dániel Adalbert hívta fel a figyel-

met, és a városban tett látogatás után a képviselő-testület
egyhangúlag döntött a testvérvárosi megállapodásról”
– ismertette az előzményeket
Gajda Péter. Tasnád polgármestere röviden bemutatta a
határtól 30 kilométerre fekvő,
termálfürdőjéről híres Szatmár megyei kisvárost. Grieb
Csaba elmondta, hogy sokat
várnak ettől a kapcsolattól,
nagy kihívást jelent számukra
a lehetőség, és mindent megtesznek azért, hogy a barátság
még tovább fejlődjön, és eredményekben gazdag legyen.
A testvérvárosi dokumentum
aláírását követően dr. Hiller
István országgyűlési képviselő, a Parlament alelnöke mondott pohárköszöntőt, tartós és
eredményes kapcsolatot kívánva mindkét településnek.

ÜNNEP

Az 1848-as forradalomra emlékeztek

A Kossuth téren tartott megemlékezést március 14-én Kispest
Önkormányzata. A korszakot
Burány Sándor országgyűlési
képviselő idézte fel ünnepi
beszédében, majd a Márciusi
mese című zenés-táncos irodalmi összeállítását tekinthették meg a jelenlévők. A műsort
követően koszorúzással ért véget az ünnepség a KMO Művelődési Ház Obsitos Fúvószenekarának kísérete mellett. Az
önkormányzat nevében Gajda
Péter polgármester, valamint a
három alpolgármester, Vinczek
György, Kertész Csaba és
Rátkay Andrea, illetve dr. Vitál
Márton aljegyző helyezte el az
emlékezés virágait a Kossuthszobor talapzatán. Koszorúzott
a két országgyűlési képviselő,

Burány Sándor és dr. Hiller
István, valamint dr. György
István fővárosi kormánymegbízott nevében, illetve a Fővárosi Kormányhivatal kerületi hivatala képviseletében
dr. Király Beatrix hivatalvezető és dr. Kosik Rita hatósági
osztályvezető, a Külső-Pesti
Tankerületi Központ igazgatója, Bak Ferenc és a kispesti
iskolák nevében Dessewffyné
Szabó Erzsébet, a Kispesti
Gábor Áron Általános Iskola
igazgatója és Fejes István, a
Hungária Általános Iskola és
Kollégium igazgatója. Ezt követően a pártok, az egyházak,
az intézmények és a társadalmi
szervezetek képviselői helyezték el koszorúikat.

Burány Sándor mondott ünnepi beszédet
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Áprilisban rajtolnak a civil pályázatok

Áprilisban már pályázhatnak a kerületi civilszervezetek az önkormányzathoz támogatásért programjaik megvalósításához, és várhatóan ugyancsak ebben a hónapban dönt a képviselő-testület arról, hogy
újraindítják a társasházak felújítását segítő alapot – hangzott el többek között a Kispesti Civil Fórum
tavaszi összejövetelén.
selő megerősítette, a kormány
nem fogadta el azt a kerületi
kezdeményezést, hogy a Határ
út kerüljön közigazgatásilag is
Kispesthez, és legyen a kerület feladata az itt folyó átépítés
befejezése. Ugyancsak kérdésként merült fel az új Galva-

Újraindítják
a társasházak
felújítását segítő
alapot

Az első civil fórumot tartották idén
színvonalas fenntartására és
azokra a fejlesztésekre, amelyeket a polgármesteri program
alapján erre az évre ütemezett
az önkormányzat. Kérdésekre válaszolva a polgármester
kitért a Határ úton évek óta
uralkodó állapotokra. A fórumon szintén résztvevő Burány
Sándor országgyűlési képvi-

ni híd és a hozzá kapcsolódó
úthálózat, amely Kispestet és
Ferencvárost egyaránt komolyan érinti. Az eredeti elképzelést – a két kerületet elválasztó Kiserdőn áthaladó kétszer
kétsávos autóutat – elvetették,
és ígéret született arra, hogy
a leendő megoldás megfelel
majd az itt élőknek is. Ez alkalommal jelentette be a polgármester, hogy a tervek szerint
újraindítják a társasházaknak
szánt 25 millió forintos felújítási alapot, amelynek kiírásáról a képviselő-testület dönt
áprilisban. Vinczek György al-

polgármester pedig arról adott
tájékoztatást, hogy áprilisban
pályázhatnak a civilszervezetek a meghirdetett önkormányzati pályázatra. Pályázni
lehet civilek által szervezett
programokhoz, sporttámogatásra, táboroztatásra, egészségmegőrző programokra és
egyházi intézmények, templomok felújítására. A fórum második részében Danielisz Béla
főiskolai tanár és Sikó Ildikó
településbiztonsági tanácsadó
tartott előadást „A település
biztonsága, környezetünk biztonsága – Hogyan óvhatjuk
egészségünket és környezetünket?” címmel a környezettudatos életvitel és a szemléletváltás fontosságáról. Az előadás
már a hatodik állomása volt
a hulladékgazdálkodással és
szelektív hulladékgyűjtéssel,
illetve a környezeti neveléssel
kapcsolatos szemléletformáló
programnak, amelyet gyerekek és idősek számára indított
az önkormányzat a Földművelésügyi Minisztérium pályázati
támogatásával.

