BERUHÁZÁS
LEZÁRULT A TÉRREHABILITÁCIÓ
Megtartották a Kossuth tér rehabilitációja és a Zöldfelület-rendezés a Kosárfonó utcában elnevezésű
Tér_Köz pályázatok zárórendezvényét. Különleges,
a fővárosban is egyedülálló teret alakítottak ki, ahol
a kiemelt sportpályának köszönhetően parkolásra
és sportolásra egyaránt lehetőség nyílik.
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A kispestiek régi álma válhat
valóra: jövő nyáron héttermes multiplex mozi nyílik a
KÖKI Terminál bevásárlóközpontban. Az egymilliárd
forintos beruházás terveit
már jóváhagyta a kerületi
tervtanács.
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Újabb három összkomfortos
lakással bővült a Nagysándor József utcai Családok Átmeneti Otthona. A szolgáltatásnak köszönhetően nehéz
helyzetbe került gyermekes
családokon tud segíteni az
önkormányzat.
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Nyolc új térfigyelő kamerát
szereltek fel az elmúlt hetekben Kispest-szerte, az utolsó
eszköz a Shopmark átépítése után kerül majd végleges
helyére. Az önkormányzat
saját forrásból fejleszti a
rendszert.
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Gajda Péter polgármester a projekt zárórendezvényén

Új kamerákkal bővült a térfigyelő
rendszer
Nyolc új térfigyelő kamerát szereltek fel az elmúlt hetekben
Kispest-szerte. Az utolsó eszköz a Shopmark átépítése után
kerül majd végleges helyére.
Az önkormányzat 2006-ban alig tíz kamerával kezdte kiépíteni, s azóta is saját
forrásból, külső segítség nélkül fejleszti
a kerület biztonságát erősítő térfigyelő
rendszerét – mondta Gajda Péter polgármester az újonnan telepített egyik
kamera üzembe helyezése után a Nagy-

Az önkormányzat saját
forrásból fejleszti
a rendszert
kőrösi út–Határ út kereszteződésében.
Ezeket a kamerákat még a tavalyi év
költségvetéséből telepítette az önkormányzat, a fejlesztés idén is folytatódik
– tette hozzá. Új kamerák kerültek a
KÖKI Terminál buszpályaudvaron lévő

Fornetti-üzlet környékére, a Nagykőrösi
út–Határ út, a Petőfi utca–Zalaegerszeg
utca, az Árpád utca–Zalaegerszeg utca,
az Ady Endre út–Hunyadi utca, az Ady
Endre út–Kisfaludy utca, a Városház
tér–Kossuth Lajos utca kereszteződésébe, valamint a Jahn Ferenc utca–József
Attila utca sarkára. A Shopmark átépítése után oda is kerül majd térfigyelő
eszköz. A Kispesti Rendészeti Központ
vezetője kérdésünkre elmondta, jelenleg 68 kamerával figyelik a város utcáit
és tereit, valamint négy rendszámfelismerő követi a forgalmat. Bali Péter arra
is felhívta a kispestiek figyelmét, hogyha valakit valamilyen kár, atrocitás ér,
vagy a kamerák által rögzített kép segítségével feljelentést kíván tenni, annak
nyolc nap áll a rendelkezésére, mert a
jelenlegi szabályok szerint eddig őrzik
a rögzített adatokat.

Nyolc új kamerát szereltek fel Kispesten

Befejeződött a Kossuth tér
rehabilitációja
Megtartották a Kossuth tér rehabilitációja és a Zöldfelület-rendezés a Kosárfonó utcában elnevezésű Tér_Köz
pályázatok zárórendezvényét. Gajda
Péter polgármester, Burány Sándor
országgyűlési képviselő, Vinczek
György alpolgármester, Bogó Józsefné, Dódity Gabriella és Teknős
Ferenc önkormányzati képviselők,
valamint a munkálatokban közreműködő intézmények és irodák vezetői
vettek részt az eseményen.

A Trefort középiskolának, a közelben lakóknak, a piacra járó kispestieknek és a
piacon dolgozóknak is fontos volt, hogy
végre megújuljon a terület. Különleges, a
fővárosban is egyedülálló teret alakítottunk
ki, hiszen a kiemelt sportpályával a parkolásra és sportolásra is lehetőség nyílik a
téren – mondta köszöntőjében Gajda Péter. Kispest polgármesterétől megtudtuk, a
Kossuth téri piac mögötti parkoló átépítése
2017 márciusában indult és szeptemberben
zárult. A közel 6000 négyzetméteres terület rehabilitációja, a közösségi tér és parkoló kialakítása a Fővárosi Önkormányzat
Tér_Köz pályázatából valósult meg. Az
önkormányzat a beruházásra 246 millió

forint támogatást kapott a Fővárosi Önkormányzattól, melyhez több mint 100 millió
forint önerőt tett hozzá. Az építkezés során
154 parkolóhelyet építettek, a kispestiek

Egyedülálló teret
alakítottak ki közel 6000
négyzetméteren
már tavaly birtokba vehették a Trefort iskola előtti új közösségi és sportterületet, a
sportpálya melletti pingpongasztalt, kültéri
csocsóasztalt és a térszíni berendezési tár-

gyakkal megegyező utcabútorokat. Idén
elkészült a sportpálya alatti parkoló is. A
projekt a parkolók és a sportolási lehetőségek megépítésével nem zárult le, az utolsó
ütemben – a környéken lakókkal egyeztetve – a Kosárfonó utca 6–16. számú házak
előtti zöldfelület rendezése került sorra.
Ez a beruházás is a főváros Tér_Köz pályázati támogatásával valósult meg: az önkormányzat 19 millió forintot nyert, és a
pályázati forrást 25 millió forint önrésszel
egészítette ki. A polgármester köszönetet
mondott a lakóknak és az iskolának, hogy
elviselték az építkezés kellemetlenségeit.
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Kulcsátadás a Családok Átmeneti Otthonában

Átvette a Nagysándor József utcai Családok Átmeneti Otthonában (CSÁO) elkészült három összkomfortos lakás kulcsait a működtető Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum igazgatója, Vighné Vincze
Erzsébet.
A Nagysándor József utcai
CSÁO kialakítása tavaly augusztusban érkezett második
szakaszához. 2015-ben az utcafronton lévő épületben közösségi helyiséget, irodát és
egy lakrészt építettek ki, most
az udvari épületek felújítása
került sorra. A 38 millió forintos önkormányzati beruházás
eredményeként újabb három,

