ÖNKORMÁNYZAT
TAKARÉKOSAN GAZDÁLKODIK A KERÜLET
Fő napirendi pontként a 2017. évi zárszámadásról,
ezen kívül az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásról és elidegenítéséről, az egészségügyi alapellátás körzeteiről, illetve közterületi elektronikus
töltőállomások kialakításáról döntöttek a képviselők a májusi rendkívüli testületi ülésen.
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Elkészült a Berzsenyi utcai
vizes kalandjátszótér
Önerős beruházásként épült Kispest új közösségi tere
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VINCZEK GYÖRGY

Elkezdődött a Gyöngyszem
bölcsőde átfogó korszerűsítése. Az önkormányzat saját
költségvetéséből mintegy
200 millió forintot fordít
arra, hogy kívül-belül megújuljon a Zrínyi utcai intézmény.
2. oldal

Újabb hat faházat építtetett az önkormányzat a
káptalanfüredi üdülőtáborban a nyári szezon kezdetére. Egyre több kispesti nyaral
a táborban, tavaly kilencezer
vendégéjszakát
töltöttek
Káptalanfüreden.
4. oldal

A nemzeti összetartozás napja alkalmából a
Székelyország Tündérkertje
Látványparkban rendezett
megemlékezést az önkormányzat. Kispesten is sokat
lehet tenni az összetartozás
erősítéséért.
8. oldal
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Négyezer négyzetméteren kilenc látványos vizes játék várja a gyerekeket

Korszerűsítik a Gyöngyszem
bölcsődét
Elindult az önkormányzat idei nevelési-oktatási intézményfelújítási programjának egyik legnagyobb beruházása, a
Gyöngyszem bölcsőde átfogó korszerűsítése. Az önkormányzat saját költségvetéséből közel 200 millió forintot fordít arra,
hogy kívül-belül megújuljon az intézmény.
Idén is 500 millió forintot biztosít az
önkormányzat a kerületi óvodák, bölcsődék, iskolák, egészségügyi és szociális intézmények korszerűsítésére. A
felújítási program újabb állomásaként
a Gyöngyszem bölcsődében is megkezdődtek a munkálatok, amelyeket Gajda
Péter polgármester Kránitz Krisztiánnal, a VAMŰSZ igazgatójával tekintett
meg. A polgármestertől megtudtuk,

Mintegy 200 millió
forintba kerül
a beruházás
a korszerűsítés kiterjed a Zrínyi utca
4. szám alatti intézmény elektromos
hálózatának és világításának, valamint
az épület teljes építészeti és gépészeti
felújítására. A tervek szerint szeptember végére befejeződik a beruházás.
Az önkormányzat intézményfelújítási
programjának keretében idén tavasszal
16 millió forintot fordítottak a Huba
utcai Wekerlei Tipegők Bölcsőde nagy

Kívül-belül megújul az intézmény

vizesblokkjának és főzőkonyhájának
teljes gépészeti, elektromos és építészeti felújítására. Rövidesen befejeződik a Kispesti Mézeskalács Művészeti
Modell Óvoda Beszterce utcai tagintézményének korszerűsítése is: a 20 millió
forintos beruházás során felújítják a vizesblokkokat és az öltözőket, kicserélik
a folyosó és a konyha padlóburkolatát,
az udvari játszóeszközök alatt pedig
ütéscsillapító gumiborítást helyeznek
el. Ezt követően az óvoda Kelet utcai
részlegében – ahol tavaly már megtörtént a burkolatok cseréje, valamint
az elektromos rendszer és a világítás
korszerűsítése – indulhat a konyha és a
vizesblokkok rendbetétele. A közösségi
költségvetés keretéből, mintegy ötmillió forintból pedig a Beszterce utcai
óvoda udvara is megújulhat. A Pannónia iskolában nyár végéig a befejeződik
a tetőtér beépítése: a 80 millió forintos
beruházás keretében hat csoportszobát
és két vizesblokkot alakítanak ki a padlástérben.

Elkészült a Berzsenyi utcai vizes
kalandjátszótér
Négyezer négyzetméteren, kilenc
látványos vizes játékkal hivatalosan
is átadták Budapest talán legnagyobb
ingyenes vizes játszóterét a Berzsenyi utcai gyermekorvosi rendelő,
a Zöld Ágacska óvoda és a Puskás
iskola tőszomszédságában. Kispest
új közösségi terét az önkormányzat
önerős beruházásként, mintegy 200
millió forintból építtette a kispesti
Zöldprogram keretében. A játszótérhez kapcsolódó részeken a zöldterületek felújítása is megtörtént.

