KULTÚRA
ÜNNEPELT A KMO MŰVELŐDÉSI HÁZ
Egész héten át tartó programsorozattal ünnepelte
működésének 95. évfordulóját a KMO Művelődési
Ház, amely az elmúlt közel száz év során Kispest
kulturális életének meghatározó szereplőjeként, a
helyi közösségek formálójaként, komoly népszerűségnek örvendve működött és működik ma is.
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Sikerült megállapodni a terület tulajdonosával, a Pilisi
Parkerdővel, így a Vak Bot�tyán utca és a repülőtérre
vezető gyorsforgalmi út melletti kiserdőben hamarosan
közösségi parkerdőt alakítanak ki.
2. oldal

Június elején kezdődik a
wekerlei kispiac átépítése. A
fejlesztés a Fővárosi Önkormányzat Tér_Köz pályázatán
nyert 110 millió forintból és
160 millió forint önkormányzati forrásból valósul meg.
4. oldal

Mindkét fél számára előnyös
megoldás született a Segítő
Kéz Gondozó Szolgálat kollektív szerződésének aláírásával. Az önkormányzat idén
18 millió forint értékben
biztosít plusz juttatásokat a
dolgozóknak.
6. oldal
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Teljesen megújult a bölcsőde vizesblokkja és a főzőkonyha

Közösségi parkerdőt alakítanak ki
a KÖKI mellett
Hosszú évekig tartó egyeztetések után sikerült közös tervet
kidolgozni a terület tulajdonosával, ennek köszönhetően a
Vak Bottyán utca és a gyorsforgalmi út melletti kiserdőben
hamarosan közösségi parkerdőt alakítanak ki.
Az önkormányzathoz évek óta sok panasz érkezik a KÖKI Terminál tőszomszédságában található, hajléktalanok
lakta, a kispestiek által is csak „kispesti
Sherwoodnak” nevezett kiserdőben
és környékén észlelhető állapotokról.
A közeli utcákban lakók az illegálisan
felhalmozott szeméthegyekre, az erdőlakók magatartására panaszkodtak leginkább. Az önkormányzat vezetői és illetékes munkatársai, valamint a kispesti

Több ezer négyzetméteren teljesen megújul
a növényzet
Vöröskereszt szakemberei ismerték a
gondokat, alkalmi intézkedéseket is tettek, például az önkormányzat kerítéssel
határolta el a területet az illegális szemétlerakók elől, valamint konténereket
biztosított a hajléktalanoknak a szemét
összegyűjtéséhez. A probléma tényleges megoldása érdekében Gajda Péter
polgármester közös megbeszélésre
invitálta a tulajdonos képviselőit, amelyen részt vettek a Pilisi Parkerdő Zrt.

szakemberei, dr. Bernát Péter és Márkus
Edit, a Polgármesteri Hivatal illetékes
munkatársai, valamint Bogó Józsefné,
Dódity Gabriella, Ferenczi István és
Varga Attila önkormányzati képviselők
is. Az önkormányzat továbbra is azt támogatja, hogy a szemetes, elhanyagolt
terület helyett egy, a kispestiek által
használható, erdős, rekreációs célokra
is alkalmas új, több ezer négyzetméteres zöld terület alakulhasson ki. A Pilisi
Parkerdő képviselői szerint ehhez a
növényzet teljes megújítása szükséges,
amely a jelenlegi erdő kivágásával jár,
de helyére új fákat telepítenének. Ez
nem tarvágást jelent, hanem tudatos
fatelepítést, amelynek során előnevelt
fákat ültetnének, s az így létrejövő új
„parkerdőt” a kispestiek közösségi
térként, rekreációs erdőként használhatják majd. Erre vonatkozóan két terv
született, ezek közül a polgármester annak a részletesebb kidolgozását kérte,
amelyik a legtöbb fát, így lombfelületet
biztosítja majd. A korábban beérkezett
lakossági kérések alapján tervezik a
területen többek között napozórét,
kutyafuttató létesítését és természetes
anyagokból készült sporteszközök telepítését is.

Felújították a Wekerlei Tipegők
Bölcsődét
Alig egy hónap alatt befejeződött a
Huba utcai Wekerlei Tipegők Bölcsőde korszerűsítése. A beruházás
során az intézmény nagy vizesblokkjának és főzőkonyhájának teljes gépészeti, elektromos és építészeti felújítását végezték el mintegy 16 millió
forintból. Idén nyáron több kispesti
nevelési-oktatási intézményben is

Sikerült közös tervet kidolgozni a terület tulajdonosával

tervez kisebb-nagyobb felújításokat
az önkormányzat.

Kispest polgármesterétől megtudtuk, a
Huba utcai bölcsődében régóta esedékes
volt már a vizesblokk és a konyha felújítása, ezt követi majd a terasz és a nyílászárók rendbetétele. Gajda Péter kiemelte,
idén nyáron is több nevelési-oktatási intézményben végez kisebb-nagyobb felújításokat az önkormányzat, közülük is
a Zrínyi utcai Gyöngyszem bölcsődére
teljes korszerűsítés vár, és a Pannónia iskolában is befejeződik a tetőtér beépítése.
Aszódi-Sikter Éva bölcsődevezető lapunknak elmondta, a felújítás ideje alatt a gyerekeket két másik intézményben helyezték
el: az Eszterlánc bölcsőde 26, a Bokréta
bölcsőde 9 gyermeket tudott befogadni. A
gyermekek mindkét helyen saját kisgyermeknevelőjükkel és bölcsődei dajkájukkal együtt töltötték a napokat. A bölcsőde

felújítását végző VAMŰSZ igazgatójától
kapott tájékoztatás szerint a felújítás ideje alatt a nagy vizesblokk és a főzőkonyha
teljes gépészeti, elektromos és építészeti
felújítását elvégezték. A gépészeti felújítás tartalmazta a víznyomó-, a szennyvíz-

Folytatódik a kispesti
intézmények korszerűsítése
vezetékek cseréjét, a vizes berendezések
– WC-k, mosdók, zuhanyzók, fürdető kád
– és az ezekhez tartozó szerelvények cseréjét. Az elektromos felújítás során korszerűbb lett az intézmény világítása is: 11
lámpatestet cseréltek, LED-fényforrásokat

szereltek fel. Mintegy 52 négyzetméteren padlóburkolatot, 108 négyzetméteren
csempeburkolatot cseréltek, valamint 130
négyzetméteren festettek, 52 négyzetméternyi felületet lemázoltak, ajtókat javítottak meg. Sőt, a vállalkozó felajánlásának
köszönhetően a régi öntöttvas radiátorokat
újakra cserélték, új konyhai gázzsámolyt
kapott a bölcsőde, és egyéb apró munkálatokat is elvégeztek. A padlóburkolatot és
a fürdőszobai csempét a szülők vásárolták.
Kránitz Krisztián hangsúlyozta, az önkormányzat, a beruházást végző vállalkozó
és a szülők összefogásának szép példája a
bölcsőde korszerűsítése, amely összesen
mintegy 16 millió forintba került.
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Kezdődhet a wekerlei piac átépítése