Teljes kihasználtsággal működik
az intézmény

Újabb három összkomfortos lakást alakítottak ki

egyszobás, összkomfortos lakással tudunk segíteni a nehéz
helyzetbe került gyermekes
kispesti családokon – tájékoztatta lapunkat Gajda Péter
polgármester, aki Vinczek
György
alpolgármesterrel,
Burány Sándor országgyűlési
képviselővel és Kránitz Krisztiánnal, a VAMŰSZ igazgatójával együtt járt a helyszínen.
A felújítás magában foglalta
a teljesen új tetőt, a hőszige-

telt födémet, a nyílászárók
cseréjét, a víz-, a csatorna- és
az elektromos hálózat teljes
felújítását, gázkazán beszerelését, a radiátoros fűtési rendszer kiépítését, a festést és
mázolást, valamint az udvar
rendezését. A 2002-ben indult
Családok Átmeneti Otthona
szolgáltatás a lakhatási krízisbe került, kiskorú gyermeket nevelő, gyermeket váró
családok vagy egyedülálló
szülők számára biztosít átmeneti jelleggel lakhatást. A Jahn
Ferenc utcában három lakrész
áll a családok rendelkezésére,
ebből egy nagycsalád befogadására is alkalmas. Kispest
képviselő-testülete 2014-ben
határozott a CSÁO férőhelybővítéséről és ezzel együtt közösségi helyiség létesítéséről
a Nagysándor József utca 44.
alatti önkormányzati ingatlanon. Itt két épületben négy
lakrész, egy közösségi helyiség, iroda és raktár kialakítására nyílt lehetőség.

Mozi lesz a KÖKI Terminálban

A tervek szerint 2019 nyarán
héttermes multiplex mozi nyílik a KÖKI Terminál bevásárlóközpontban. Kispest polgármestere lapunknak elmondta,
a kispestiek régi álma válhat
valóra, hiszen már a pláza tervezésekor, majd a 2011-es átadáskor szóba került egy mozi
kialakításának lehetősége, de
akkor ez elmaradt. Felmérést
végeztünk 2017-ben, és abból
kiderült, hogy Kispesten és
a régióban is nagy igény van
a mozira – tudtuk meg Gajda
Péterről. Az 1300 főt befo-

gadni képes mozi a tulajdonos cég beruházásában épül,
az egymilliárd forintos beruházás terveit már jóváhagyta
a kerületi tervtanács. Három
kisebb terem a második emeleten, négy nagyobb a tetőkerti moziboxban kap helyet az
eddigi nyári strandröplabda-,
illetve téli korcsolyapálya helyén – tájékoztatta lapunkat
Dancs Ágnes igazgatósági tag,
hozzátéve, hogy az építkezés
semmiféle kényelmetlenséggel
nem jár majd a látogatók számára.

Részben beépítik a tetőkertet is
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ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS

Burány Sándor és Hiller István újra a parlamentben

A Kőbányával közös 9. egyéni választókerületben Burány Sándor, a Pesterzsébettel közös 16.-ban dr.
Hiller István győzött az április 8-i országgyűlési képviselőválasztáson. Mindkét kispesti képviselő az
MSZP–Párbeszéd színeiben jutott mandátumhoz az új parlamentben.

Burány Sándor (MSZP)
A 9. választókerületben (Kispest–Kőbánya) 53 976-an
szavaztak érvényesen, Burány
Sándor 22 010 voksot kapott
(második a Fidesz-KDNP-s
dr. György István lett 21 222
szavazattal). Burány Sándornak ez lesz a hetedik ciklusa a
parlamentben.
Burány Sándor 1956. augusztus 19-én született Budapesten. 1974-ben érettségizett,
és szerzett elektronikai műszerész képesítést a Latinca
Sándor Gép- és Villamosipari
Szakközépiskolában. A középiskola elvégzését követően
Ganz Műszer Műveknél helyezkedett el, majd 1977-ben
műszergyártó és karbantartó
technikusi oklevelet szerzett.

1982–87 között esti tagozaton
elvégezte a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem
Ipari Karán a tervező-szervező szakot. 1991 és 1992 között elvégezte a Századvég
Politikai Iskolát. Az 1994. évi
országgyűlési választásokon
Budapest 28. számú (Kispest)
választókerületében, a második fordulóban 49 százalékos
támogatással szerzett mandátumot. Az 1998. évi országgyűlési választásokon ismét
Kispesten indult, és nyert.
2002-ben harmadszor is megszerezte az egyéni győzelmet.
2002. május 27-től 2003. március 2-ig a Pénzügyminisztérium politikai államtitkára volt,
2003–2004 között foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter. 2006-ban ismét egyéni
mandátumot szerzett Kispesten. 2007 januárjától a Miniszterelnöki Hivatal gazdaság- és
közlekedésfejlesztésért felelős
államtitkára, 2008 nyarától a
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium államtitkára
volt. A 2010-es országgyűlési
választásokon a budapesti területi listán szerzett mandátumot. 2014-ben a 9. választókerületben (Kispest–Kőbánya)
jutott be a parlamentbe.

Dr. Hiller István (MSZP)
A 16. választókerületben (Kispest–Pesterzsébet) 52 211-en
adtak le érvényes szavazatot,
a győztes dr. Hiller Istvánra 22
572-en voksoltak (második a
Fidesz-KDNP-s Földesi Gyula
lett 19 462 szavazattal). Hiller
István 2002 óta országgyűlési
képviselő.
Hiller István 1964. május 7-én
született Sopronban. 1988ban az ELTE BTK történelem–latin szakán diplomázott.

1990-ben egyetemi doktori
fokozatot, 1996-ban PhD tudományos fokozatot szerzett.
2002 áprilisától országgyűlési
képviselő, májustól az oktatási minisztérium politikai
államtitkára; 2003. május 12től kulturális miniszter volt.
Alapító tagja az MSZP-nek,
1998 őszén az Országos Választmány elnökhelyettesének
választotta, 2000 májusától
az Országos Elnökség tagja. A
2003-as kongresszus a párt alelnökévé választotta. A 2003as kongresszus megbízásából
a Magyar Szocialista Párt „Új
Magyar Szociáldemokrácia”
című programját elkészítő bizottságának elnöke. 2004. október 16-tól a Magyar Szocialista Párt elnöke, 2006. június
9-től 2010-ig oktatási és kulturális miniszter volt. 2014-ben
a 16. választókerületben (Kispest–Pesterzsébet) jutott be a
parlamentbe. Az Országgyűlés
alelnöke.