Negyedszázados lett az idősek klubja
Ünnepelni gyűltek össze a
Kispesti Nyugdíjasok és Mozgássérültek Klubjának tagjai
a Kispesti Vigadóban. A 25.
születésnapját ünneplő klub
időseit Burány Sándor országgyűlési képviselő és Gajda Péter polgármester köszöntötte.
Huszonöt éve „gyötörjük itt
egymást, de mindig pozitív
eredménnyel”– adta meg a

KISPEST

GONDOSKODÁS

ÖNKORMÁNYZAT

Elsőként Kispest polgármestere adott rövid tájékoztatást
a tavaly novemberi fórum óta
eltelt időszak legfontosabb
eseményeiről és a várható feladatokról. Gajda Péter beszélt
arról, hogy a takarékos gazdálkodás mellett idén is lesz forrás
a kerület kiegyensúlyozott működtetésére, az intézmények
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születésnapi délután alaphangulatát az önkormányzat idősügyi tanácsnoka, a klub lelke,
Huszár Erzsébet. „Mindig
nagy örömmel jövök a klubba,
mert itt mindig nagy szeretettel fogadnak, örülnek nekem,
barátokhoz érkezem” – így köszöntötte a születésnapi torta
felvágása előtt a klub tagjait
Gajda Péter polgármester, aki

szerint sokak munkáját dicséri,
hogy ez a közösség megérhette ezt az évfordulót. A kispesti
nyugdíjasok rendkívül aktív
közéleti tevékenységet is folytatnak, számos foglalkozást,
kirándulást és egyéb programot szerveznek, s nem egyszer
mondják el észrevételeiket,
javaslataikat a város életével,
fejlődésével kapcsolatban, s

erre továbbra is számít a kerület vezetése – tette hozzá a
polgármester. A folytatásban
a résztvevők egy rövid ös�szeállítást nézhettek meg a
klub elmúlt 25 évéből, majd
a klub rendszeres vendége, a
humorista Ayala szórakoztatta
a vendégeket, és Csáky Tibor
nóta-összeállítására mulattak
kora estig.

Műtéti várólistára kerülhetett
a szívbeteg fiatalember

Beköltözhetett új, az önkormányzattól kapott otthonába a súlyos szívbeteg
és transzplantációra váró 23 éves kispesti Bozsó Gyula, akiért összefogtak a
város vezetői, a Mágnes Színház társulata és a kerületben élők. Mivel a kórház megfelelő lakáskörülményeket szabott feltételül a műtéthez, így most
elhárult az egyik akadály.

Bozsó Gyulának Kránitz Krisztián adta át a felújított lakás kulcsait
Nem az első alkalom, hogy
önkormányzati lakással segíti a kerület az egészségi okok
miatt bajba jutott vagy nehéz
helyzetben élő kispestieket. Az
önkormányzat Vagyongazdálkodási Csoportjának összeállítása szerint az elmúlt években
több mint tíz esetben jutottak
lakáshoz krízishelyzetben lévő
kispestiek, vagy cserélhettek
önkormányzati lakást méltányosságból. Március elején
beköltözhetett új otthonába a
súlyos szívbeteg és transzplantációra váró 23 éves kispesti
Bozsó Gyula, ezzel elhárult
a technikai akadálya annak,
hogy a fiatalember felkerülhessen a szívátültetésre várók
listájára – tudtuk meg Kispest
polgármesterétől. Gajda Péter
tájékoztatása szerint a megfe-

lelő lakás kiválasztását nehezítette, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő szociális
bérlakások zömét a korábbi
lakók rendkívül rossz műszaki állapotban adják vissza, így
felújítás nélkül nem lehet azokat kiutalni. Ezt a gondolatot

Elhárult az egyik
legnagyob
akadály
erősítette meg a 38 négyzetméteres Eötvös utcai panellakás
felújítását végző VAMŰSZ
igazgatója, Kránitz Krisztián
is, aki kérdésünkre elmondta: a
másfél szobás, összkomfortos
lakást korábbi bérlője annyira
lelakta, hogy a teljes körű fel-