Míg Nyugat-Európában már nagy hagyományai vannak az ehhez hasonló játszótereknek, addig Budapesten a kispesti az
egyik legnagyobb ingyenes és látványos
új közösségi tér, amelyet az önkormányzat
önerős beruházásként, mintegy 200 millió forintból építtetett a 2006-ban indult
kispesti Zöldprogram keretében – mondta
Gajda Péter polgármester azon a hivatalos
átadóünnepségen, amelyen a kerületi gyerekek nevében a Zöld Ágacska óvodásai
vették birtokba a vizes játszóteret. A két
ütemben elkészült beruházás során kilenc
vizes installáció, többek között világítótorony, csúszda, játszóhajó, tengeri csillag,
patakmeder zsilippel, párásító delfinek,
homokozó mellett ivókút és kerékpártároló, padok is kerültek a parkba. A játszóteret
2-14 éveseknek tervezték, és a balesetek

megelőzése érdekében csak szülői felügyelettel használhatják majd a gyerekek – tette hozzá a polgármester. A tervezést és az
építtetést koordináló Zöldprogram Iroda
munkatársaitól kapott információk szerint
a Garten Studio Kft. és a Deer Garden Kft.

Önerős beruházásként
épült Kispest új
közösségi tere
által megálmodott és kivitelezett parkot
a nyári időszakban, május 1-jétől szeptember 30-ig 8 és 21 óra között, a téli időszakban, október 1-jétől április 30-ig pedig
8-tól 18 óráig látogathatják. Természetesen
a téli időszakban a vizes látványelemek

nem működnek. Az iroda szakemberei arra
is felhívták a játszótérre érkezők figyelmét, hogy bár az eszközöket az ivóvízhálózatról működtetik, az ott folyó víz nem
alkalmas az ivásra. Fontos használati tudnivaló, hogy nem működnek a vizes részek
akkor, ha 20 fok alá süllyed a hőmérséklet,
illetve szeles vagy zivataros az idő, mert
a játszótér vizes gépészetét tervező Ganz
Hydro Kft. szakemberei egy mini meteorológiai állomással rendszeresen figyelik
az időjárási viszonyokat. A játszótérhez
kapcsolódó részeken a zöldterületek felújítása is megtörtént, így mintegy 800 cserjét,
száz évelő növényt és tíz fát telepítettek és
füvesítettek. A játszótér nyitvatartását és
karbantartását a Közpark Kft. felügyeli és
végzi.
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Tovább szépül a káptalanfüredi üdülőtábor

Újabb hat faházat építtetett az önkormányzat a Káptalanfüredi Ifjúsági Táborban a nyári szezon kezdetére. Tizennyolc és félmillió forintba került a beruházás.
koztatta lapunkat Gajda Péter.
Kispest polgármestere Kertész Csaba alpolgármesterrel,
dr. Vitál Márton aljegyzővel,
Teknős Ferenc önkormányzati
képviselővel, Zubor Attilával,
a Gazdasági Ellátó Szervezet
igazgatójával, Szilágyi Ist-
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Takarékosan gazdálkodik a kerület

Fő napirendi pontként a 2017. évi zárszámadásról, ezen kívül az önkormányzati tulajdonú lakások
bérbeadásról és elidegenítéséről, az egészségügyi alapellátás körzeteinek módosításáról, illetve közterületi elektronikus töltőállomások kialakításáról döntöttek a képviselők a májusi rendkívüli testületi
ülésen.
szabályozták a képviselők a
körzeteket, a hiányzó ügyeleti
ellátásokat és az iskola-egészségügyet. A július elsejével
életbe lépő rendelet szerint az
önkormányzat a közigazgatási

Egyre több kispesti
nyaral a táborban

Újabb hat faházat építtetett az önkormányzat Káptalanfüreden
Az elmúlt években mindig
próbáltunk valamilyen komolyabb fejlesztést végrehajtani
a káptalanfüredi üdülőtáborban annak érdekében, hogy
a kispestiek minél komfortosabb körülmények között
tudjanak nyaralni. Idén újabb

hat faházat építettünk, ezzel
már több mint húsz ilyen ház
újult meg teljesen kívül-belül,
illetve épült. Terveink szerint
jövőre az utolsó hat faházat is
felújítjuk, felépítjük, és utána
kezdünk neki azoknak az épületeknek, közösségi tereknek

a korszerűsítéséhez, amelyek
eddig kimaradtak. Az elmúlt
három évben, amióta a fejlesztés elindult, a 30-40 százalékos kihasználtságról eljutottunk a 70 százalékosra, tavaly
kilencezer vendégéjszakát töltöttek Káptalanfüreden – tájé-

ván testvérvárosi referenssel,
dr. Bernát Péter és Guzmics
Zsombor irodavezetőkkel tekintette meg az üdülőtábort.
Kertész Csaba elmondta, a hat
faház építése 18,5 millió forintba került, és a jövőre folytatódó munkálatokkal, majd
két-három év múlva, amikorra
az utak is elkészülnek, szinte egy teljesen új tábor várja
majd a vendégeket.