v

Az országgyűlési választásokat a Fidesz–KDNP nyerte meg, a
Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a 199 képviselői helyből
133-at a Fidesz–KDNP, 26-ot a Jobbik, 20-at az MSZP–Párbeszéd, 9-et a DK és 8-at az LMP kap, 1-1 mandátumot szerzett az
Együtt, a MNOÖ és egy független jelölt.
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A Szivárvány óvodásai a program záróünnepségen

amelynek keretében kispesti
óvodások négy hónapon keresztül ismerkedtek a török
kultúrával, gasztronómiával,
a két nép történelmével, a két
ország lakóinak szokásaival.
Köszöntőjében Ahmet Akif
Oktay, a Török Köztársaság
nagykövete arról beszélt, hogy

mivel különböző kultúrákban
gazdag, színes világban élünk,
ezért már fiatal korban nagyon
fontos a más népekkel való
ismerkedés. Mehmet Sami
Dyvlely, Pendik alpolgármestere, miután szimbolikusan a
színpadon átnyújtotta Pendik
város ajándékát – gyerekenként egy-egy török fajátékot,
mangalát – az óvodásoknak,
illetve egy pendiki képzőművészeti alkotást Kaszper
Ágnes intézményvezetőnek,
arról beszélt, hogy a gyerekek jelentős szerepet töltenek
be a két város testvérvárosi
kapcsolatában. A kulturális
program szakmai támogatója,
a Yunus Emre – Török Kulturális Intézet igazgatója, Yakup
Gül köszöntőjében azt emelte
ki, hogy a program során nemcsak a gyerekek érezték remekül magukat, és reményét fejezte ki a folytatásra.

NEVELÉS

Óvodai konferenciát tartottak a pedagógus-kiégés ellen

Immár harmadik alkalommal
tartották meg a Kispesti Óvodapedagógia Napokat és ennek
keretében a Kispesti Óvodapedagógusok Szakmai Munkaközössége által szervezett konferenciát. A KMO-ban rendezett
szakmai programot Gajda Péter polgármester nyitotta meg.
„A pedagógus-kiégés ellen”
című konferencia témájának
kiválasztása ugyancsak időszerű: jelenleg is 13-14 óvodapedagógus hiányzik a kispesti
óvodákból, s ha az intézményekben dolgozó középkorú
munkatársak néhány éven belül nyugdíjba mennek, komoly
fejtörést okoz majd a pótlásuk.

Éppen ezért a kispesti óvodák
állásbörzén keresnek óvodapedagógusokat a kerületi intézményekbe – tudtuk meg Szücsné Juhász Csillától, aki Bánáti
Tibornéval együtt vezeti a kispesti szakmai munkaközösséget. Az Árnyas óvoda vezetője
szerint inkább azok választják
hivatásul az óvodapedagógiát,
akik saját családjukon, ismerőseiken keresztül látják, tapasztalják a szakma szépségeit. A
konferencia témájáról, „a pedagógus-kiégés elleni” lehetőségekről Csehák Hajnalka, a
Lelki Titkaink Mentálhigiénés
Stúdió pszichológusa tartott
érdekes és interaktív előadást.
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Vállalkozói tapasztalatcsere a stratégiáról

Befejeződött a Yunus Emre Török Kulturális Intézet és a Kispesti Szivárvány Óvoda idén januárban
indult török–magyar kulturális programsorozata. A záróünnepségre a pendiki Puskás-szobor és Török–Magyar Barátság Park avatásának első évfordulója alkalmából került sor a KMO-ban.

Példaértékű kulturális programsorozat valósult meg
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Véget ért a török ovisprogram
Különleges eseménysorozat
ért véget, amely méltó módon
koronázta meg a törökországi, isztambuli Pendik várossal
nyolc esztendővel ezelőtt megkötött testvérvárosi kapcsolatot és az eddig programokat –
mondta köszöntőjében Kispest
polgármestere. Gajda Péter
hangsúlyozta, büszkék lehetünk arra a „kultúrmisszióra”,
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Harmadszor rendeztek óvodapedagógiai napokat

Negyedik alkalommal tartottak díjmentes vállalkozói és intézményi fórumot a KMO Művelődési Házban, ahová meghívták a Kispesten és Dél-Pesten élő és tevékenykedő vállalkozókat, intézményekben
dolgozókat. Az idei tapasztalatcsere központi témája a stratégia és a vállalkozói protokoll volt.

Az önkormányzattal közösen
szervezett eseménynek helyet adó intézmény nevében
Gábor Ilona igazgató köszöntötte a „Mi fán terem a stratégia?” címmel megszervezett
konferencia résztvevőit. Az
immár negyedik alkalommal
megrendezett találkozó kötetlen beszélgetésre, egymás
tevékenységével való megismerésre, valamint az önkormányzat szakembereivel való
eszmecserére egyaránt lehetőséget nyújtott. Burány Sándor országgyűlési képviselő
megnyitóját követően Vinczek
György alpolgármester, a találkozó házigazdája az önkormányzat helyi vállalkozásokat
segítő, élénkítő beruházásait
és terveit mutatta be a jelenlévőknek. Madar Norbert, a GKI
Digital Kutató és Tanácsadó
Kft. üzletágvezetője „Straté-

gia nélkül nem megy” címmel
tartott előadást, dr. Marczi Erika, a Diamonds International
Corporation
Magyarország
Kft. cégvezetője a vállalkozás kockázatáról, a kockázat
vállalásának jogi, műszaki,

Negyedik alkalommal rendeztek
üzleti találkozót
a KMO-ban
makro- és mikrogazdasági,
humán-, tőkeviszonylatairól
és azok kezelésének lehetséges módjairól beszélt. Görög
Ibolya protokoll-szaktanácsadó az üzleti protokollról, a
megjelenés, a viselkedés, az
öltözködés fontosságáról tartott fergeteges, sok-sok példával színesített előadást.

Vinczek György az új beruházásokat mutatta be

OKTATÁS

Jelen és jövő okos eszközei az iskolákban
A jelen számítástechnikai
eszközeinek, programjainak,
az okostelefonok, tabletek,
robotok iskolai, oktatási alkalmazásának lehetőségeiről
immár második alkalommal
tartottak konferenciát és
szakmai bemutatókat a Puskás iskola szervezésében a
KMO-ban.