újítás elkerülhetetlenné vált.
Így új lett a fal- és az aljzatburkolat, de kicserélték a konyha berendezéseit, valamint a
fürdőszoba felszereléseit is. A
fiatalember szociális gondozását végző Kispesti Szociális
Szolgáltató Centrum vezetője,
Vighné Vincze Erzsébet szerint a műtét után leginkább azzal tudják majd támogatni őt,
hogy a lábadozása alatt közösen megkeresik azokat a lehetőségeket, amelyek a betegség
miatt kettétört életpályát a teljes gyógyulás után segítenek
folytatni, illetve állapotának
megfelelő kereső foglalkozást
találnak, amely lehetőséget ad
majd arra, hogy önállóan kifizethesse a szociális bérlakás
fenntartásának költségeit.
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Visszaélés
az önkormányzat
nevével
Tisztelt Kispestiek! Felhívjuk
figyelmüket, hogy ismeretlenek visszaélnek a kispesti önkormányzat nevével! A kerület
nem végez lakásállomány-felmérést, telefonos véleménykutatást arról, hogy mely lakások
üresek és hová lehetne migránsokat betelepíteni! A kérdező
személyekhez vagy telefonos
kérdezőkhöz az önkormányzatnak nincs semmi köze! Kérjük, körültekintően járjanak el
minden válaszadáskor, mivel
személyes adataikat felhasználhatják bármilyen célra.
Amennyiben bárkinek tudomása van ilyen esetről, kérjük,
jelezze a hivatal@kispest.hu
emailcímen vagy a 06-1-3474500-as telefonszámon, ahol
bejelentheti az esetet. Ezúton
tájékoztatjuk Önöket arról is,
hogy a februári testületi ülésen
az alábbi határozatot fogadta
el a képviselő-testület: „Budapest Főváros XIX. kerület
Kispest
képviselő-testülete
meg kívánja védeni Magyarország, ezen belül Kispest és
a kispesti emberek biztonságát. Kispest képviselő-testülete elutasítja, hogy Kispesten
bevándorlásszervező irodák
működhessenek. Egyben a
településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha kell,
jogszabályokkal lépjen fel a
bevándorlásszervező szervezetek ellen.”
Tisztelettel:
Gajda Péter,
Kispest polgármestere
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Vélemények a testvérvárosi kapcsolatokról

A romániai Tasnáddal kötött testvérvárosi szerződést Kispest Önkormányzata, ezzel bővítve már meglévő együttműködéseit. Hogyan értékeli a testvérvárosi kapcsolatok alakulását, kiemelt tekintettel a
kulturális lehetőségekre és a diákcsere-programokra?

Fekete László
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Kispest hosszú évek óta ápol
testvérvárosi
kapcsolatokat
európai országok városaival.
A kerület az elmúlt 13 évben
testvérvárosi megállapodást
kötött a szerbiai Zombor, a
horvátországi Vrbovec, a bul-

Dódity Gabriella
(Fidesz-KDNP)
Minden új testvérvárosnak, főleg, ha az a történelmi Magyarország területén található, nagyon örülünk, különösképpen
azért is, mert ebben a választási
kampányban egyes politikai
erők szégyenletes módon a
határon túli honfitársaink ellen
uszítanak. Kispestnek számos
testvérvárosa van, de a legnagyobb elcsatolt részről Tasnád

gáriai Smolyan, a lengyelországi Krzeszowice városokkal, a törökországi Isztambul
Pendik városrészével és idén
a romániai Tasnáddal. Az eddigi tevékenység lehetővé tette
a nemzetiségek identitásának
megőrzését célzó programok
támogatását, az oktatási intézmények együttműködését,
valamint az Európai Unióval
kapcsolatos ismeretek és tapasztalatok cseréjét. Ez utóbbi
eredményeként Kispest Önkormányzata már számos, az
Európai Unió által támogatott
projektet valósított meg. A
2005-ben kezdődött ifjúsági
csereprogram célja a különböző országok fiataljai közötti
baráti kapcsolatok kialakítása,
a nemzeti és a nemzetiségi éraz első. Fontosnak tartjuk, hogy
a trianoni békediktátum aláírása
előtti Magyarország területén
élő, határon túlra szakadt honfitársunkkal a kapcsolatot tartsuk, ápoljuk. Fontos, hogy ennek jelentőségére megtanítsuk
gyermekeinket, fiataljainkat is.
Mi magunk is szerveztünk Erdélybe, Csíkszépvízre egyhetes
hagyományőrző tábort a Fővárosi Örmény Önkormányzattal
közösen, amelyen kispesti
fiatalok is részt vettek. Az egyhetes táborban a fiataloknak lehetőségük nyílt megismerkedni
a rovásírással, az íjászattal, régi
kézműves mesterségekkel a
gyönyörű, egykor Magyarországhoz tartozó erdélyi tájon.
Minden hasonló, határon túl
és innen élő magyar gyermek,
fiatal közös programja erősíti
magyarságtudatukat, és ezen
keresztül segít kultúránk, szokásaink megőrzésében.