Június elején kezdődhet, és két ütemben zajlik majd a wekerlei kispiac átépítése. Az önkormányzat
2016-ban nyújtott be pályázatot a Fővárosi Önkormányzat Tér_Köz felhívására, és a támogatásról
tavaly döntött a Fővárosi Közgyűlés.
az őstermelőkkel egyeztetve
készíttette el az önkormányzat
a Hetedhét Építész Kft.-vel, s
az átépítés két ütemben zajlik
majd. Az első szakaszban a
Gutenberg körút és a Nádasdy utca felőli oldal kerül sorra – ez alatt a Pannónia utcai
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Civilszervezetek támogatásáról is döntött a testület
Többek között a Kispest Díszpolgára cím és a Kispestért Díj idei adományozásáról, a Kispesti Idősügyi Tanács megalakulásáról, pályázatok beadásáról, alapítványok és civilszervezetek támogatásáról,
valamint négy közoktatási intézmény átszervezéséről döntött áprilisi rendes ülésén a képviselő-testület.
a házasságkötés és bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítése
esetén fizetendő díjakról, valamint a helyi önkormányzati
képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról, illetve módosí-

Kispest továbbra is
az egyik
legbiztonságosabb
kerület

Két ütemben zajlik
majd az építkezés

Horváth Gyula és Gajda Péter az új piac látványterveivel
Múlt évben 110 millió forintot
nyertünk a főváros Tér_Köz
pályázatán a wekerlei piac
átépítésére. Ez az összeg jóval kevesebb, mint amen�nyire pályáztunk, ezért még
mintegy 160 millió forint saját forrást hozzá kell tennünk
a beruházáshoz. Tél elejére
befejeződhetnek a munká-

latok, az új piac arculatában
illeszkedik Wekerletelephez,
a kispestiek és a wekerleiek
kulturált körülmények között
vásárolhatnak majd – mondta
el lapunknak Gajda Péter polgármester a Városházán tartott
egyeztetést követően, amelyen
dr. Bernát Péter, a Polgármesteri Kabinet Iroda vezetője,

Horváth Gyula, a Kispest Kft.
ügyvezetője és Vadon Etelka,
a Polgármesteri Hivatal Társadalmi Kapcsolatok Csoportjának vezetője vett részt. A
beruházást koordináló Kispest
Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft. ügyvezetőjétől megtudtuk, a terveket a piacosokkal, a Wekerlei Társaskörrel és

pavilonokban és az őstermelői asztalokon folyhat az árusítás –, a második ütemben
a Pannónia utcai részt építik
át. Horváth Gyula elmondta,
a 862 négyzetméteres terület
476 négyzetmétere épül be, öt
üzlethelyiséget, valamint egy
közösségi helyiséget alakítanak ki, és az árusítópultok is
visszakerülnek a területre. A
teljesen önkormányzati tulajdonú komplexumban minden
árus ugyanazt a nagyságú üzletet kapja vissza, mint amit
eddig bérelt, és a bérleti díj
sem változik.

Új parkolók a Pannónia iskola előtt és a Városház téren
Harminckét új parkolóhelyet
alakíttatott ki az önkormányzat a Corvin körúton, a Pannónia iskola előtt, ahol korábban
rendezetlen körülmények között parkoltak az autósok. Ez
a beruházás 8 millió forintba
került, az önkormányzat idén
összesen 50 milliót fordít parkolók kialakítására – tájékoztatta lapunkat a helyszínen
Gajda Péter polgármester, aki
kérdésünkre
megerősítette,
a kispesti közterületeken továbbra is ingyenes marad a

parkolás. A Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda csoportvezetőjétől, Bakos
Gézától megtudtuk, mintegy
tíz nap alatt készült el a munka, a beállóhelyeket – az iskola
előtti részhez hasonlóan – az
úttengelyre merőlegesen alakították ki. A Városháza jobb oldali beugrójában 15 férőhelyes
parkolót építettek a Városház
tér II. projekt keretén belül: az
itteni gépkocsibeállók elsősorban az önkormányzat saját parkolójaként üzemelnek.

Harminckét új beállóhelyet alakítottak ki
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Dr. Hiller István és Burány Sándor is részt vett
a képviselő-testületi ülésen
Az ülés kezdetén köszönte
meg a bizalmat Kispest két
régi-új országgyűlési képviselője, Burány Sándor és dr. Hiller István, a testület további jó
munkát kívánt a két honatyának. A zárt ülést követően a
rendőrkapitányság, majd a katasztrófavédelem, valamint a
Kispest Közbiztonságáért Alapítvány 2017. évi munkájáról
szóló beszámolókat fogadták
el a képviselők. Plánk Róbert
rendőrkapitány megköszönte
az önkormányzat támogatását: mint mondta, Kispest és
a kapitányság is büszke lehet
az eredményre: a kerület az
egyik legbiztonságosabb Budapesten, 2017-ben csökkent
a bűncselekmények száma,
javultak a felderítési mutatók,
nőtt a rendőri jelenlét a közterületeken.

Pályázat utak és járdák felújítására
Nem értett egyet a testület Budapest Főváros Kormányhivatalának törvényességi felhívásával. Gajda Péter polgármester
szerint az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 9/2013. (III.29.)
önkormányzati
rendelet
41/2017. (XII.12.) rendelettel
végrehajtott – a kampányplakátokat is érintő – módosítása
nem sért jogszabályt. A polgármester megengedhetetlennek
tartja, hogy gyűlöletkeltő tartalmak jelenjenek meg a közterületeken. Hozzátette, szeretné, ha Kispest a nyugalom és a
béke szigete lenne.
Új rendeletet alkotott a testület az önkormányzati hatósági
ügyekben hozott döntések végrehajtásának foganatosításáról,

totta az egyes keretövezetekben
gyakorolható tevékenységekről
szóló rendeletet. Elfogadták a
képviselők a Kispesti Szociális
Szolgáltató Centrum módosított
Integrált Szakmai Programját,
valamint Szervezeti és Működési Szabályzatát. Támogatta a
testület négy közoktatási intézmény – a Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola, a Kispesti Deák
Ferenc Gimnázium, a Kispesti
Erkel Ferenc Általános Iskola és
a Kispesti Kós Károly Általános
Iskola – átszervezését. Elfogadta
a testület az önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti
feladatainak 2017. évi ellátásáról szóló beszámolót, a Kispest
Városfejlesztési és Üzemeltetési
Kft. 2017. évi beszámolóját és
2018. évi üzleti tervét, továbbá
a Kispesti Állatvédelmi Járőrszolgálat munkájáról szóló beszámolót.
A képviselő-testület felkérte a
polgármestert a 2016-ban megalkotott Fenntartható Energia
Akcióterv (SEAP) kötelező felülvizsgálatára, írásos visszajelentés elkészíttetésére és annak
megküldésére a Polgármesterek Szövetsége részére, vala-