Ki is lehetett próbálni a bemutatott eszközöket

A Külső-Pesti Tankerület fenntartásában lévő intézményekben tanítók részére szervezett
„II. Jelen és jövő: számítógépek és okos eszközök az iskolában” című konferencia és
szakmai találkozó résztvevőit
Gajda Péter polgármester és
Bak Ferenc, a Külső-Pesti Tankerületi Központ igazgatója

köszöntötte. Fehér Pétertől „Az
IKT-tól a számítógépes gondolkodás felé”, Námesztovszki
Zsolttól „Okos eszközök az
oktatásban – Ötletek és meglátások a Vajdaságból”, Rab Árpádtól „Öt évvel ezelőtt és öt
év múlva – Merre tovább, digitális oktatás?” címmel hallhattak előadást a résztvevők.
A program második felében a
gyakorlatban is kipróbálhatták
a különféle eszközöket a résztvevők, valamint úgynevezett
workshopokon hallgathattak
előadásokat. Bihari Péter, a
Puskás iskola intézményvezetője örömmel jelentette be,
hogy a téma fontossága miatt
jövőre már budapesti szintű
rendezvényt szerveznek.
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BERUHÁZÁS
Jelzőlámpás kereszteződés
kialakítása
A Budapest Közút Zrt. megbízásából jelzőlámpás forgalomirányítást épít ki a Plastiroute
Kft. az Üllői út–Vas Gereben
utca kereszteződésében. A május végéig tartó munkálatok során az Üllői úton, az Igló utca
és a CBA közötti szakaszon a
villamospaneleket is felújítják.
A munka jóváhagyott ideiglenes forgalmi rend betartásával
történik. A gyalogos és a járműforgalom korlátozásokkal
biztosított lesz. Sávlezárásra,
útszűkítésekre, forgalomtorlódásokra lehet számítani.

2018. ÁPRILIS

BERUHÁZÁS

Edzőtermet kaptak a kispesti rendőrök

Önkormányzati támogatásból alakíttatott ki konditermet a Kispest Közbiztonságáért Alapítvány a kerületi rendőrkapitányságon.

2018. ÁPRILIS

KISPEST

VETÉLKEDŐ

Katasztrófavédelmi ismeretekből vizsgáztak a fiatalok

Az általános iskolás csapatok közül a Kós iskola „Mancs őrjárata”, a középiskolások mezőnyében a
Deák gimnázium diákjaiból álló „The Legends” nyerte meg a KAC-pályán rendezett kerületi katasztrófavédelmi versenyt.

KÖZLEMÉNY
Munkarendváltozás a hivatalban
A 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló
9/2017. (V.19.) NGM-rendelet
alapján a kispesti Polgármesteri Hivatal április 20-án,
pénteken 8–17 óra között tart
ügyfélfogadást, az április 30-i
pihenőnapon és május 1-jén a
hivatal zárva lesz.

FELHÍVÁS
Önkormányzati közalapítványok várnak támogatást
Adójának 1%-ával támogassa a Kispesti Egészségügyi
Gép–Műszer Alapítványt! Az
alapítvány célja a szakrendelő
műszerparkjának megújítása,
ezáltal a betegellátás minőségének növelése. A kedvezményezett adószáma: 180505361-43
Adójának 1%-ával támogassa
a Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítványt! Az
alapítvány célja: a kispesti rászorultak speciális élethelyzetéhez nyújtandó segítségadás.
A kedvezményezett adószáma:
19677976-1-43

Elengedhetetlen a megfelelő kondíció megőrzése
Az edzőterem átadóján Kispest polgármestere azt mondta, hálás szívvel gondol azokra, akik a kerület közrendjét,
biztonságát őrzik, nekik köszönhetően Kispest az egyik
legbiztonságosabb városrész
Budapesten. Ezért sem mindegy, hogy milyen egészségi,
edzettségi állapotban dolgoznak a rendőrök. Gajda Péter
hozzátette, az önkormányzat
minden évben igyekszik segíteni ezt a felelősségteljes munkát, és lehetőségeihez mérten
a következő években is támogatja a kerületi rendőrkapitányságot. Dr. Pella László, a

közalapítvány elnöke elmondta, hogy az épületrész felújítása és a konditermi eszközök
mintegy 10 millió forintba kerültek. A nyugalmazott rendőr

Példaértékű
az önkormányzat
és a rendőrség
együttműködése
dandártábornok
köszönetet
mondott az önkormányzatnak
a támogatásért, Vass András
kuratóriumi tagnak és Peszeki
Zoltán beruházónak a munka

lebonyolításáért. Megköszönte
az önkormányzat támogatását a kapitányság vezetője is,
aki példaértékűnek nevezte az
önkormányzat és a rendőrség
együttműködését. Plánk Róbert ezredes kiemelte, már eddig is több olyan fejlesztés is
történt, amely javított a munkakörülményeken. Hozzátette,
a rendőröknek rendszeresen
részt kell venniük fizikai alkalmassági vizsgálaton, a megfelelő kondíció megőrzéséhez az
új edzőterem nagy segítséget
jelent.

v

PÁLYÁZAT
Kispesti amatőr élsportolók
támogatása
Kispest Önkormányzata pályázatot hirdet kispesti amatőr
élsportolók egyéni támogatására. A pályázat célja támogatásban részesíteni azokat az
amatőr, utánpótláskorú élsportolókat, akik Kispesten laknak, tanulnak vagy Kispesten
működő sportszervezetek színeiben eredményesen verse-

nyeztek, és további felkészülésükhöz segítséget igényelnek.
Részletes kiírás elérhető és
pályázati adatlap letölthető a
www.kispest.hu honlapról, a
pályázat benyújtási határideje:
2018. május 2.
Szebb Kispesti Környezetünkért
Kispest Önkormányzatának
Környezetvédelmi Bizottsága

pályázatot hirdet környezetvédelmi célok megvalósítására. Kerületi köznevelési intézmények, civilszervezetek,
valamint társasházak, szövetkezeti házak 2018. május 30ig nyújthatnak be pályázatot,
a részletes kiírás és pályázati
adatlap letölthető a www.kispest.hu honlapról.
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Ügyességi feladat az egyik gyakorlati állomáson

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti
Katasztrófavédelmi
Kirendeltsége által, önkormányzati
támogatással
megrendezett
kerületi verseny hét általános
iskolai felső tagozatos és hét
középiskolás csapatának tagjait és a kísérő pedagógusokat
Tóth József ezredes, a Délpesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelője és Vinczek György
alpolgármester, a helyi védelmi bizottság önkormányzati
delegáltja köszöntötte. Önkormányzati részről dr. Csatári
Bálint közbiztonsági referens
és Nagy Sándor, a KOSIE Bizottság külsős sportreferense
segített a verseny lebonyolításában a katasztrófavédelem,
a rendőrség és a polgárőrség
munkatársainak. Az elméleti és gyakorlati állomásokon

tűzoltási, katasztrófavédelmi,
polgári védelmi, KRESZ-, elsősegély-nyújtási, árvízvédelmi ismeretekből vizsgáztak a
csapatok, be kellett mutatniuk
vízből való mentést, nehéz
körülmények között való haladást, valamint veszélyes helyen való mozgást is.
Az általános iskolások versenyében a Kós iskola „Mancs
őrjárat” elnevezésű csapata,
a középiskolások mezőnyében a Deák gimnázium fiataljaiból álló „The Legends”
győzött, a két négyfős csapat
a fővárosi ifjúsági katasztrófavédelmi versenyen képviselheti Kispestet. A díjakat
Vinczek György alpolgármester és Tordai László alezredes,
a XIX. Kerületi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság vezetője adta át a versenyzőknek és a
kísérő tanároknak.