tékek megismerését, befogadását és megőrzését célzó együttműködés kiépítése. Eddig
közel 900 kispesti diák és tanár
utazott ki a testvérvárosokba a
program keretében, amelyet
az önkormányzat évente 10
millió forinttal támogat. Azon
kívül, hogy a csereüdülés, a
közös kirándulás, városnézés
felejthetetlen élmény egy fiatal életében, mindenképpen
hosszú távú közösségszervező lehetőség is. A fiatalok
ugyanis nagyon nyitottak és
érdeklődőek, általuk lehet talán szüleiket, nagyszüleiket is
arra ösztönözni, hogy keressék
és megtalálják a különbözőségekben a hasonlóságokat,
arra indítani, hogy nyissanak,
érdeklődjenek más kultúrák,

Ferenczi István (LMP)
A testvérvárosi kapcsolatok
olyan önkormányzati együttműködési lehetőségeket kínálnak, amelyekben minden
fél gazdagodhat, erősödhet, jó
gyakorlatokat és tapasztalatokat vehet át egymástól – mindezeket pedig a helyi közösség
javára fordíthatja. A kispestiek
szolgálatának ugyanilyen fontos szereplői az aktív civil szerveződések is. A kerület, sőt az

más emberek felé. Ezekkel az
együttműködésekkel könnyebbé válhat más nyelvek megismerése, és ez gerince lehet a
civil és kulturális programok
mellett az oktatási partnerség
továbbfejlesztésének is. Az új
elképzelések megvalósítását
szolgálják a kétoldalú látogatások a városvezetők, valamint
a különböző kulturális, oktatási, szociális intézmények
munkatársai számára egyaránt.
A testvérvárosi kapcsolatokat
erősítik például az olyan kezdeményezések is, amelyeknek
köszönhetően Kispesten létrejött az Atatürk park, Török–
Magyar Barátság Parkot avattak Pendikben, illetve bolgár
ivókutat és rózsakertet hoztak
létre az Eötvös utcában.
ország határain túl is hírnevet
szerzett a környezetvédelmi és
társadalmi kérdésekben aktív
Átalakuló Wekerle, mely most
az együttműködés új lehetőségét, új szintjét kínálta fel az
önkormányzatnak – és pozitív
fogadtatásra talált! Az Önkormányzatok Átalakulásban című
programban idén öt ország hat
városában fognak a helyben
aktív Átalakuló-csoportok és
a helyi városvezetés felelősei
azon dolgozni, hogy a civil–
önkormányzati partnerség új
modelljét dolgozzák ki. Olyan
modellt, amelyben a helyi képviselők, a városházi apparátus
és az aktív állampolgárok gördülékenyebben, hatékonyabban
együttműködve tudnak tenni
azért, hogy az itt élőket megerősítsék a klímaváltozás kihívásaival szemben. Sok sikert
mindannyiunknak!
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Kispest egészét kell képviselni
a Parlamentben

Dr. Hiller István (MSZP)
Az elmúlt négyéves parlamenti ciklus bizonyította, hogy
két országgyűlési képviselő
együttműködésének és közös
fellépésének eredményeként
hatékonyan lehet megoldani
a kerülethatárokon átívelő
problémákat. Dr. Hiller István, Kispest és Pesterzsébet
országgyűlési
képviselője
Burány Sándorral együtt
továbbra is Kispest egészét
szeretné képviselni az Országgyűlésben, amelynek jelenleg
alelnöki tisztét is betölti.
Négy évvel ezelőtt az általam
reméltnél is kedvesebben fo-

gadtak a kispestiek, akiknek
egy részét – a Wekerletelepen,
illetve az Ady Endre úttól
Pesterzsébet felé eső területen élőket – a mögöttünk álló
ciklusban a választási törvény
módosításának eredményeként képviselhettem, és szeretném továbbra is képviselni
– nyilatkozta lapunknak dr.
Hiller István. – Szerencsésnek
mondhatom magam, hogy évtizedek óta ismerem Burány
Sándort, a szomszédos választókerület, Kispest és Kőbánya
országgyűlési
képviselőjét,
és az elmúlt években számos
kérdésben léptünk fel közösen, amellyel bizonyítottuk,
hogy a kettőnk együttműködése parlamenti szinten képes újraegyesíteni Kispestet.
Kiváló példa erre az egykori
Budapesti Vegyiművek Illatos úti telephelyén történt
környezetszennyezés, amely
messze túlmutatott a kerülethatárokon. Sikerrel léptünk
fel annak érdekében, hogy a
kormányzat minél gyorsabban
járjon el a közvetlen veszély
elhárítása érdekében, s ehhez