mint a Fenntartható Energia- és
Klímaakcióterv (SECAP) elkészíttetésére. Ehhez kapcsolódóan
pályázatot nyújt be az önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumhoz a Környezeti
és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megjelent
„Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás”
című, KEHOP-1.2.1. kódszámú
pályázati felhívásra. Pályázatot nyújt be az önkormányzat a
Belügyminisztérium „Önkormányzati fejlesztések támogatása” című felhívására is, amelyen
belterületi utak, járdák felújítására 50 millió forint nyerhető el,
ötvenszázalékos önrész mellett.
Támogatás kispesti alapítványoknak
Alapítványok pályázati támogatásáról is határoztak a képviselők: civilszervezetek működési
támogatására, nyári táborozás
támogatására, valamint egészségmegőrző és betegségmegelőző tevékenység támogatására 16
alapítvány 28 pályázatot nyújtott
be. Ezeken kívül egyszeri, vis�sza nem térítendő támogatást,
200 ezer forintot szavazott meg
a testület az Országos Mentőszolgálat Alapítványnak, 2 millió forintot a Kispesti Tudásház
Közalapítványnak, illetve 4
millió forintot a Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítványnak. A Kispest Közbiztonságáért Alapítvány 10 millió
forint támogatást kapott. Kispesti Idősügyi Tanács alakításáról is döntöttek a képviselők:
a kilenctagú konzultációs testületnek szeptember 30-ig kell
összeülnie.
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Aláírták a Segítő Kéz kollektív szerződését

A dokumentumot Gajda Péter polgármester, Balázs Piroska, a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat intézményvezetője és Migács Tibor, a Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezetének
(SZMDSZ) elnöke látta el kézjegyével.
zói pótlékára mintegy félmillió, törzsgárda-jutalomra 700
ezer, béren kívüli juttatásra 11
millió, utazási költségtérítésre
4,3 millió, temetési segélyre
és nyugdíjbiztosítási támoga-
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Ünnepelt a KMO Művelődési Ház

Egész héten át tartó programsorozattal ünnepelte működésének 95. évfordulóját a KMO Művelődési Ház május 7–13. között. A KMO az elmúlt közel
száz év során Kispest kulturális életének meghatározó szereplőjeként, a helyi közösségek formálójaként, komoly népszerűségnek örvendve működött
és működik ma is.

Idén 18 millió
forintos költségkeretet biztosít az
önkormányzat

Vinczek György, Gajda Péter, Balázs Piroska és Migács Tibor
Kispest polgármestere megköszönte a partnerséget az intézménynek és a szakszervezetnek is. Gajda Péter elmondta,
viszonylag hosszú előkészítő
munka előzte meg az új kollektív szerződés elkészültét,
de szükséges volt, hiszen fon-

tos, hogy a magas fluktuáció
ellenére is meg tudja tartani a
kollégákat az önkormányzat.
A polgármester szerint mindkét fél számára előnyös megállapodás született. A szociális
ágazatot felügyelő alpolgármester úgy fogalmazott, hogy

a kollektív szerződés teljes
körűen leszabályozza a kapcsolatrendszert, egyértelmű
és átlátható, ezért előrelépés
a korábbihoz képest. Vinczek
György hozzátette, az idei 18
millió forintos költségkeretből
a házi segítségnyújtás gondo-

tásra 540 ezer, munkaruhára 1
millió forintot biztosít a Segítő Kéz dolgozóinak az önkormányzat. Balázs Piroska intézményvezető szerint ritka, hogy
a fenntartó ilyen pozitívan álljon hozzá ehhez a kérdéshez.
Migács Tibor, az SZMDSZ
elnöke köszönetet mondott az
önkormányzatnak, kiemelve,
hogy nehéz helyzete ellenére
is lehetőségeihez mérten segíteni próbál az ugyancsak nehéz helyzetben lévő szociális
terület dolgozóin.

Elismeréseket adtak át a kisgyermeknevelők ünnepén

Idén is a Csillagfény bölcsődében ünnepelték a kerületi kisgyermeknevelők és az
önkormányzat képviselői a
bölcsődék napját. A kerületi önkormányzat által alapított Bölcsődés gyermekekért
végzett kimagasló munkáért
elismerést Onodi Ágnes, az
Eszterlánc bölcsőde kisgyermeknevelője vehette át Gajda Péter polgármestertől és
Vinczek György alpolgármestertől, míg a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete kispesti alapszervezetének
köszönetét és ajándékát Elmer

Dóra, az Egyesített Bölcsődék
munkaügyi előadója kapta.
Az ünnepséget a Mézeskalács
óvoda kiscsoportjának műsora tette még emlékezetesebbé.
Brinza Istvánné, az Egyesített
Bölcsődék vezetője kérdésünkre elmondta, hogy a hat
önkormányzati bölcsődében
csaknem 500 gyermek ellátásáról gondoskodnak. Tavasszal
a meglévő bölcsődei helyek 90
százalékát már feltöltötték a
szeptemberi évkezdethez, de
minden második héten, szerdai
napokon tartanak még felvételi
napokat.

Elmer Dóra és Onodi Ágnes

Gábor Ilona, a KMO igazgatója az ünnepi gálán
Születésnaptól születésnapig
címmel a művelődési ház elmúlt öt évének emlékezetes
pillanatait felvillantó fotókiállítás nyílt az Előtér Galériában.
A KMO 95. születésnapja alkalmából Vinczek György alpolgármester és Murzsa Tímea
avatta fel az NKA Hangfoglaló
Program Magyar Könnyűzenei
Örökség Megőrzését Támogató Alprogramjának tizenötödik poptörténeti emlékpontját.
A helytörténeti sétán Siklós
Zsuzsanna, a Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény vezetője
mesélt érdekes történeteket az
érdeklődőknek. A Kispesten
élő, illetve a KMO-hoz kötődő
művészek, valamint a házban
működő művészeti csoportok
közreműködésével nagyszabású gálaműsort rendeztek. A
születésnapos intézményt és a
közönséget Gajda Péter polgármester és Vinczek György
alpolgármester köszöntötte.