EMLÉKEZÉS

Felavatták a felújított I. világháborús emléktáblát
Pályázati támogatással újult
meg az egykori BSZKRT (Budapest Székesfőváros Közlekedési Részvénytársaság – a
köznyelvben „Beszkárt”) I.
világháborús hősi halottainak
emléktáblája a régi Üllői úti
remiznél. A tábla 22 kispesti dolgozó emlékét őrzi 1925
óta. Gajda Péter polgármester
az avatáson elmondta, hogy az
évtizedek alatt olvashatatlanná
váltak a nevek a táblán, ezért
2009-ben Burány Sándor, Kispest országgyűlési képviselője
a saját költségén felújíttatta
a belső részt, és újravésette,
aranyoztatta a neveket. Az emléktábla felújítása most, a centenáriumi évben vált teljessé, a

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány pályázatán
nyert támogatásnak köszönhetően. A 340 ezer forintból
megvalósult
rekonstrukciót
Vénusz Gergely kőfaragó mester végezte, a tisztítás és javítások mellett szükségessé vált
a címerben lévő korona pótlása
és a tábla aljának tisztítása is.
Az ünnepség végén Gajda Péter, Burány Sándor és Vinczek
György alpolgármester együtt
helyezte el az önkormányzat
koszorúját az emléktábla alatt.
A programot az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatta.

Huszonkét kispesti dolgozó emlékét őrzi a tábla
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POLITIKAI PÁRTOK ROVATA

Vélemények az országgyűlési választás eredményeiről

2018. ÁPRILIS
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KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐINEK ROVATA

Hogyan értékeli az országgyűlési választás eredményeit Kispest tekintetében?

Fekete László
(MSZP-DK-Együtt-PM)
A négy évvel ezelőtti választást az érdektelenség jellemezte, idén azonban a szavazópolgárok jelentős része döntött
úgy, hogy él állampolgári jo-

Ferenczi István (LMP)
Az eredmények valódi értékelésének, feldolgozásának még
csak az elején járunk. Ki-ki az
ünneplés vagy éppen a gyász
különböző fázisaiban van. Nézzünk pár tényadatot. Mindkét
kispesti
választókerületben
70% feletti részvétel volt, ez
önmagában is örömteli, az
emberek nagy része élt a lehetőséggel. Mindkét választókerületben ellenzéki győzelmet
hozott a szavazás – úgy, hogy az
Együttet leszámítva nem voltak
visszalépések. Az ellenzéki választók nagyon tudatosan éltek

gával, és szavaz. Budapesten
– az MSZP–Párbeszéd helyi,
kerületi politizálásának sikereként – a négy évvel ezelőtti
nyolc körzethez képest tizenegyben sikerült legyőzni a Fideszt. Kispest mindkét egyéni
választókerületében az országos átlagnál magasabb, 70 százalék feletti volt a részvételi
arány, s a választók többsége
az erős mezőnyben, kiélezett
küzdelemben két legesélyesebb ellenzéki jelölt mellett
tette le voksát, így az új parlamentben az MSZP–Párbeszéd színeiben induló Burány
Sándor és dr. Hiller István
jutott egyéni mandátumhoz.
A 9. választókerületben (Kispest–Kőbánya) mintegy 54
a szavazatmegosztás lehetőségével. Az LMP-re listán 9-10%nyi választó húzta be az X-et,
és nagyjából felük szavazott át
egyéniben más párt jelöltjére.
Köszönjük a támogatást és a jól
láthatóan megfontolt, tudatos
döntéseket is. Ami a jövőt illeti:
az önkormányzatokat párthovatartozás szerint büntető–jutalmazó központi hatalom mellett
nyilván nem a legkönnyebb
ellenzéki többségű önkormányzatot működtetni. Az sem segít,
hogy az egész önkormányzatiság jövője bizonytalan. Egyben
azonban biztos vagyok: akár
a pártokkal együttműködve,
akár tőlük függetlenül, a társadalom fejlődésének kulcsa
jelentős részben még mindig az
emberek önszerveződésében,
a közügyekben való mindennapos és aktív részvételben,
a tudatos állampolgárságban
van. Olyan kerületben és olyan
országban fogunk élni, amilyet
kialakítunk magunknak – vagy
amilyet hagyunk, hogy kialakítsanak körülöttünk.

ezer érvényes szavazatból 22
ezer voksot (40,78%) kapott
Burány Sándor, míg a 16. választókerületben
(Kispest–
Pesterzsébet) 52 ezren adtak le
érvényes szavazatot, dr. Hiller
Istvánra több mint 22 ezren
(43,23%) voksoltak. Az elmúlt
négyéves parlamenti ciklus bizonyította, hogy a két országgyűlési képviselő együttműködésének és közös fellépésének
eredményeként
hatékonyan
lehet megoldani, bizonyos
esetekben a kormányzati nyomás ellenére is érvényre juttatni a kerülethatárokon átívelő problémákat. Ez a munka
a most kezdődő ciklusban az
MSZP–Párbeszéd frakciószövetségen belül folytatódhat,

Lázár Tamás (Jobbik)

amelynek tagjai a parlamenti
munkában képviselni fogják
azokat a választókat, akik az
MSZP–Párbeszédre szavaztak,
illetve azt a 2,5 millió embert
is, akik változást akarnak. Az
országgyűlési választás országos eredményét az MSZP
az újság lapzártáját követően
megtartott választmányi ülésén értékeli, de Burány Sándor már a választás utáni héten előrevetítette a következő
négy év parlamenti munkájára
vonatkozó ellenzéki stratégiát,
és – parlamenti félbojkottot
hirdetve – megfogalmazta azokat a minimumköveteléseket,
amelyekkel ki lehet törni a parlamenti keretekből a kétharmados úthengerrel szemben.
Úgy érzem, Széchenyi István következő szavai ma különösen aktuálisak: „Minden nemzetnek olyan
kormánya van, aminőt megérdemel.
Ha valami oknál fogva ostoba vagy
komisz emberek ülnek egy bölcs
és becsületes nép nyakán, akkor a
nép azokat a silány fickókat minél
hamarabb a pokol fenekére küldi.
De ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén, akkor
a nemzetben van a hiba. Akkor az a
nemzet aljas vagy műveletlen.”