nélkülözhetetlen
segítséget
kaptunk a lakosságtól, a civil- és szakmai szervezetektől
is. Törvénymódosítást nyújtottunk be, hogy csatolják
Kispesthez a Határ úti buszvégállomás területét, amely
közigazgatásilag ugyan a IX.
kerülethez tartozik, valójában
már hosszú évek óta a „senki
földjének” számít. Ez a javaslat a naponta itt áthaladó sok
ezer embernek könnyítheti
meg a hétköznapjait – hangsúlyozta Hiller István. Az
országgyűlési képviselő DélPest és az agglomeráció egyik
legnagyobb – az egész magyar
egészségügyre kivetíthető –
problémájának a Jahn Ferenc
Dél-pesti Kórház helyzetét
látja. Szakmai és politikai
akarat kell ahhoz, hogy érdemben fel lehessen számolni
az egyik legnagyobb fővárosi
kórházban uralkodó áldatlan
állapotokat, de a jelenlegi
kormányzat erre képtelen, s
amennyiben hatalmon marad,
ezen a területen sem várható
változás – tette hozzá.

Várjuk
észrevételeiket!
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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Elhunyt
Petrusz Tibor
Életének 94. évében elhunyt
Petrusz Tibor nyug. rehab. ezredes, egykori ludovikás tiszt,
a Politikai Elítéltek Közösségének elnöke, Kispest Díszpolgára, a Szabadságharcosokért
Közalapítvány kuratóriumának tagja. Petrusz Tibort 2018.
március 28-án 11.15 órakor a
Kispesti temető ravatalozójából az evangélikus egyház
szerint kísérik utolsó útjára
katonai tiszteletadás mellett.
Búcsúbeszédet mond dr. Holló
József altábornagy, miniszteri
főtanácsos. Az elhunytat a Kispesti Önkormányzat, a Szabadságharcosokért Közalapítvány
és az 1945–56 közötti magyar
Politikai Elítéltek Közössége
saját halottjának tekinti.

FELHÍVÁS

Közalapítvány
a kispestiekért
A kispesti önkormányzat szociális alapítványaként 1991 óta
működő Kispesti Rászorultak
Megsegítéséért Közalapítvány
az elmúlt tíz évben csaknem 25
millió forint értékben nyújtott
támogatást egyebek mellett
gyógykezeléshez, gyógyszerek és gyógyászati eszközök
vásárlásához,
javításához,
karbantartásához. Kerületi intézményekkel, szervezetekkel
egyeztetve rendszeresen szerveznek jótékonysági rendezvényeket és esteket, amelyek
bevételéből egy-egy javasolt
személyt vagy családot támogatnak. A Kispesti Rászorultak
Megsegítéséért Közalapítvány
folyamatosan várja a támogatásokat és az adó egy százalékának felajánlását adószámára: 19677976-1-43.
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ÖNKORMÁNYZAT

TÁMOGATÁS

Kispestieknek segít az önkormányzat a hátralék rendezésében
Kispest önkormányzata támogatást nyújt a közüzemi díjhátralék megfizetéséhez, annak érdekében,
hogy a szociálisan rászorultak lakhatásának biztonságát elősegítse, a lakhatással kapcsolatos költségeikből származó adósságterheket enyhítse.
b) pontjában meghatározott
vagyona (hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog,

Támogatás
kérhető lakbér-,
gáz-, áram- és
távhődíjhátralék
rendezéséhez

Szociálisan rászoruló családoknak nyújtanak
segítséget a szolgáltató centrumban
Az adósságcsökkentési támogatás a szociálisan rászoruló
személyek részére nyújtott,
a lakhatási kiadások kapcsán
keletkezett lakbér- és különszolgáltatási díj-, vezetékes
gázszolgáltatási díj-, áramszolgáltatási díj-, illetőleg
távhődíjhátralék rendezéséhez
történő hozzájárulás.
A képviselő-testület adósságcsökkentési támogatást állapít meg a lakhatási kiadások
kapcsán keletkezett hátralék
rendezéséhez történő hozzájárulásként annak a hátralékkal
terhelt lakásban életvitelszerűen élő személynek, aki
– bérlőként, bérlőtársként vagy
jogcím nélküli használóként
lakik az önkormányzat tulajdonában álló bérlakásban,
– bérlőként lakik az állam
nevében és javára a Nemzeti
Eszközkezelő Zrt. által megvásárolt lakóingatlanban, vagy
– tulajdonosként vagy haszonélvezőként lakik magántulajdonban lévő társasházi,
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szövetkezeti lakásban vagy
magántulajdonban lévő családi
házban, feltéve, hogy esetében
együttesen fennállnak a jogosultsági feltételek.
Adósságcsökkentési támogatás annak a személynek állapítható meg, akinek
– a háztartásában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 270%-át, egyedül élő vagy
gyermekét egyedül gondozó
szülő esetén annak 310%-át,
– a szolgáltatók felé fennálló
adóssága meghaladja az 50
ezer forintot, vagy a közüzemi
díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták,
– vállalja az adósság és az
adósságcsökkentési támogatás
különbözetének megfizetését
(önrész), továbbá a Kispesti
Szociális Szolgáltató Centrum
adósságkezelési tanácsadójával való együttműködést,
– a háztartás tagjai egyikének
sincs az Szt. 4. § (1) bekezdés

továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként
figyelembe nem vett – összeg),
amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetve
összege az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, 855
000 Ft-ot vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát, 2 280
000 Ft-ot meghaladja,
– és az adóssággal érintett lakás nagysága nem haladja meg
1-2 személy esetében a két
lakószobát, 3-4 személy esetében a három lakószobát, 5-6
személy esetében a négy lakószobát, és minden további személy után az egy lakószobát.
A kérelemhez csatolni kell:
– önkormányzati bérlakás esetén a bérleti szerződés másolatát és a Kispesti Vagyonkezelő
Műszaki Szervezet által végzett utolsó bérleményellenőrzésről készült jegyzőkönyv
fénymásolatát,
– társasházi és szövetkezeti
lakás, valamint egyéb ingatlan
esetén a lakás vagy ingatlan
helyrajzi számát hitelt érdemlően igazoló dokumentum másolatát,
– a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.
és a hiteladós által megkötött
bérleti szerződés másolatát,

– a szolgáltató szervezet által
kiállított hivatalos iratot az
adósság jogcíméről, összegéről, felhalmozódásának időtartamáról vagy a közüzemi
szolgáltatás kikapcsolásának
tényéről,
– a kérelmező és a háztartásában élők jövedelméről tett
jövedelemnyilatkozatot, a jövedelem típusának megfelelő
iratot vagy igazolást, és
– a 3/a. melléklet szerinti formanyomtatványon tett vagyonnyilatkozatot.
Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja
meg az adósságkezelés körébe bevont adósság 75%-át, és
összege legfeljebb háromszázezer forint lehet.
Az adósságcsökkentési támogatás iránti kérelem a 4/2015.
(II.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon, kizárólag
a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrumnál (XIX., Táncsics Mihály u. 7.) nyújtható
be, év közben folyamatosan.
A Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum hétfőn, szerdán
és csütörtökön 8.00–16.30,
kedden 12.00–16.30, pénteken
8.00–14.00 óra között tart nyitva. Az adósságkezelési tanácsadást előzetes felmérést követő időpont-egyeztetés után
vehetik igénybe a kispesti családok. Az adósságcsökkentési
támogatás igénybevételének
részleteiről, az eljárás menetéről bővebb információ, illetve
a kapcsolatfelvételhez időpont
a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum 347-0040-es telefonszámán kérhető.
Kispest Önkormányzata

Támogatás felsőfokú tanulmányokhoz

Idén hetvenöt kispesti fiatal felsőfokú tanulmányait támogatja az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében. A támogatásról szóló dokumentumokat ünnepélyes keretek
között adták át a Városháza dísztermében.

Idén 75 kispesti fiatal kapott támogatást tanulmányaihoz
A városházi ünnepségen a fiatalokat köszöntő Gajda Péter polgármester arról beszélt,
hogy sajnálatos módon 2010
óta folyamatosan csökken az
állami finanszírozásban tanulható képzési formák száma.
Ennek is köszönhető, hogy
2017-re 20 ezerrel csökkent a
felsőoktatásban tanuló diákok
létszáma. Ezért is fontos ez a
támogatási forma, amelyet az
önkormányzat több mint tíz
éve ad a kispesti fiataloknak.

A polgármester kiemelte: bár
az önkormányzatnak nem feladata az ilyen típusú pályázatok támogatása, mégis minden
esztendőben a képviselő-testület tagjainak egyhangú döntése alapján biztosítja a 6 millió
forintos keretösszeget. Gajda
Péter ígéretet tett arra, hogy a
szűkülő források ellenére az
önkormányzat igyekszik továbbra is segíteni a kispesti
fiatalokat felsőfokú tanulmányaikban. Az önkormányzat-

hoz benyújtott pályázatokat a
KOSIE Bizottság bírálja el és
hoz döntést a támogatás ös�szegéről, mert a differenciálás
szociális rászorultság alapján
történik. Az önkormányzat
által megítélt havi ösztöndíj
összegét a pályázatkezelő minisztérium felülvizsgálja és
megduplázza. Az ösztöndíjakat igazoló iratot a polgármestertől és Vinczek György
alpolgármestertől vehették át
a diákok.