Az ünnepi műsorban színpadra lépett Hűvösvölgyi Ildikó
színművésznő, Koltai Róbert
színművész, Csengeri Attila musical- és operettszínész,
Szilágyi Olga ének- és színművész, Szeleczki Artúr énekművész, Tassonyi Balázs, a Pesti
Broadway Stúdió tagja, Ko-

Évente több mint
200 ezren látogatják az intézményt
vács József László, a 100 Folk
Celsius gitárosa, az énekestáncos Nehéz-Tóth Rebeka–
Tóth Réka és az énekes-zenész
Nagy Melinda–Nagy Zoltán
testvérpár, Markó Mónika,
Kurkó József Kristóf, a Turay
Ida Színház tagja, a Musztáng
Sportegyesület, az Art’s Ok
TáncSzínház, a Mágnes Színház és a Kranyik–Török Duó.

Szombat reggel Kolomposkoncert várta a gyerekeket,
majd délelőtt immár negyedik
alkalommal telt meg fúvószenét kedvelő kispestiekkel a
Városház tér: az idén tízesztendős Obsitos Fúvószenekar
szervezésében megtartott IV.
Dél-pesti Fúvószenekari Találkozót Vinczek György alpolgármester nyitotta meg. A
találkozón fellépett a Magyar
Honvédség Szolnok Légierő
Zenekara, a Katasztrófavédelem Központi Zenekara, a
Pénzügyőr Zenekar és a házigazda Kispesti Obsitos Fúvószenekar. Este a Madarak
házibuli-zenekarral rendezett
születésnapi partit a KMO,
vasárnap délután pedig a Karinthy Színház művészeinek
előadásában Vaszary Gábor
Klotild néni című komédiája
zárta a születésnapi rendezvénysorozatot.
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PREVENCIÓ

Konferencia
az internetfüggőségről
A Mondj Nemet! Komplex
Prevenciós Program keretében a közösségi média és az
internetfüggőség
veszélyeiről rendezett konferenciát a
KMO Művelődési Ház. Gábor
Ilona igazgató köszöntőjét és
Vinczek György alpolgármester megnyitóját követően Nemes Orsolya generációkutató
„Ezek a mai fiatalok!” című
előadásával indult a szakmai
program. Demetrovics Zsolt
pszichológus, egyetemi tanár,
az ELTE Pszichológiai Intézetének igazgatója a videojátékok, a közösségi média és
az internetfüggőség témakörét járta körül. Bányai Fanni pszichológus, a Pszichológiai Intézet doktorandusz
hallgatója youtuberekről, az
e-sportról és a netes játékokról tartott gyakorlati előadást,
majd Székely Martin tanár,
videoblogger következett „Te
is lehetsz videosztár!” című
előadásával. Ezt követően három szekcióban folyt a munka. A Mondj Nemet! program
gyakorlati
alkalmazásáról
Kisberk Ágnes szociálpedagógus, gyógypedagógus és
Varga Dániel prevenciós szakember tartott workshopot. A
Kispesti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, a Kispesti
Rendőrkapitányság és a KMO
által 2007-ben kidolgozott
komplex bűnmegelőzési és
drogprevenciós
programot,
a K.I.A.B.Á.L. társasjátékot
Sármai Kornél és Dobák Szilvia mutatta be a résztvevőknek. Bányai Fanni és Székely
Martin „Behálózott fiatalok –
előnyök és hátrányok” címmel
vezetett szekciót, ahol az innovatív személyiségfejlődési formákról esett szó.
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FELHÍVÁS

Ötvenedik
házassági
évforduló
Kispest Önkormányzata idén
is megrendezi az 50 éve együtt
élő házaspárok köszöntését.
Olyan kispesti házaspárok jelentkezését várják, akik 2018ben ünneplik 50. házassági
évfordulójukat, és még nem
vettek részt az önkormányzat
által rendezett ünnepségen a
Városházán. Jelentkezni lehet
2018. augusztus 20-ig Huszár
Erzsébet idősügyi referensnél
a 06-20-549-2434-es mobilszámon vagy a huszarerzsi@
gmail.com emailcímen.

2018. MÁJUS

ZÖLDPROGRAM

Jutalmazták a kerületszépítőket

Kispest Önkormányzata 2008 óta adományoz elismeréseket azoknak, akik
sokat tesznek környezetük, a kerület szépítéséért, zöldterületeinek kialakításáért és azok védelméért – hangzott el a „Zöld Kispestért” polgármesteri
díj idei átadóján a KMO-ban.

Csokoládétortával, vörösborral és emléklappal köszöntötte a 95 éves Pataki Gyulát
születésnapján Kertész Csaba
alpolgármester. Pataki Gyula
1923. április 18-án született
Debrecenben. 1949 óta él Gutenberg körúti lakásában, 2007
óta egyedül, felesége akkor
hunyt el. Két gyermekük, négy
unokájuk és négy dédunokájuk
született. Gyula bácsi – és felesége is – pedagógusként dolgozott Kispesten, több iskolában, például a Petőfi iskolában
politechnikát oktatott, majd
nyugdíjazása után a Hungária
úti iskolában tevékenykedett
napközis tanárként. A kiváló
pedagógus „A szeretet pedagógiája” című könyve a Magyar
Pedagógiai Társaság és Kispest Önkormányzatának támogatásával jelent meg 2015-ben.

KISPEST

BERUHÁZÁS

Pingpong és torna fényárban

A Magyar Asztalitenisz Szövetség infrastrukturális pályázatán elnyert 3 millió forintos támogatásból korszerűsíttette a Gábor iskola Nádasdy utcai tornatermének világítását a Kispest SE.

Sikeres az utánpótlás-nevelés Kispesten

ÜNNEP

A 95 éves
Pataki Gyulát
köszöntötték

2018. MÁJUS

A „Zöld Kispestért” idei díjazottjai
Gajda Péter polgármester ünnepi köszöntőjében arról beszélt, hogy a Kispesti Zöldprogram
összeállításánál,
2006-ban fogalmazódott meg
a gondolat egy olyan díj létrehozására, amelyet azok a
kispesti civilek, közösségek,
intézmények kaphatnak, akik,
amelyek sokat tesznek azért,
hogy Kispestet kedvesebbé,
szerethetőbbé tegyék, illetve
környezettudatosságra nevelő,
környezetszépítő programokat
szerveznek gyerekeknek, felnőtteknek. Minden évben őket
állítják példaként azok elé,

akik még nem csatlakoztak a
közös munkához, a kerületszépítéshez. A köszöntő szavak
után a polgármester, Vinczek