Elektromos
töltőállomások
épülnek Kispesten

Varga Attila, Teknős Ferenc és Somogyi Lászlóné a testületi ülésen

Kezdődik az önkormányzati sporttelep felújítása

Elfogadták a képviselők az önkormányzat 2017. évi zárszámadását, amelyben bemutatták a
Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat és háttérintézményei (KMO, Kispesti Uszoda,
Kispesti Egészségügyi Intézet,
VAMŰSZ, GESZ, Segítő Kéz
Kispesti Gondozó Szolgálat,
Kispesti Szociális Szolgáltató
Centrum) éves gazdálkodását.

A képviselő-testület idén
márciusban fogadta el azt az
együttműködési megállapodást, amely szerint a Magyar
Labdarúgó Szövetség nagyméretű műfüves labdarúgópályát
alakít ki a jelenlegi füves pálya
helyett, továbbá lehetőség lenne a meglévő négy öltöző felújítására és újabb kettő építésére is. Ezen kívül megépülne az
ötsávos, világítható futókör is.
Kertész Csaba alpolgármestertől megtudtuk, az önkormányzat átutalta az MLSZ-nek a
munkák megkezdéséhez szükséges önrészét, amely a beruházás 10 százaléka, 20 millió

Jelentős költségvetési tartalék Kispesten
Az önkormányzat zárszámadása a legfontosabb számokban:
2017. évi bevételi előirányzata
12 milliárd 604 millió 691 ezer
forint volt, a teljesített bevétele pedig 10 milliárd 476 millió
388 ezer forint. Összes kiadási
előirányzata 12 milliárd 604
millió 691 ezer forint, teljesített kiadása pedig 11 milliárd 9
millió 503 ezer forint. Az önkormányzat 2017. évi összes
működési bevétele 9 milliárd
393 millió 735 ezer forint,
míg összes működési kiadása

forint. Az őszig tartó felújítás
ideje alatt csak a teniszpálya
és a görkoripálya, valamint
az étterem és a judóterem
üzemel. Az együttműködési
megállapodás az üzembe helyezéstől számított 15 év határozott időtartamra jön létre:
az MLSZ bérleti díj ellenében
havi 44 órában tart igényt a
pályára, a fennmaradó időben
az önkormányzat rendelkezik
a használatról. A felújítás után
az önkormányzat továbbra is
ingyenesen biztosítja a kispestieknek a sportlétesítmény
tömegsportra való használatát.

Továbbra is ingyenesen használható a létesítmény
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9 milliárd 307 millió 790 ezer
forint volt. Az önkormányzat
fejlesztési bevétele 2 milliárd
207 millió 328 ezer forint, míg
fejlesztési kiadása 1 milliárd
701 millió 713 ezer forint. Gajda Péter polgármester ismét
megerősítette,
takarékosan,
tervek szerint haladva gazdálkodik a kerület, így jelentős,
csaknem másfél milliárd forint költségvetési tartalék áll
rendelkezésre, amelyet az önkormányzat kiemelt céljaira, a
korábban megfogalmazott fejlesztésekre fordítanak majd. A
végszavazásban a testület tagjai elfogadták azt a javaslatot,
hogy a Gazdasági Ellátó Szervezet 40 milliós pénzmaradványának terhére megvizsgálják
annak lehetőségét, hogy az
óvodákhoz hasonlóan az önkormányzati bölcsődék is egyegymillió forintot kaphassanak
játékok, egyéb felszerelések
vásárlására. Ezzel a napirenddel párhuzamosan elfogadta
a testület a fenti költségve-

tési intézmények, valamint a
Polgármesteri Hivatal 2017.
évi működéséről szóló ös�szefoglaló ellenőrző jelentést,
és módosították a képviselők
a 2018. évi költségvetésről
szóló önkormányzati rendeletet. Elfogadták a képviselők a
Közpark Nonprofit Kft. 2017.
évi beszámolóját, mérlegét és
a 2018. évre vonatkozó üzleti
tervét is.
Módosított ellátási körzetek
Mivel a települési önkormányzatok kötelező feladata
az egészségügyi alapellátás
biztosítása, és ehhez kapcsolódóan az egészségügyi alapellátások, a háziorvosi, házi gyermekorvosi, felnőtt fogorvosi,
gyermek fogorvosi, védőnői
alapellátások, továbbá az alapellátásokhoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi ügyelet, valamint
az iskola-egészségügyi ellátás
körzeteinek kialakítása, ennek megfelelően rendeletben

területére 32 felnőtt háziorvosi körzetet, 11 házi gyermekorvosi körzetet, 13 felnőtt
fogorvosi körzetet, 6 gyermek
fogorvosi körzetet, valamint
19 védőnői körzetet hoz létre. Módosították a képviselők
az önkormányzati tulajdonú
lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről és a
lakások béréről szóló korábbi
önkormányzati rendeletet is.
Döntöttek a képviselők, hogy
a kerületben hét helyen – a
Vak Bottyán utca és Kosárfonó utca sarkán, az Árpád utca
7. előtt, a Batthyány utcában
(Templom tér 7.), a Kossuth
téren, a Hofherr Albert utca
42. előtt, a Corvin körút 7–13.
számnál, valamint a Pannónia utca 2. előtt – létesüljenek közterületi elektromos
töltőállomások. Az állomások
üzemeltetését és kialakítását
az e-Mobil Elektromobilitás
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végzi, az elektromos üzemanyag árára a jogalkotó még nem hozott döntést.
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Díszokleveles idős
pedagógusokat
köszöntöttek