Cigány kutató biológus volt az Erkel iskola vendége
Ezúttal nem egyetemisták, hanem az Erkel iskola 7-8. osztályos diákjai hallgathatták
az egészségkutatással, a magyarországi cigány lakosság
egészségügyi állapotának vizsgálatával foglalkozó dr. Orsós
Zsuzsanna biológust, egyetemi
adjunktust. „Szeretném elhitetni a többségi társadalommal,
hogy nem szabad általánosíta-

ni, motiválni kell a gyerekeket,
és esélyt kell adni nekik a tanuláshoz, a tudás megszerzéséhez” – fogalmazta meg mis�sziójának lényegét, saját életét
állítva a változtatás lehetséges
példájaként a gyerekek elé. Az
önkormányzat
oktatási-motivációs előadássorozata példamutatással, érzékenyítéssel
segíti a cigány származású

fiatalok társadalmi felzárkózását. Kállai Szilvia, az önkormányzat romaügyi referense
lapunknak elmondta, az egyes
előadásokon olyan sikeres,
diplomás cigány emberekkel
találkozhatnak a diákok, akik
példát tudnak mutatni nekik,
főként a roma gyerekeknek,
hogy elhiggyék, a tanulás érték.
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A Gábor iskoláé lett
a Zrínyi-kupa
Idén is sikeresen szerepeltek
a kispesti diákok az immár
29. alkalommal megrendezett
Zrínyi Ilona Matematikaversenyen: az összesítések alapján a
megyei forduló legeredményesebb általános iskolái közé került a Gábor iskola. A dél-pesti
régió ünnepélyes díjátadóján, a
Puskás iskolában 182 kis matematikus kapott valamilyen
elismerést kimagasló teljesítményéért. A díjakat Szujkó
Szilviától, a KOSIE Bizottság
elnökétől, valamint a verseny
lebonyolításában is résztvevő
iskolák pedagógusaitól vették át a diákok. A verseny az
1989/90-es tanévben indult a
kecskeméti Zrínyi Ilona Általános Iskolából. Kispest a
fővárosi kerületekkel együtt
1994-ben kapcsolódott be a
szervezésbe és lebonyolításba,
a Puskás iskola pedig csaknem
tíz éve ad otthont az ünnepélyes díjátadónak a régióban.

ELISMERÉS

Együttműködés
a biztonságért
A polgári védelem területén
kimagasló teljesítményt nyújtó és a katasztrófavédelemmel
együttműködő, annak munkáját segítő személyeknek adott
át elismeréseket a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
a polgári védelem világnapja
alkalmából rendezett ünnepségen. A XIX. kerületből Oláh
Ilona, a Kispest Deák Ferenc
Gimnázium pedagógusa és dr.
Csatári Bálint, a Kispesti Rendészeti Központ közbiztonsági
referense kapott elismerést.
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PROGRAMAJÁNLÓ
Húsvét az ókori
Jeruzsálemben
Berzsenyi Emese vallástörténész tart előadást április 12-én,
csütörtökön 17 órától a FSZEK
kispesti Üllői úti könyvtárában. Az előadás virtuális kirándulásra hívja a vendégeket
az ókori Jeruzsálembe; sok
képpel kísérve azt igyekszik
megmutatni, hogyan ünnepelték az itt élő emberek a város
története során a tavasz, az
élet megújulásának ünnepét.
A fszek1901@fszek.hu e-mail
címen vagy a 06-1-281-1163as telefonszámon jelentkezőknek ülőhelyet biztosítanak.
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SPORT

Ősszel folytatódik az óvodás sportprogram

Hat versenyszámban, három korcsoportban, nyolc óvodából összesen 11
csapat mérte össze ügyességét a kerületi ovis sportprogram záró versenyén
a Bolyai iskolában. Az egészséges életmódot népszerűsítő rendezvényt
szeptemberben újra indítja az önkormányzat.

Minden héten kedden

Színekbe ágyazott érzelmek
Császár Sándor, Balgha Sándor és Szőgyéni Sándor kispesti alkotók képeiből nyílt
közös kiállítás a Wekerlei Kultúrházban. A tárlat április 7-ig
nyitvatartási időben díjtalanul
megtekintő.
Belső tájakon
Janisch Kornélia keramikusművész kiállítását április 9-ig
tekinthetik meg az érdeklődők a Nagy Balogh János
Kiállítóteremben.
Átfedések az Előtér
Galériában
Mazalin Natália festőművész
kiállítása április 12-ig tekinthető meg a KMO Előtér Galériájában.
Otthontalan alkotók
kiállítása
A Menhely Alapítvány kiadásában működő Fedél Nélkül
utcalap havi művészeti pályázatának képeiből nyílt kiállítás a Wekerlei Társaskörben.
A „Miért olyan nagyszerű kép
ez?” című albumot népszerűsítő tárlat április közepéig tekinthető meg.