Idén is több
kategóriában
díjazták a környezetszépítést
György alpolgármester és
Bogó Józsefné, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke adta át
az elismeréseket a díjazottak-

nak. Idén is több kategóriában
díjazta a környezet szépítését
az önkormányzat: magánszemélyek, lakóközösségek,
társadalmi vagy civilszervezetek, illetve intézmények,
vállalkozások kaphatnak elismerést. 2018-ban Zöld Kispestért polgármesteri díjat kapott
Rózsa János, Fekete Józsefné,
Vadas Andrásné, Visi Imréné,
Kruchió Lászlóné, Badenszki
Lászlóné, Fekete Jánosné, Balogh Imréné és Meskó Tivadar,
valamint a Kispesti Kertbarát
Klub és a Kispesti Százszorszép Óvoda.

v

FELHÍVÁS

Kispest legszebb konyhakertjei

Kispest Önkormányzata – csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag város alpolgármestere
által létrehozott „A legszebb konyhakertek – Magyarország legszebb konyhakertjei” országos programhoz – idén is meghirdeti a helyi „A legszebb konyhakertek” versenyt. Jelentkezési lap kérhető
a Polgármesteri Hivatal főbejárati portáján (XIX., Városház tér 18-20.) és a Kispesti Kertbarát
Klubban, a Kispesti Kaszinó épületében (XIX., Fő utca 42.). Jelentkezési határidő: 2018. június 15.
Részletes pályázati kiírás a www.kispest.hu honlapon.

A beruházás eredményeként
jobb körülmények között sportolhatnak a pingpongosok és
tornázhatnak az iskola diákjai: az új világítási rendszer
feleannyit fogyaszt, mint a
régi, és az asztaloknál a pingpongozáshoz szükséges 500
luxot is meghaladja a megvilágítás. A Kispest SE asztalitenisz szakosztályának vezetője, Oláh László megköszönte
a szövetség, a tankerület, az
önkormányzat és az iskola se-

gítségét. Fazekas Péter, a Magyar Asztalitenisz Szövetség
fejlesztési igazgatója arról be-

Pályázati támogatásból korszerűsítették a világítást
szélt, hogy négy éve indult – s
jelenleg a harmadik helyen áll
a fővárosban – az utánpótlásnevelés a Kispest SE asztalite-

nisz szakosztályában, és az itt
folyó munkát dicséri, hogy a
legtöbb U11-es és 18 év alatti
játékossal rendelkezik a szakosztály. Ennek is köszönhetően indított fővárosi és régiós
edzésprogramot a MOATSZ,
amelynek keretében Kispesten is együtt edzenek a klubok.
Vinczek György alpolgármester gratulált a szakosztály sikeres utánpótlás-neveléséhez,
és további szép eredményeket
kívánt a gyerekeknek.

SPORT

Jól sikerült a kispályás focitorna
Az első Május 1. Kupa kispályás focitornát rendezte meg
összesen 15 csapat részvételével a Kispesti Sportközpont
a Játszi-Foci mozgalommal
közösen a KAC-pályán. A
rendezvény megnyitóján Gajda Péter polgármester, Kertész Csaba alpolgármester és
Klinga László egykori olimpiai bronzérmes birkózó, a

Kispesti Nehézatlétikai Sportiskola edzőtermének névadója
is részt vett.
Az esemény ötletgazdájától,
Nagy Sándortól, a KOSIE
Bizottság külsős sportreferensétől megtudtuk, a hiánypótló rendezvény a tömegsport
népszerűsítését célozza, de
fontos az is, hogy ismeretségek, barátságok alakuljanak

a fővárosi és vidéki fiatalok
között. Kovács István, a Kispesti Sportközpont sportszervezője lapunknak elmondta,
sok nevezés érkezett, és végül
öt lány-, hét fiúcsapat és három felnőtt alakulat lépett pályára a focitornán. A legjobbak
Vinczek György alpolgármestertől vehették át a díjakat.
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OKTATÁS

Kamionnyi
matematika
Kispesten
A testvérvárosi kapcsolatok
keretében egyenesen Törökországból gördült elsőként a
Gábor iskola elé az a kamion,
amelyben mintegy 30, matematikát népszerűsítő animáció,
feladat és kísérlet található. Az
interaktív, játékos, a hétköznapi életben is felhasználható
ismereteket bemutató kiállítást
Gajda Péter polgármester és
Yakup Gül, a Budapesti Török
Kulturális Központ igazgatója
nyitotta meg. Az oktató kamiont megtekintik a kerületi
iskolások, s később az ország
több pontján is láthatják az érdeklődők.

OKTATÁS

Rendhagyó
etikaóra az Erkel
iskolában
Az Erkel iskolában Kállai Szilvia, az önkormányzat romaügyi referense volt az előadója
annak az oktatási-motivációs,
érzékenyítő programsorozatnak, amelyet azért szerveznek, hogy segítsék a cigány
származású fiatalok társadalmi felzárkózását, a „másság”
megértését és elfogadását. A
8. osztályosoknak tartott rendhagyó órán szó esett az előítéletekről, a cigány népcsoport
anyaországának hiányáról, a
különféle nemzetiségi zászlókról és sok-sok kiemelkedő, cigány származású személyiségről. Az előadássorozat keretein
belül sikeres, diplomás cigány
emberekkel találkozhatnak a
diákok, akiknek példát tudnak
mutatni.
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POLITIKAI PÁRTOK ROVATA

Vélemények a zöldfelületek megújításáról

Zajlanak és tervben vannak közterületi fejlesztések a kerületben, és most kaptak elismerést a környezet szépítésében tevékenyen részt vevő kispesti magánszemélyek, közösségek és intézmények. A
közterületi Etikai Kódex elemeinek megvalósítása, a rekonstrukciók és a motiváló programok mellett
Ön mit tenne Kispest zöldfelületeinek bővítéséért, a közterületek rendezettségének, szépségének megőrzéséért?

Bogó Józsefné
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Végre itt a tavasz, kizöldültek
a fák, virágba borult Kispest.
Megteltek élettel a közösségi
kertek, a parkok, játszóterek.
Önkormányzatunk feladata,
hogy egészséges, biztonságos

Dódity Gabriella
(Fidesz-KDNP)
Először is mindenkinek tisztelet, köszönet és elismerés
jár, aki Kispest közterületein a
környezet szépítéséért tesz, és