Ősszel indulhat a közösségi parkerdő kialakítása

Pedagógusnap alkalmából hat
olyan idős, Kispesten dolgozott pedagógust köszöntöttek,
akik 50, 60, illetve 65 éve vehették át a felsőfokú diplomájukat. Gajda Péter polgármester, Vinczek György és Kertész
Csaba alpolgármesterek, Bak
Ferenc, a Külső-Pesti Tankerületi Központ igazgatója és
Ikladiné dr. Petres Veronika,
a Humánszolgáltatási és Szociális Iroda vezetője, valamint
több nevelési-oktatási intézmény vezetője is részt vett a
Halásztanya étteremben tartott
ünnepségen, amelyen a Kispesti Erkel Ferenc Általános
Iskola diákjai kedveskedtek
ajándékműsorral. Gajda Péter
elmondta, az önkormányzat
hagyományosan pedagógusnap környékén mond köszönetet azoknak a pedagógusoknak, akik évtizedeket töltöttek
el a pályán, s egészen kiskortól
kezdve felnőttkorig tanították,
nevelték a kispesti gyerekeket. A polgármester és az alpolgármester együtt adta át az
eredeti felsőfokú diplomákat
megerősítő díszokleveleket.
Aranydiplomát vehetett át az
50 éve végzett Jeckel Jánosné,
Nagy Imréné és Kiss János.
Gyémántdiplomát kapott a 60
éve végzett Szatmári László,
vasdiplomát vehetett át a 65
éve végzett Balázs Dénesné és
Pataki Gyula.

Várjuk
észrevételeiket!
Email: info@kispesttv.hu
Web: www.kispesttv.hu
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Újabb egyeztetést tartottak a Vak Bottyán út és a gyorsforgalmi út közötti
kiserdő, a „Sherwood” sorsáról a Városházán, ahol bemutatták az áprilisban
kiválasztott koncepció kidolgozott változatát.

Díjakat adtak át Kispest születésnapján

Idén Gábor Ilona, Fóris Kálmán és Zupkó Gábor kapta meg a Kispest Díszpolgára címet. Tízen Kispestért Díjat, tizenöten Dicsérő Oklevelet, nyolcan pedagóguskitüntetést vehettek át a Kispest várossá
nyilvánításának 147. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi testületi ülésen a KMO Művelődési
Házban.
nyugalmazott igazgatója. A
Kispestért végzett kiemelkedő munkát elismerő Dicsérő
Oklevelet kapta meg a polgármestertől és dr. Vitál Márton aljegyzőtől Bali Péter, a
Kispesti Rendészeti Központ
irodavezetője, dr. Bernát Pé-

Ünnepi testületi
ülésen adták át
a kitüntetéseket
A legtöbb fát biztosító koncepció valósul meg
Gajda Péter polgármester,
Vinczek György alpolgármester, Dódity Gabriella, Ferenczi
István és Teknős Ferenc önkormányzati képviselők, dr.
Bernát Péter, a Polgármesteri Kabinet Iroda vezetője és
Brázainé Bierbauer Tácia, a
Zöldprogram Iroda munkatársa, valamint a tulajdonos
Pilisi Parkerdő Zrt. képviselői
vettek részt a megbeszélésen.
Kispest polgármestere lapunknak elmondta, a mostani találkozón az áprilisi egyeztetésen
kiválasztott – mintegy 30 ezer

négyzetmétert érintő és a legtöbb fát biztosító – koncepció
kidolgozott változatának be-

Sétányokat,
futókört
és napozórétet is
terveznek
mutatása volt a téma. A tervek
szerint ősszel indulhat a munka, amelyet a Pilisi Parkerdő

végez az erdészetre vonatkozó
jogszabályok szerint. Első lépésben kivágják az akácosokat
– az értékesebb faállományhoz
nem nyúlnak –, majd előnevelt fákat telepítenek, s amint
felnőnek a facsemeték, újra
kialakul a zártlombos terület.
Az új parkerdőben – lakossági
kéréseket is figyelembe véve
– többek között kialakítanak
napozórétet, kutyasétáltatásra
kijelölt területet és kutya-akadálypályát, sétányokat, futókört, napozódombot, fajátékokat és fitneszeszközöket.
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Új zebrák és jelzőlámpák Kispesten
Két kispesti helyszínen új zebrát, további két kereszteződésben a meglévő gyalogátkelők
mellé új jelzőlámpát is tervez a
Budapest Közút Zrt. Új gyalogos-átkelőhelyet létesítenének
a Hofherr Albert utca–Áchim
András utca kereszteződésé-
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ben, a Kisfaludy utca és a József Attila utca találkozásánál
– amely már négyéves kérése
a kerületnek –, valamint új jelzőlámpát telepítenének a Kossuth Lajos utca–Nádasdy utca,
illetve a Pozsony utca–Kassa utca kereszteződésében a