Tizenegy csapat mérte össze ügyességét labdajátékokban
Az átfogó, a labdajátékokra fókuszáló sportprogram a
Humánszolgáltatási és Szociális Iroda, illetve a Kispesti
Sportközpont szervezésében
novemberben kezdődött, azzal
a céllal, hogy játékos mozgást
biztosítson az óvodás kisgyerekeknek, akik versenyezhetnek,
a résztvevő sportegyesületek
révén a szülők megismerhetik
a sportolási lehetőségeket Kispesten, és az egyesületi sport-

szakemberek is megfigyelhetik
és kiválaszthatják a tehetséges
gyerekeket. A Bolyai iskola

Rendkívül eredményesnek bizonyult
a kezdeményezés
tornatermében rendezett döntőn legjobb helyezéseket elért
csapatok Gajda Péter polgár-

mestertől, Dufek Jánostól, az
Erkel iskola igazgatójától és
Szujkó Szilviától, a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi
Bizottság elnökétől vehették át
a díjakat. Az első helyezettek
80 ezer, a második helyezettek
60 ezer, a harmadikok 40 ezer,
a negyedikek 20 ezer forintos
vásárlási utalványt nyertek az
önkormányzat jóvoltából.

v
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A 95 éves KMO Művelődési Ház pályázatai
Különleges, játékos interaktív vetélkedőre invitálja a KMO Művelődési Ház 95. születésnapja
alkalmából a kispestieket. A www.kmo.hu honlapon április 1-jétől elérhető vetélkedő kérdései a
művelődési házra és a benne zajló programokra, rendezvényekre vonatkoznak. Az ünnep kapcsán
„Élményeim a KMO-ban” címmel nyílt pályázatot is hirdetnek hivatásos és amatőr alkotók részére,
akik versekkel, prózákkal, rajzokkal, fotókkal, festményekkel és szobrokkal pályázhatnak április
15-ig. A pályázatokról bővebb információ a KMO honlapján érhető el.

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

Olajcsere
AKCIÓ!

AJÁNDÉK
ADALÉK!

18-20., A ép. II/71.

Levegő és pollenszűrő
10% kedvezmény

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

Gumicsere + tárolás
csomag AKCIÓ!
10% kedvezmény
Csak márciusban!

Fékfolyadék csere 9.990 Ft
Műszeres motor-diagnosztika 9.990 Ft
Műszaki vizsga 25.990 Ft

* Más akcióval össze nem vonható, készpénzre nem váltható.
A változtatás jogát fenntartjuk. Az akció időtartama:
2018.03.01.–2018.05.31.

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

2017-2018
2017-2018 TANÉV II. FÉLÉVES
TERVEZETT ELŐADÁSAI
HELYSZÍN: 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.
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.
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 ör-

vendetes, hogy egyre többen használják. Ez az előadás
feltáró jellegű, alapvető ismereteket és csapdákat mutat
meg.

Fotó - Videó
Bárhol, Bármikor...

2018. április 24. kedd, 16 óra:
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.
2018. május 8. kedd, 16 óra:

PROFI MINŐSÉG, KEDVEZŐ ÁR!

Kerényi Péter, kommunikációs
szakember: Italosok és élelmesek,
avagy a gasztronómia útja és tévútjai
Kerényi Péter előadásában a gasztronómia izgalmas történeti alapjairól beszél, s ezzel rámutat ennek a szakterületnek a legfontosabb összefüggéseire.

•
•
•
•
•
•

2018. május 22. kedd, 16 óra:
Dr. Jászberényi József: Róma
templomai, avagy a kereszténység
vizuális enciklopédiája
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.

céges-, családi rendezvények felvétele
videoklip, portré, dokumentumlm
családi-, baba-, gyerekfotózás
gyerekfotózás intézményekben
kazetták digitalizálása DVD-re, HDD-re
online, ofine grakai tervezés, honlap készítés

Ne bízza a véletlenre,
örök emlék egy életre !

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

Erdős László

+36 70 248-7272
el@elmedia.hu
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Új LADA már 399 800.- Ft
befizetésével az Öné lehet!*

FINANSZÍROZÁS

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.

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

KEDVEZMÉNYES
HIRDETÉSI LEHETŐSÉG
A KISPEST ÚJSÁGBAN!
Email:

kispesti.ujsag@gmail.com
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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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