és esztétikus környezetet biztosítson az itt élőknek. Ennek
jegyében újítja fel folyamatosan ezeket a területeket. A
Berzsenyi utcai vizes játszótér újdonság lesz a kerületben.
Remélem, nyáron gyerekzsivajtól lesz hangos a környék,
hiszen a célunk, hogy helyben
meg lehessen találni azokat a
tevékenységeket, amelyek kicsiknek, nagyoknak egyaránt
örömet okoznak. Egyre nagyobb az igény arra is, hogy a
panelek előtti „kiskertek” rendezett, szemet gyönyörködtető
képet adjanak. Egyre többen
szerveződnek, egyfajta utcaközösségeket létrehozva, hogy
együtt dolgozzanak ezekben a
kertekben. Az ilyen és ehhez

hasonló kezdeményezéseket
hivatott díjazni a Zöld Kispestért Díj, melyet a polgármester
minden évben átad az arra érdemeseknek. A Szebb Kispesti
Környezetünkért pályázattal is
arra ösztönözzük a közösségeket, hogy bátran valósítsák
meg ötleteiket, gondolataikat,
ezzel is elősegítve a tevőleges
részvételt környezetünk szebbé
tételében. Rövidesen megújulhat a Ferihegyi gyorsforgalmi
út mentén lévő, a Pilisi Parkerdő tulajdonában álló erdősáv,
ahol többfunkciós közösségi
tér, szabadidőpark jöhet létre.
Örömömre szolgál, hogy egyre
nagyobb sikere van a Közpark
által gyártott és elszállított
zöldhulladékzsáknak: nagyon

sokan vásárolják és használják kora tavasztól késő őszig.
Ezzel is megkímélve környezetünket az illegális zöldhulladéktól, amelynek elszállítására
súlyos tízmilliókat költ önkormányzatunk. Úgy gondolom,
a kerület rendezett, tiszta, biztonságos része a fővárosnak.
Az elmúlt évtizedben az önkormányzat kiemelt figyelmet
fordított a közterületek, közösségi és zöldterek megújítására,
rendezettségük fenntartására,
amelyben jelentős előrelépés
történt Kispesten. Fővárosi
szinten is példaértékű közterületi rekonstrukciók valósultak
meg többek között a Kós Károly téren, a Templom téren és
a Kossuth téren.

jó példával elöl járva erre neveli a gyerekeket, fiatalokat is.
Jó érzés látni egy-egy szépen
gondozott lakótelepi részt vagy
ház előtti ápolt kertet. Különösen kedves számomra, hogy a
kispesti óvodákban, iskolákban
is ügyelnek és nevelnek környezetünk megóvására, szépítésére. Kispesten számos szép
zöldfelület található, a faültetés
is szuper kezdeményezés, de
sajnos sok esetben látom, hogy
a zöldfelület karbantartásával
akadnak gondok, ezen lehetne
és kellene javítani. Az Etikai
Kódex számos előremutató
szabályt fogalmaz meg közterületeinkkel kapcsolatban, ami

fontos és jó irány, hiszen számos apró dologgal, egy kis odafigyeléssel mi is sokat segíthetünk az összképen. Ugyanakkor
ezek a papírra vetett szabályok
nem sokat érnek, ha nem tartatjuk be őket: én ebben látok még
lehetőséget annak érdekében,
hogy közterületeinkért tegyünk.
Mert hiába a szép park, ha a
padokat szépen szólva sem rendeltetésszerűen használják, és
olyan állapotban vannak, hogy
nem szívesen ülnek le a szülők,
nagyszülők
gyermekeikkel.
Hiába a parkok, ha oda nem
szívesen mennek ki a kispestiek
a közterületen italozók miatt,
akik az önkormányzati tiltó

rendelet ellenére fogyasztanak
alkoholt. Hiába az Etikai Kódex, ha nem szólítja fel az önkormányzat a telkén szemetet
felhalmozó, gyomot burjánzani
hagyó ingatlantulajdonost. A
felsorolt problémák némelyike
szenzitív és túlmutat a kerület
határán, de talán összehangolt
hatósági közterületi akciókkal
lehetne és kellene élhetőbbé
tenni parkjainkat, és picivel
több figyelemmel kellene ápolni zöldfelületeinket. Hiszem,
hogy ezen az úton elindulva
még szebbé és szerethetőbbé
tehetjük Kispestet.

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

Szünidei gyermekétkeztetés Kispesten

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében a
települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére ingyenesen
biztosítja.

A 328/2011. (XII.29.) Korm.
rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési
díjáról és igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról a 13/A. § (1) bekezdése
szerint szünidei gyermekétkeztetés keretében a gyermek
lakóhelye, vagy ha a gyermek

Ferenczi István (LMP)
Zöldterületeink megőrzése a
ma és a holnap élhető városának egyik kulcsa. A por, a zaj
és a városi hősziget-hatás elleni
védelemben a fák főszereplők
– sok egyéb hasznos „szolgáltatásuk” mellett. Az ezredforduló
óta jelentős mennyiségű zöldterülettel lettünk szegényebbek.
A KÖKI Terminállal egy hektár
erdőt és még annyi zöldfelületet,
a Dél-Pesti Utánpótláscentrum
felépítésével 13 hektár kertvárosi zöldterületet és egy őzcsaládot vesztettünk el. A folyó
ügyek közül kiemelten fontos a
Sibrik Miklós úti felüljáró melletti erdőrészlet. Az azt kezelő
Pilisi Parkerdő szerint az erdő
elöregedett, kivágása – vagy
összeomlása – elkerülhetetlen.

életvitelszerűen a bejelentett
tartózkodási helyén lakik, a
tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a déli
meleg főétkezés helyben történő elfogyasztásának megszervezéséről gondoskodik.
A rászoruló kispesti iskolás
gyermekek étkeztetését a nyári szünetben az önkormányzat
a Kispesti Eötvös József ÁlA helyére tervezett parkerdő
víziója vonzó, de hosszú évek,
évtizedek telnek majd el, míg
az új csemeték a maival összemérhető lombkoronát képesek
létrehozni. Elengedhetetlennek
tartom, hogy a most álló fákból
minden egészséges, életképes
egyedet megőrizzünk és az új
parkerdő koncepciójába illes�szünk. A kerületet érintő környezeti hatások nem ismerik a
közigazgatási határokat. Fél év
szünet után újra napirenden van
a Határ út menti, ferencvárosi
kiserdő kérdése is. Kihirdették
az új Duna-híd tervpályázatának győztesét, és az új hídhoz
új utakat is terveznek – egyelőre a nyilvánosságtól elzártan.
A választások előtti ígéretek
arról szóltak, hogy az erdőt
nem sértő, a lakosság igényeit
figyelembe vevő új útvonalváltozatot terveznek a kiserdei
nyomvonal helyett, de a friss
terveket még nem láttuk. Kulcskérdés, hogy a Budapest nagy
infrastrukturális beruházásait
felügyelő kormányzat, illetve a
Budapesten, Ferencvárosban és
Kispesten élő emberek szándékainak és érdekeinek ütközésekor a kerületi önkormányzat hol
foglal majd állást.