meglévő zebrához. Ezen kívül
egyéb, forgalombiztonságot
javító beavatkozásokat is terveznek az Üllői út–Földváry
utca sarkán, a már meglévő
gyalogos-átkelőhely biztonságának növelése érdekében.

Kispest új díszpolgárai: Fóris Kálmán, Gábor Ilona
és Zupkó Gábor
Az ünnepi testületi ülés vendégeit Gajda Péter polgármester
köszöntötte, majd Burány Sándorral és dr. Hiller Istvánnal,
Kispest országgyűlési képviselőivel, illetve Kertész Csaba alpolgármesterrel együtt
adta át a Kispest Díszpolgára címet Fóris Kálmánnak, a
Kispest–Központi Református
Egyházközség presbiterének,
Gábor Ilonának, a KMO Művelődési Ház igazgatójának és
Zupkó Gábor korábbi polgármesternek, az Európai Unió
magyarországi
képviselete
vezetőjének. Kispestért Díjat
vehetett át Kispesthez kötődő
példaértékű
munkásságáért
a polgármestertől, Vinczek
György
alpolgármestertől
és dr. Vitál Márton aljegy-

zőtől Alföldy-Boruss Dezső
nyugdíjas református lelkész,
Avramcsev Péter, a Kispesti
Egészségügyi Intézet gazdasági igazgatója, Bacsó András,
a Székelyország Tündérkertje Látványpark alapítója, dr.
Szadai Béla házi és foglalkozás-egészségügyi szakorvos,
Gulyás Lászlóné, a Kispesti
Gábor Áron Iskola pedagógusa, Horváth Lászlóné Vidra Gabriella, a Kispesti Erkel
Ferenc Általános Iskola volt
igazgatónője, Gyomlainé Petró Éva, a Kispesti Kós Károly
Általános Iskola pedagógusa,
Kaposi György polgármesteri
főtanácsadó, Tamási Lajos, a
VAMŰSZ műszaki ellenőre
és Végh Judit, a Kispesti Eötvös József Általános Iskola

ter, a Polgármesteri Kabinet
Iroda vezetője, Fekete Tibor,
a Kispesti Tarkabarka Óvoda
kertésze, Gyöngyösi Lászlóné, a Segítő Kéz Kispesti
Gondozó Szolgálat technikai
dolgozója, Jónás Réka Emese,
a Polgármesteri Hivatal humánpolitikai csoportvezetője,
Diósné Szarvas Ildikó, a Polgármesteri Hivatal pénzügyi
ügyintézője, dr. Seprényi Katalin, a Kispesti Egészségügyi
Intézet radiológus főorvosa,
Kónya Miklósné Varga Ibolya,
az önkormányzat kommunikációs referense, Kranyik Gyuláné, a Humánszolgáltatási
és Szociális Iroda gazdasági
ügyintézője,
Osztrogonácz
Sándor, a Közpark Nonprofit
Kft. szakipari csoportvezetője,
Pató Diána, a Polgármesteri
Hivatal építmény- és telekadóügyintézője, Szentes Gyuláné,
a Polgármesteri Hivatal vállalkozásigazgatási ügyintézője,
Szilágyi József, a Polgármesteri Hivatal főtanácsosa, Takács
Györgyné, a Polgármesteri
Hivatal területi szociális ügyintézője és Turányiné Lakatos