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.

Urnazárás, újrakezdés
A kispestiek változást akartak. Április 8-án sokan
vettek részt a választáson,
többségük
meggyőzően
adott hangot annak, hogy
elég volt Orbánék rendszeréből, elég az ország szó
szoros értelemben vett cserbenhagyásáról, a rokonok,
barátok példátlan vagyonhoz juttatásából. Köszönöm,
hogy eddigi munkámat mérlegre téve újra bizalmat szavaztak nekem. Mindenkinek
köszönöm, azoknak az ellenzéki érzelmű szavazóknak
is, akik egyébként listán egy
másik pártot választottak.

Megtisztelő bizalmuk kivételes érték számomra. Látható
volt ugyanis, hogy a Fidesz által létrehozott és működtetett
választási rendszer csatatérré
változtatta, végletekig megosztotta a lakosságot. Mindent
elkövettek, hogy akadályozzák a tisztánlátást, az eligazodást a pártok, a jelöltek között.

Tengernyi közpénzzel futtattak kamupártokat, soha senki
által nem ismert jelölteket,
hogy a lepedőnyi szavazólapok láttán elmenjen a kedvünk a szavazástól. Létrehoztak és működtettek egy olyan
választási rendszert, amelybe
a szavazatok megvásárlása,
a levélszavazatok gyakorlati
ellenőrizhetetlensége éppúgy
belefért, mint a számítógépes
szavazatszámlálás tisztázatlan
működési zavarai, napokig
tartó leállása. A bizonytalanságot csak növelik azok
a magyarázatra váró esetek,
amelyek szerint egy egyéni
jelölt tucatnyi szavazatot kapott, a pártja viszont egyet
sem. A választás óta eltelt napok nemhogy köznyugalmat
hoztak volna, ellenkezőleg,
növelték a nyugtalanságot.
Többen szavaztak az Orbánrendszer ellen, mint mellette,
de a választási rendszer miatt a
többség kisebbségben maradt,
a váltást hirdető pártok ellen-

zékbe szorultak. Az okokat, a
tanulságokat az ellenzéki pártoknak alaposan elemezniük
kell, a kialakult végeredményért a kendőzetlen önkritika
sem lesz megkerülhető. A
nyílt, őszinte beszéddel tartozunk választóinknak.
Folytathatom tehát a jövőben
is a kispestiek tisztességes
képviseletét, nagyon erős
mezőnyben lettem ezúttal is
egyéni országgyűlési képviselő. Bőséges tapasztalataim
alapján állítom, hogy az ellenzéki lét nem csökkenti erőmet,
hanem növeli azt. Keményebb
terepen kell és lehetséges is
helytállni, választóim igényeinek eleget tenni. Hamisak,
megtévesztőek azok az állítások, miszerint kisebbségből
nem lehet eredményes munkát
végezni. Az elmúlt négy évben
a Fidesz nem kis energiát fektetett a parlamentben az ellenzék ellehetetlenítésébe, mert
volt okuk rá, nem is kevés. Az
ellenzéki kitartó munka nél-

kül jóval kevesebbet tudna a
társadalom az Orbán-rendszer
lényegéről: a példátlan méretű
korrupcióról, közbeszerzési
csalásokról, a Mészárosok,
Matolcsyk, Tiborczok, Kósa
Lajosok viselt dolgairól. A
változást kifejező voksokból
nekem is jutott szép számmal.
Számítottam Önökre és Önök
is számíthatnak rám. A jövőben is.
Burány Sándor

FOGADÓÓRA
Dr. Hiller István országgyűlési képviselő következő fogadóóráját 2018. május 10-én,
csütörtökön 17 órától tartja
a kispesti MSZP-irodában
(XIX., Kossuth Lajos utca
50.). Előzetes bejelentkezés
nem szükséges. Szeretettel
várjuk önöket!
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Versírók versengtek
a költészet napján
A magyar költészet napján
hirdették ki a „Tiszta szívvel”
versírópályázat eredményét a
KMO-ban. P. Tóth Erzsébettől,
a program szervezőjétől megtudtuk, a három kategóriában
– általános és középiskolás,
valamint felnőtt – meghirdetett pályázatra a határon túlról,
Budapest más kerületeiből és
vidékről is sokan jelentkeztek.
A legjobbak a Helen Doron
Nyelviskola, a Babilon és a
Napvilág könyvkiadók, illetve
a KMO ajándékait kapták. A
zsűri nevében a kispestiek által szeretett és tisztelt Juhász
Magda költő, meseíró köszöntötte a verselőket. Lelkesítő és
elismeréssel teli mondandójában arról beszélt, nem gondolta, hogy ilyen sokan vesznek majd részt a versenyen. A
középiskolások és a fiatalok
zömében szerelmes verseket
írtak, míg az idősebb korosztály alkotásai között akadtak
filozofikus, vallásos témájú és
állatokról szólók is. Örvendetes, hogy politikai tárgyú mű
nem érkezett. „Olvasni, olvasni, olvasni… és aztán írni. Én
minden este olvasok, és reggel
ritmussal ébredek” – biztatta
a szárnypróbálgatókat Juhász
Magda. A díjkiosztót követően először a versenyben résztvevők olvasták, mondták el
versenyműveiket, majd „Nézd
a világ apró rebbenéseit” címmel, zenés irodalmi est keretében a Lévai Tímea–Poppre
Ádám duó ünnepi előadására
került sor. A műsorban XIX.
és XX. századi magyar költők
műveit hallhatta a közönség.

2018. ÁPRILIS

PROGRAMAJÁNLÓ

Kilencvenöt éves a KMO Művelődési Ház

Nagyszabású ünnepi programsorozatot szervez a KMO Művelődési Ház
95. születésnapja alkalmából május 7-13. között. Egész héten különleges
események színesítik a rendezvénysorozatot: lesz kiállítás, konferencia,
családi program, helytörténeti séta, színházi előadás, zenekari találkozó, zenés-táncos est, és nem maradhat el – neves fellépők közreműködésével – a
születésnapi gálaműsor sem.
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KISPEST

KÖZÖSSÉG

PROGRAMAJÁNLÓ

Művészfesztivál a 110 éves Wekerletelepen Anatóliai szelek
Az „Időtlenség” címet adta a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár idei összművészeti fesztiváljának, amelyet azért indított el 2011-ben, hogy közelebb
hozza a művészetkedvelő közönséget Wekerletelep és Kispest kulturális értékeihez, az itt élő alkotókhoz és az alkotás folyamatához.