talános Iskolában biztosítja
igény esetén. Az étkeztetés
kérelemre történik, ezért a
szülőknek/törvényes képviselőknek írásban szükséges
nyilatkozniuk. Az étkeztetés
igénybevételével, nyilatkozatok leadásával kapcsolatban a
Humánszolgáltatási és Szociális Iroda Humánszolgáltatási
Csoportjának
munkatársait

Lázár Tamás (Jobbik)
A kerület arculata, valamint
a zöldterületek és közterek
biztonsága, tisztasága tekintetében nem hagyható figyelmen
kívül a hajléktalankérdés, valamint a szegregációs részeken

keressék személyesen a Polgármesteri Hivatalban (XIX.,
Városház tér 18-20.) vagy a
06-1-347-4613-as telefonszámon. A bölcsődék és az óvodák eltérő rendben szervezik
a szünidei nyitva tartásukat,
ezekben az intézményekben
jogviszonnyal
rendelkező
gyermekek ellátása folyamatosan biztosított.
az elhanyagolt lakókörnyezet,
illetve a kevésbé gondozott
zöldterületek. A közterületeken életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanok tekintetében
a kerületben működő szociális
intézmények, civilszervezetek
munkájának
hatékonyabbá
tétele lehetne előrevivő. Az
elhanyagolt, kevésbé gondozott zöldterületek közösségi
kertekké való alakítása – egyszeri beruházással javíthatna
a kerület arculatán. Következésképp egy újragondolt területfejlesztési stratégiára, még
több konyhakert kialakítására,
a szegregációval érintett területek gondozására, élhetőbbé
tételére lenne szükség.

FOGADÓÓRA

Dr. Hiller István (MSZP)

Dr. Hiller István országgyűlési
képviselő következő fogadóóráját 2018. június 14-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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PROGRAMAJÁNLÓ
Képek a kapuskönyvből
Legendák hálójában címmel
Lukácsy Tibor grafikus kapusképei láthatók a Kispesti
Városháza Tárlaton augusztus 15-ig. A kiállítás Lukácsy
Tibor tavaly megjelent „Óriási bravúrral – Képes kapuskönyv” című kötetének képeit
mutatja be. A kötetben a szerző
– aki fiatalkorában a Budapesti
Spartacus hálóőre volt – híres
magyar kapusokkal készített
interjúi olvashatók.
Apró világ nagy álmokkal
A gyermeki képzelet birodalmába kalauzolnak a kerületi iskolások makettjei és az Eötvös
József Általános Iskola 2017es mogyoróskai képzőművészeti táborában készült grafikák és festmények a Wekerlei
Kultúrházban. A kiállítás június 16-ig nyitva tartási időben
díjtalanul látogatható.
Nyári szabadegyetem
Wekerlén
A június 21-24. között megrendezendő nyári szabadegyetem és tanácskozás célja, hogy
külső meghívott szakértők,
szakemberek bevonásával a
Wekerletelep aktív lakossága és a Polgármesteri Hivatal
munkatársai olyan ötletekre,
javaslatokra, tapasztalatokra
tegyenek szert az előadásokból és a műhelymunkákból,
amelyeket hasznosítani lehet
a városrész fejlődéséhez. A
négy fő témakört – építészet,
műemlékvédelem; fenntartható fejlődés, átalakuló városok;
közösségfejlesztés, önkéntesség; értékőrzés, értékközvetítés – érintő találkozó részletes
programja az esemény közösségi oldalán lesz elérhető.

2018. MÁJUS

HELYTÖRTÉNET

Vándorkiállítás az Üllői útról

Üllői út, ami összeköt címmel nyílt meg a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény, a Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény és a Tomory Lajos Múzeum
közös helytörténeti tárlata Budapest leghosszabb sugárútjáról a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben.

2018. MÁJUS

KISPEST

KÖRNYEZETSZÉPÍTÉS

Tovább „zöldült” a szociális centrum

A Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum játszóházas közössége számára kiemelten fontos a környezet védelme, szépítése. Pályázati támogatásnak köszönhetően az intézmény udvara, előkertje és fűszernövénykertje is tovább
zöldült.

Új virágokat és fűszernövényeket is ültettek

Ferencvárosban nyílt meg, júniustól Kispesten látható a tárlat
Budapest egyik legfontosabb,
16 kilométeres sugárútja a
Kálvin tértől Üllő felé haladva
a VIII., a IX., a X., a XVIII. és
a XIX. kerületeken át egészen
a főváros határáig húzódik,
házsorának legvégén a 871.
számmal. A XIX. század végétől az Üllői út mentén élőket
a helyi érdekű vasút, később a

villamos kötötte össze. A három gyűjtemény anyagából
készült kiállítás azt mutatja be,
hogy villamosra szállva mit
láthattak az utasok az 1900-as
évektől az 1980-as évek közepéig a Kálvin tértől a Szarvas
csárdáig. A Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával létrejött
vándorkiállítást dr. Bácskai

János, Ferencváros polgármestere, Gajda Péter, Kispest
polgármestere és Ughy Attila,
Pestszentlőrinc–Pestszentimre
polgármestere nyitotta meg.
A tárlat június 9-től Kispesten, később Pestszentlőrincen,
majd a szervezők reményei
szerint más helyszíneken is
látható lesz.

v

EMLÉKEZÉS

Megújul az első világháborús emlékmű

Megkezdődik az I. világháborús emlékmű teljes felújítása a
Templom téren. A Hybl József
által készített Hősök szobrát
1928-ban avatták fel. Az eltelt
90 esztendő alatt alaposan leromlott az állapota, ezért vált
szükségessé a felújítása, amit
az első világháború 100. évfordulója alkalmából a tulajdonos

főváros végeztet el. Az emlékmű rendbetétele a szobor helyszíni restaurálásával kezdődik,
majd a talapzat, a posztamens
felújításával folytatódik. Az
emlékmű mintegy 2,5 méteres talapzatán három, ember
nagyságú szobor áll, középen
Hungária alakjával, aki az ég
felé nyújtja jobb karját, mely-

ben kardot tart. Balján egy
összeroskadó, sebesült magyar
katona, jobbján pedig egy síró,
gyermekét a hazának felajánló anya. A talapzaton ábécésorrendben a világháború 717
kispesti áldozatának neve szerepel, alatta nagybetűkkel csak
két szó és a dátum olvasható:
„A hazáért! 1914-1918”.