Edit, a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Csoportjának vezetője. A polgármester
és Szujkó Szilvia, a közművelődési bizottság elnöke azoknak a kispesti nevelési-oktatási intézményekben dolgozó
közalkalmazottaknak adott át
elismerést, akiknek feladata a
gyermekekkel való közvetlen
foglalkozás és a pedagógiai,
szakmai szolgáltatások ellátása, illetve a speciális nevelési
igényű tanulók együttnevelése.
Elismerő Oklevél Kiemelkedő
Pedagógus Tevékenységért kitüntetésben részesült Ferenczi
Józsefné, a Kispesti Tarkabarka Óvoda tagóvoda-vezetőhelyettese és Gáber Andrea,
a Kispesti Pannónia Általános
Iskola igazgatóhelyettese. Kispest Gyermekeiért Elismerő
Oklevelet kapott Meskóné
Sütő Ágnes, a Semmelweis Ignác Szakképző Iskola igazgatóhelyettese és Roszoly Pálné,
a Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
gyógypedagógiai asszisztense. Együttnevelő Pedagógus
Elismerő Oklevelet vehetett
át Heiner Mónika Csilla, a
Kispesti Gyöngykagyló Óvoda vezetőhelyettese és Tóth
Lajosné, a Kispesti Százszorszép Óvoda gyógypedagógiai
asszisztense.
Polgármesteri
Dicsérő Oklevél Kiemelkedő
Pedagógiai
Tevékenységért
elismerést kapott Lendvainé Szeberényi Annamária, a
Kispesti Alapfokú Művészeti
Iskola intézményvezetője és
Nemes-Péntek Mónika, a Bolyai János Általános Iskola pedagógusa.
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Elhunyt Avramcsev
Péter
Avramcsev Péter hosszan tartó, súlyos betegség után, 2018.
június 12-én hunyt el. A szakrendelő gazdasági igazgatóját
Kispest Önkormányzata és a
Kispesti Egészségügyi Intézet saját halottjának tekinti.
Avramcsev Péter Tatán született és nőtt fel, közgazdász
diplomát szerzett. A Tatabányai Szénbányáknál dolgozott,
pénzügyesként részt vett a cég
felszámolásában. 1995-ben dr.
Vargha Péter igazgató hívására került az egészségügybe,
gazdasági igazgatóként a soproni Erzsébet Kórházba, majd
a Kispesti Egészségügyi Intézetbe. Oroszlánrészt vállalt
abban, hogy a kispesti szakrendelő stabilan és kiegyensúlyozottan működik. Kispest
Önkormányzata idén Kispestért Díjjal ismerte el példaértékű munkásságát.

KÖZÖSSÉG

Ötéves
az Aranykatica Kert
Ötödik születésnapját ünnepelte Kispest második közösségi
kertje, az Aranykatica Kert.
A piknikre érkezőket Ruffné
Lelovics Szilvia kertvezető
köszöntötte, aki szerint jó közösség alakult ki, gyönyörű a
kert, mindenki nagyon élvezi
az ittlétet. Gajda Péter polgármester megköszönte a közösségnek, hogy ápolják, rendben
tartják a területet, „kis csodát
varázsoltak ide”. Rosta Gábor,
a Városi Kertek Közhasznú
Egyesület elnöke arról beszélt,
hogy láthatóan fejlődik a kertmozgalom, és a kispesti kertek
mintaként szolgálhatnak más
települések számára is.

2018. JÚNIUS

EMLÉKEZÉS

Megemlékezést tartottak
a Székelyország Tündérkertjében
A nemzeti összetartozás napja alkalmából rendezett megemlékezést az önkormányzat a Székelyország Tündérkertje Látványparkban. Az országgyűlés 2010-ben döntött arról, hogy június 4-e, a trianoni békeszerződés aláírásának napja a nemzeti összetartozás napja legyen.

Kertész Csaba és Vinczek György koszorúzott
Ünnepi beszédében Vinczek
György alpolgármester arról
is beszélt, hogy idén száz éve
ért véget az első világháború,
amelynek egyenes következménye volt az 1920. június
4-én aláírt trianoni békediktátum. Az első világégésnek 660
ezer magyar katona – köztük
több mint 700 kispesti – esett
áldozatul. Emléküket őrzi a
háború kezdetének 100. évfordulóján felújított, idén restaurált Hősök szobra a Templom
téren, valamint a Villanytelepnél található, ugyancsak az
önkormányzat által idén felújíttatott emléktábla is. Az alpolgármester úgy fogalmazott,
Trianon öröksége azt üzeni,
hogy emlékeznünk kell, tanulni saját hibáinkból és a másokéból is. „Ugyanakkor olyan
jövőre van szükségünk, ami
Közép-Európa nemzeteinek
békés együttélésén alapszik. A
nemzeti összetartozás napján

ki kell fejeznünk az egységünket a külföldön élő magyarsággal, valamint a békés és közös
jövőbe vetett hitünket a Kárpát-medencében velünk együtt
élő népekkel.” Felhívta a figyelmet arra, hogy ezekért a
célokért Kispesten is sokat lehet tenni. Példaként említette,

Kispesten is sokat
lehet tenni
az összetartozás
erősítéséért
hogy a kispesti iskolások rendhagyó tanóra keretében éppen
a Székelyország Tündérkertjében ismerkedhetnek a székelység kulturális örökségével, történelmével. Elmondta azt is,
hogy az önkormányzat testvérvárosi diákcsereprogramja keretében a kispesti nemzetiségi

önkormányzatokkal karöltve
kerületi diákok látogathatnak
többek között Szerbiába, Horvátországba, Lengyelországba, Bulgáriába azért, hogy
megismerjék ezen országok
kultúráját, hagyományait. A
program mellett pedig további
kulturális programokat valósít
meg az önkormányzat határon
túli magyar testvérvárosaival,
Zomborral és Tasnáddal. Mint
hangsúlyozta:
„Remélem,
hogy ezekkel a programjainkkal, valamint mostani megemlékezésünkkel is sikerül
tennünk a magyarság összetartozásának erősítéséért.” Az ünnepség folytatásában Vinczek
György és Kertész Csaba alpolgármesterek helyezték el
az önkormányzat koszorúját a
Trianonra emlékeztető kopjafán, majd a Bolyai iskola kisdiákjai adtak műsort.
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Kihagyhatatlan volt a Városünnep

Idén a megszokott gyerekprogramok, kirakodók mellett sok-sok újdonsággal is várták a kispestieket a tizenegyedik városünnepen, amely a hagyományoknak megfelelően a szuperkoncert után tűzijátékkal ért véget a Templom
téren.