Az intézmény az elmúlt közel
száz év során a városrész kulturális életének meghatározó
szereplőjeként, a helyi közösségek formálójaként, komoly
népszerűségnek
örvendve
működött és működik ma is.
A KMO jelenlegi kollektívája
ünnepi rendezvénysorozattal
emlékezik meg a művelődési
ház 95 éves születésnapjáról.
Május 7-én 10 órától szakmai
konferencián vizsgálja meg
az érintett szakma a prevenció jelenlegi helyzetét – a több
mint 20 éves Mondj Nemet!
program keretén belül –, ahol
a közösségi média és az internetfüggőség veszélyei kerülnek majd a fókuszba. Május
9-én 18 órától a KMO életét
bemutató fotótárlat nyílik az
Előtér Galériában. Egy nappal
később, május 10-én 19 órától
pedig ünnepi helytörténeti sé-

tára invitálnak minden olyan
érdeklődőt, aki Kispest nevezetes épületeiről, történelmi
emlékeiről szeretne egy kicsivel többet megtudni. Május 11én 18 órától születésnapi gálát
szerveznek a Kispesten élő,
illetve a KMO-hoz kötődő mű-

Nagyszabású
programsorozattal
ünneplik
a születésnapot
vészek fellépéseivel: ide várják
többek között Koltai Róbertet,
Hűvösvölgyi Ildikót és Csengeri Attilát is. A gálát a KMOban tevékenykedő művészeti csoportok műsorai teszik
teljessé. A szervezők május
12-én reggel 9.30-tól Kolom-

pos-koncerttel kedveskednek a
gyerekeknek, majd 11 órától a
Városház téren, a IV. Dél-pesti
Fúvózenekari Találkozón szól
a térzene, több mint száz zenész közreműködésével. Este
19 órától pedig születésnapi
partit rendez a KMO, ahol a
jó hangulatról a Madarak házibuli-zenekar gondoskodik.
Május 13-án 15 órától a rendezvénysorozat zárásaként a
Karinthy Színház ígér remek
kikapcsolódást Vaszary Gábor: Klotild néni című színházi
előadásával. A felsorolt programok többsége ingyenes, de
regisztrációhoz kötött. A születésnapi programsorozatról
bővebb információt a www.
kmo.hu weboldalon, illetve a
06-1-282-9752-es központi telefonszámon kaphatnak.

A hetedik Wekerlefesztet köszöntő Gajda Péter a kétnapos
program mottójára is utalva –
„Időtlenség” – arról beszélt,
hogy a kerület idén ünnepli a
110 éves Wekerletelepet, és a
fesztivál méltó ehhez az évfordulóhoz. Kispest polgármestere elmondta, az önkormányzat
– csatlakozva az ünnepléshez
– támogatja az intézményt és a
helyi civileket, hogy a 2008-as
centenáriumhoz hasonló, színvonalas kulturális évet zárjon majd Kispest. A fesztivál
megnyitója hagyományosan a
Wekerlei Galéria képzőművészeti tárlat megnyitója is volt:
a helyi képzőművészek közös
– több mint 60 alkotást bemutató – kiállítása május 19-ig
látható. A kultúrház igazgatójától megtudtuk, az idei ünnepi
alkalomra tekintettel a szombati program mindegyik eleme
előtt Wekerletelep közösségi
és kulturális életével kapcsolatos művelődéstörténeti ér-

dekességekkel lepték meg a
közönséget az intézmény munkatársai. Szabó Mária hozzátette, idén a Wekerlei Séták is
beépültek a fesztivál programjába, és további újdonságként
ifjú tehetségek is bemutatkozási lehetőséget kaptak. A kiállítás megnyitója után Geröly

Ifjú tehetségek
is bemutatkozási
lehetőséget kaptak
Tamás jazzdobos felnőtteknek szóló ritmikus játékával
folytatódott a program, majd
Hemrik László „Időtlen vagy
időszerű?” című művészeti fóruma következett. Az „Apáról
fiúra – Fiatal tehetségek egykoron és ma” című blokkban
fiatal tehetségek léptek a közönség elé. A délután folyamán „A dalárdától a kortárs

a KMO-ban

Az ankarai Saküder művészeti csoport kiállítását május
8-ig láthatják az érdeklődők a
KMO Művelődési Ház Előtér
Galériájában. A tárlat megnyitóján Gajda Péter polgármester, Suat Karakus, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara
Magyar–Török Tagozatának
elnökségi tagja és A. Noyan
Özkaya, a Török Köztársaság
Nagykövetségének munkatársa mondott köszöntőt, a művészeti egyesületről Gábor Ilona,
a KMO igazgatója beszélt.
Ali Eser, a 2005-ben alakult
Saküder vezetője elmondta,
céljuk a török művészet bemutatása a világban.

Programok az Üllői
úti könyvtárban

Bede Anna Fanni fuvolázott a fesztivál megnyitóján
Közel száz éve Kispest kulturális életének meghatározó szereplője
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kórusművekig” címmel Laczó
Zoltán Vince és Bella Máté
wekerlei kortárs zeneszerzők
műveit adta elő a Ferencvárosi Művelődési Központ női
kara, a folytatásban improvizációs színházi előadást mutatott be az IttésMost Társulat
„Ne félj a művésztől!” címmel. A Wekerlefeszt első napját a Gombai–Ökrös–Geröly
Trió népzenei improvizációs
koncertje zárta. Vasárnapra öt
műterem- és műhelylátogatást
szerveztek a rendezők: Cserny
Timi Pookah grafikusművés�szel, Szőke Péter Jakab festőművésszel, Bereczky Ildikó
grafikusművésszel, Ruzicska
Tünde keramikusművésszel,
valamint Pál Csaba grafikusés festőművésszel ismerkedhettek meg az érdeklődők. A
Seregi Zsuzsa által vezetett
két wekerlei séta útvonalán a
látnivalók mellett helyi művészek meglepetésprodukcióival
is találkozhattak a résztvevők.