Az épület előtti kiskertekbe
magyar nemesítésű rózsafajtákat ültettünk, a telepített
rózsatövek mellé ismertető
táblákat helyeztünk el. Belső
udvarunkra virágokat, fűszernövényeket, néhány őshonos
cserjét, növényt telepítettünk.
Új témákon keresztül folytattuk a környezettudatos nevelé-

si programot. Klubnapjainkon
gyerekek, szülők, nagyszülők
jó hangulatú, interaktív előadásokon vehettek részt – a
témák között szerepelt a papír
útja, az élelmiszermentés, a
tudatos vásárlás és a környezetbarát csomagolás –, közösen barkácsoltak hétköznapi,
gyakran hulladék alapanya-

gokból. Foglalkozásaink hasznos időtöltést, kikapcsolódást,
tanulást jelentettek a játszóházi közösség számára, emellett
a fenntarthatóbb hétköznapi
életet és a környezettudatosságot is célozták – mondta el
lapunknak Deákné Császár
Gabriella, a szociális centrum
pályázati referense.

v

KÖZÖSSÉG
Oktatáskutatók a Móra iskolában
Halász Gábor professzor és munkatársa, Fazekas Ágnes a Móra iskola innovációs folyamatait elemezte a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával zajló Innova kutatás
keretében. Az intézményi innovációkról „Csak tanulni szerető pedagógusokkal lehet…” címmel
készült esettanulmány.
Sikeres diákalkotó a Vass iskolában
A Vass iskola diákja, Moksony Botond „Időmérés felsőfokon, azaz hogyan mérjük az időt a
versenyen” című pályamunkájával tudományos tábort nyert a XXIII. Országos Tudományos és
Technikai Diákalkotó Kiállításon, Nagy Győry Tamás a Tehetséggondozási Nívódíjas Pedagógus
címet kapta.
Nordic walking kispesti időseknek
Megalakult az „Ép testben ép lélek” Kispesti Nordic Walking Senior Klub, amelynek tagjai heti
rendszerességgel tartanak edzéseket, havonta egyszer egész napos túrát is szerveznek. Az ingyenesen működő klub szeretettel várja a kispesti nyugdíjasokat, programjaikról érdeklődni lehet
Gregorits Tibor túravezetőnél a 06-20-976-4991-es telefonszámon.
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ÖNKORMÁNYZAT
Emlékezés a roma holokausztra
Kispest Önkormányzata képviseletében Kállai Szilvia, az
önkormányzat romaügyi referense vett részt a IX. kerületi
Nehru parton felállított Roma
Holokauszt emlékműnél tartott
megemlékezésen. A résztvevők mécsesekkel és virágokkal
rótták le kegyeletüket a második világháborús náci vérontás
áldozatai előtt.
Félévzáró a Szenior
Akadémián
Tizedik félévét zárta a Kispesti
Szenior Akadémia, amelyet az
önkormányzat és a Zsigmond
Király Egyetem közösen szervezett az ötven felettieknek.
A tavaszi előadásokra 231-en
jelentkeztek, a záró programon
116-an vehettek át oklevelet.
Az eddigi akadémiák legszorgalmasabb hallgatói külön
díszoklevelet és ajándékot is
kaptak. A következő félév várhatóan október elején indul.

FELHÍVÁS
Könyvet házhoz!
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár „Könyvet házhoz!” ingyenes szolgáltatása mozgássérült, nehezen közlekedő, idős,
ám olvasni szerető emberek
könyvhöz, hangoskönyvhöz
juttatását segíti. Számukra
személyesen viszik el az igényeik alapján összeállított dokumentumcsomagokat az Üllői úti könyvtár dolgozóinak
közreműködésével. A FSZEK
kispesti könyvtára várja az
érdeklődő olvasók vagy hozzátartozóik jelentkezését a 061-281-1163-es telefonszámon
vagy a fszek1901@fszek.hu
emailcímen.

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)

Klíma tisztítás
ózonnal

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.)

4.490 Ft

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

NAGY
VAKÁC
IÓS
AKCIÓK
!

Klíma töltés
9.990 Ft

+ 20 Ft/g
klímagáz

Fék alkatrészekre
10% kedvezmény

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

HU és EU Assistance csomagok
Ablaktörlő lapátokra 10% kedvezmény
Nyári szélvédőmosó 250 Ft/1L

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

* Más akcióval össze nem vonható, készpénzre nem váltható.
A változtatás jogát fenntartjuk. Az akció időtartama:
2018.06.01.–2018.08.31.

Gajda Péter
polgármester fogadóórája:
Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján folyamatosan (347-4525)
Polgármesteri Hivatal, Városház tér
18-20.

1195 Budapest, Üllői út 303. (MOL kúton) • Tel: 06 1 357-6674, 06 20 394-7980 • WWW.FIX.HU

Fotó - Videó
Bárhol, Bármikor...
PROFI MINŐSÉG, KEDVEZŐ ÁR!
•
•
•
•
•
•

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

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

+36 70 248-7272
el@elmedia.hu

ELmedia_ads.indd 1
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PÁRBESZÉD
TERE

2018.
MÁJUS – JÚNIUS
PROGRAMAJÁNLÓ

A LADA új arca.

LEVESEK
350 FT-TÓL

FŐÉTELEK
600 FT-TÓL

DESSZERTEK
300 FT-TÓL

Nyitva 11:30-16:00
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

2018. május 24. 18:00 óra
Világjáró Klub – Amerikai Egyesült Államok,
a vidék Amerikája
2018. május 31. 18:00 óra
Világjáró Klub – Firenze
2018. június 2. 10:00-18:00 óra
Nyárköszöntő Vásár téri forgatag
Helye: Kispest Vásár tér
2018. június 6. 18:00 óra
Traccsparti – Beszélő kezek,
a jelnyelv nem mutogatás
2018. június 7. 18:00 óra
Közös emlékezés – Trianon. Beszélgetés
Dr.Hiller István történésszel
2018. június 14. 18:00 óra
Világjáró Klub – Nepál
Helyszín:
Kispest Ady Endre út 89.
Bővebb információk:
www.facebook.com/ParbeszedTere
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Oktatás: 4-9 fôs csoportokban anyanyelvi és magyar tanárokkal
Tanfolyamok szintjei: kezdôtôl a felsôfokú nyelvvizsga elôkészítôig
Hetente 5 alkalommal; délelôtt 9.00 – 12.15 vagy este 17.00 – 20.15
A tanfolyamok ára: 48.500 Ft /40 óra
Idôpontok:
• 1. szakasz: 2018. június 18 - június 29.
• 2. szakasz: 2018. július 02 - július 13.
• 3. szakasz: 2018. július 16 - július 27.
• 4. szakasz: 2018. július 30 - augusztus 10.
• 5. szakasz: 2018. augusztus 13 - augusztus 27..
Euroexam angol B2, C1 vizsgafelkészítés:
• 2018. július 6 – július 19.
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Jelentkezés szintfelmérésre: telefonon, on-line, vagy személyesen
él
SZEPTEMBERI TANFOLYAMAINKRA AUGUSZTUS ELEJÉTÔL LEHET JELENTKEZNI!
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