Egymást érték a koncertek a nagyszínpadon
Sok mindenben különleges és
kihagyhatatlan volt az idei, tizenegyedik Városünnep, amelyet Kispest önálló várossá
válásának 147. évfordulóján
tartottunk. A rendezvény szlogenje, a „Kihagyhatatlan 11.”
többek között a most zajló foci-vb-re utalt, de először volt
sportolói sátra a Budapesti
Honvéd FC-nek, ahol különböző relikviákat lehetett vásárolni, és a játékosok váltották
egymást a nap folyamán. Szintén kihagyhatatlan látnivaló
volt a Magyar Honvédség toborzója, mert a közel harminc
katonával kivonuló hadsereg
több sátorban mutatta be a különböző haditechnikai eszközöket, egyenruhákat, híradós
eszközöket, a különböző légi
járműveket, és „csináltak kedvet” a katonaélethez – árulta
el a program mottójának titkát Gábor Ilona, a KMO Mű-

velődési Ház igazgatója. A
nagyszínpadon egymást érték
a koncertek: délelőtt Bíró Eszter, majd a Brass in the Five
állt a színpadra, őket Szabó
Ádám, Kozma Orsi és Rácz
Gergő követte. Az Ivan & The
Parazol előtt a Desperado és
Miller Zoltán lépett a közön-

Ismert LGT-számokkal érkezett
a Zenevonat
ség elé. Az esti szuperkoncert
– az LGT sztárjaival érkezett
Zenevonat – előtt dr. Hiller István és Burány Sándor, Kispest
két országgyűlési képviselője köszöntötte a kispestieket.
Bár a Shopmark átépítése még
csak a falak bontásánál tart,
de a Városünnepre kilátogató

kispestiek VR-szemüvegben,
3D-ben már körbejárhatták az
év harmadik negyedében alaposan megújuló bevásárlóközpont szegleteit. Óriási érdeklődés kísérte a Nagy Balogh
János Kiállítóteremben megnyílt, „Üllői út, ami összeköt”
című vándorkiállítást is, amely
szeptember 22-ig tekinthető
meg. Az önkormányzat sátrában a nap folyamán a város
vezetőivel és a képviselő-testület tagjaival – Gajda Péter
polgármesterrel, Kertész Csaba, Rátkay Andrea és Vinczek
György alpolgármesterekkel,
Szujkó Szilvia, Varga Attila,
Ékes Gábor, Fekete László és
Lazányi Ferenc képviselőkkel – találkozhattak rendhagyó
fogadóóra keretében a kispestiek. A hagyományoknak megfelelően tűzijátékkal ért véget
a 11. Kispesti Városünnep a
Templom téren.
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Közösségépítő
hétvége Wekerlén
Jól sikerült a XIV. Wekerlei
Székelykapu Napok programsorozata, amelyet a Magyar
Kollégium Kulturális Egyesület, a Wekerlei Futóklub és
a Wekerlei Társaskör Egyesület rendezett, együttműködve
a Wekerlei Kultúrházzal. A
Wekerlei Társaskör pincegalériájában Szőke Péter Jakab
Víz című kiállításával indult
a rendezvény, majd a Triola
adott hangversenyt, a katolikus templomban a svéd Dalby
Kammarkör és a Wekerletelepi
Szent József Kórus lépett fel.
Másnap délelőtt Kispest óvodáinak és iskoláinak csoportjai, valamint a helyi amatőr
gyermekcsoportok néptánc-,
moderntánc- és sportbemutatóit láthatta a közönség a Kós
Károly téren. Az Életfa terén
gyerekprogramok, játékok és
kézműves foglalkozások várták a kicsiket és nagyokat. A
rejtelmes Időgép 110 éves utazásra, múltidézésre invitálta
a gyerekeket, a Meseúton végigmenve pedig meg lehetett
ismerni, hogyan lesz a búzából
kenyér. Délután bohócműsor,
a Wekerlei Mozgásműhely
gyermek zumba csoportja, az
ADOL Mozgásművészeti Stúdió, a VonZArt Táncegyüttes
és a Tűzfészek Társulat szórakoztatta a közönséget, majd
a Fourtissimo adott koncertet, este a M.É.Z. együttes és
a B-shop zenekar lépett fel.
A programsorozat harmadik
napján 16. alkalommal rajtolt
el a Wekerlei Székelykapu
Futás, délután pedig a sokak
által kedvelt piknik várta a kikapcsolódni, pihenni vagy mozogni vágyókat a Kós Károly
téren.
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Vélemények a szünidő hasznos eltöltésének támogatásáról