Az Eső irodalmi folyóirat bemutatkozó estjét rendezik
a FSZEK kispesti Üllői úti
könyvtárában május 8-án, kedden 18 órától. A program az
NKA Szépirodalmi Kollégiumának támogatásával, a Tetten ért irodalom című sorozat
keretében valósul meg. Május
17-én, csütörtökön 17 órától
az Alkotó Muzsikusok Társaságának irodalmi és dalestjére
várja az érdeklődőket a könyvtár. A műsorban elhangzanak
Csepregi György, Gallai Attila, Laczó Zoltán Vince írásai
és zeneművei, részletek Forgács Éva Majosházi meséiből,
valamint Fehér György Miklós, Szendi Ágnes és Szánthó
Lajos dalai, Hajdu Lóránt és
Mérész Ignác kamaraművei.
Mindkét rendezvény ingyenes,
a fszek1901@fszek.hu e-mail
címen vagy a 06-1-281-1163as telefonszámon jelentkezőknek ülőhelyet biztosítanak.

14

KISPEST

2018. ÁPRILIS

EMLÉKEZÉS

Puskás Ferencre emlékeztek

Kispest Díszpolgára, az Aranycsapat kapitánya és a Nemzet Sportolója 91 éve született. Ebből az alkalomból tartottak megemlékezést KÖKI Terminál melletti szobornál.
Ismét együtt emlékezünk az
egyik legnagyobb magyarra,
Magyarország első Puskásszobránál, amelyet 2013-ban
állíttatott az önkormányzat.
Puskás Ferenc embersége,
sportolói nagysága példakép
és még sokáig az is marad

Kispest
Díszpolgára 91 éve
született

Az önkormányzat nevében Vinczek György,
Gajda Péter és Kertész Csaba koszorúzott

mindenki számára – fogalmazott ünnepi beszédében
Kispest polgármestere. Gajda
Péter arról is beszélt, hogy a
kerület méltóképpen ápolja
a klasszis Honvéd-futballista
emlékét: utca és iskola viseli nevét, egykori iskolája és a
Bozsik Stadion falán emlék-

tábla, valamint egy-egy iskolai és köztéri szobor emlékeztet a nagyszerű sportemberre
Kispesten. Szurgent Lajos a
Budapest Honvéd FC, Dunai
Antal az MLSZ képviseletében emlékezett Puskás Ferencre, majd a megjelentek a
szobor előtt hajtottak fejet. Az
önkormányzat nevében Gajda
Péter polgármester, valamint
Vinczek György és Kertész
Csaba alpolgármesterek, Burány Sándor országgyűlési
képviselő, a Budapest Honvéd
FC képviseletében Szurgent
Lajos és Kaszás Kálmán, az
MLSZ részéről Dunai Antal,
a Puskás Alapítvány nevében Fenyvesi Dezső és Dudás
Györki Tamás, a Sportújságírók Szövetsége képviseletében Mravik Gusztáv koszorúzott.

SPORT

A Pannónia iskola győzött a tavaszi úszóversenyen

A hagyományos őszi és tavaszi
általános iskolai úszóversenyt
mindig nagy érdeklődés kíséri:
az idei Tavaszi Úszókupán 219
alsós és 185 felsős diák ugrott
a Kispesti Uszoda medencéjébe, és mérkőzött meg egyéni
számokban és a váltókban. Az
alsós úszók Gajda Péter polgármestertől és Kertész Csaba
alpolgármestertől, a felsősök
Burány Sándor országgyűlési képviselőtől és Vinczek

György alpolgármestertől vehették át az érmeket és a díjakat. Az iskolák közötti verseny
győztesének járó kupát ezúttal
is a Pannónia iskola diákjai
emelhették magasba, a második helyet a Kós iskola, a harmadikat a Bolyai iskola úszói
szerezték meg. Az úszóverseny
részletes eredményei megtekinthetők a www.kispest.hu
honlapon.

v

Nyári táborok az uszodában
A Kispesti Uszoda május 1-jén, valamint május 20-án és 21-én,
pünkösdvasárnap és -hétfőn is 7–19 óra között tart nyitva. Az
uszoda idén is szervez nyári táborokat 5–14 éves gyermekeknek,
a programokra a www.kispestiuszoda.hu honlapon található online űrlap kitöltésével lehet jelentkezni.

Harmadszor emelhették magasba a kupát

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

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

Dr. Hiller István (MSZP)
országgyűlési képviselő:
Minden hónap második
csütörtökén 17.00-tól,
előzetes bejelentkezés nélkül
MSZP-iroda
(Kossuth Lajos utca 50.)
Dr. Béja Julianna
jegyző fogadóórája:
Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján (347-4529)
Városháza „A” ép. I/27.
***

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

Burány Sándor (MSZP)
országgyűlési képviselő:
Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján folyamatosan
(06-20-466-8492)

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.

Olajcsere
AKCIÓ!

AJÁNDÉK
ADALÉK!

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.
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:
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.
REGISZTRÁCIÓ
ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Telefon: (061) 347-4525
Email: gajda@kispest.hu
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Férﬁ hajvágás, borotválás, szakálligazítás

ÚJ LADA VESTA KOMBI
LEGYEN TIÉD A TÉR!

Hajvágás
999 Ft-tól

ÚJ LADA VESTA SW CROSS
MONDJ IGENT AZ ÉLMÉNYRE!

1194 Budapest,
Temesvár u. 3.
Tel: 20-555 21 12

Nyitva tartás:
H-Sz-P: 8-17
K-Cs: 10-20
Szo: 8-14

LEVESEK
350 FT-TÓL

GARANCIA

Már 4 249 000 Ft-tól!

*Az első 50 db értékesített LADA Vesta Kombi vagy SW Cross modellre
a gyári 3 év garancia mellé +2 év szerződéses hajtáslánc szavatosságot is biztosítunk.

LADA DÉLPEST

www.borbelymuhely.hu

DESSZERTEK
300 FT-TÓL

Nyitva 11:30-16:00

Már 3 799 000 Ft-tól!

5 ÉV*

FŐÉTELEK
600 FT-TÓL

A BORBÉLYMŰHELY több,
mint egy hagyományos
férﬁfodrászat. Egy törzshely,
ahol Ön is otthon
érezheti magát!

1194 BUDAPEST HOFHERR ALBERT U. 38/D
+36 1 280 1533, +36 20 318 3760
INFO@LADADELPEST.HU
WWW.LADADELPEST.HU

Cím: 1195 Bp., Városház tér 2.
Nyitva: H-P: 11:30-16:00
Fb.: facebook.com/konyhakertkispest
Mobil: 0620-503-6603
Email: konyhakert19@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.

09/01/18 13:4