Kispest Önkormányzata számos formában támogatja a kerületi gyermekek, családok nyaraltatását, a
szünidő tartalmas eltöltését. Táborok, külföldi utak szervezésével, civilszervezetek támogatásával, a
káptalanfüredi üdülőhely folyamatos korszerűsítésével. Az ön véleménye szerint milyen módon lehet
a legmegfelelőbb formában segíteni a szülőket, a családokat a nyár hasznos, kellemes eltöltésében
Kispesten?

Fekete László
(MSZP-DK-Együtt-PM)
A tanév vége nagyon várt
esemény a legtöbb diák számára. Ez azonban sok óvodás
és általános iskolás gyermek
szülei számára gondot jelent.
Vannak szülők, akiknek munkahelyi elfoglaltságuk nem
teszi lehetővé azt, hogy rövid
nyaraláson kívül gyermekük-

Dódity Gabriella
(Fidesz-KDNP)

kel töltsék a tízhetes szünidőt,
másoknak gyermekük mindennapi élelmezése jelent anyagi
problémát. A szabadidő hasznos eltöltésére közvetlen környezetünkben és kerületünkön
kívül is számos program áll
rendelkezésre. A KMO Művelődési Ház és a Wekerlei Kultúrház ez évben is tematikus
nyári táborok színes választékát kínálja az érdeklődőknek
egyhetes turnusokban. A kézművességtől a táncon, zenén
keresztül a bűvészkedésig és
sok más különlegességgel ismerkedhetnek meg a résztvevők. Bár nagy az érdeklődés,
ez a megoldás nem mindenki
számára megfizethető. A kerületi önkormányzat ez alkalommal is jelentős részt vállal a
gondoskodásból. Az óvodásokat az egy-egy hónapra leálló
óvodák helyett ügyeletes intéz-

ménybe hordhatják szüleik. Az
általános iskolások a szünet 9
hetében nyári táborozásban
vehetnek részt költségmentesen. A résztvevőknek csak a
tanév során is szokásos étkezési díjat kell megfizetni; jelentős számú rászoruló ez alól is
mentesül, költségeiket az önkormányzat állja. Idén az Eötvös József Általános Iskola ad
helyszínt a tábornak, melynek
teljes időtartamában változatos
programokon vehetnek részt a
gyermekek szakképzett pedagógusok felügyelete mellett. A
minden napra jutó programok
során többek között mozi- és
színházlátogatásra, autóbuszos
kirándulásra, állatkerti látogatásra kerül sor, de olyan helyi
események is tarkítják a képet,
mint arcfestés, drogprevenciós
előadás,
aszfaltrajzverseny.
Jó idő esetén a megújult ke-

rületi uszodát is használhatják a gyermekek. A feladat
ellátására idén több mint 12
millió forintot fordít a kerületi önkormányzat, biztosítva a nyár folyamán több száz
gyermek ellátását és a szülőkre háruló gondok megoldását.
Önkormányzatunk
törvényi
kötelezettségnek eleget téve
a táborozókon túl a szociális
támogatásban részesülő gyermekek kiskorú testvéreinek
nyári szünetben is biztosítja
az étkezést. Eddig 15 szülő jelezte hivatalosan, hogy igényt
tart a szünidei kedvezményes
étkezés lehetőségére. A nyári
programok lebonyolítása sok
ember odaadó és lelkiismeretes munkáját igényli, amiért tisztelet és elismerés illeti
mindnyájukat.

A gyerekek nyári szünidejének
hasznos eltöltéséhez nagyon
fontosak mind a megfelelő
programok, mind az azokon
való részvételhez nyújtandó
támogatás. Kispest kétségkívül
színes programokat, izgalmas
lehetőségeket kínál a nyárra, kulturális intézményeink
munkatársainak köszönhetően
a szülők széles kínálatból válogathatnak, a gyerekeknek
pedig megfelelő lehetőségük
nyílik a szabadidő eltöltésére.

Ami hasznos lehet még a nyári
programok szervezésekor, az
az anyagi támogatás a szülőknek. Ezért is ajánlja fel minden évben dr. György István,
Budapest kormánymegbízottja
az immár közel egy évtizedes
hagyományokkal rendelkező
jótékonysági
koncertjének
bevételét gyermekek táborozására. Az idei év volt sorban a
harmadik, amikor így tudtunk
segíteni a kispesti családoknak:
nemrég 163 kispesti gyermek

szülei vehettek át fejenként 15
ezer forintos támogatást a nyári
szünidő tartalmas eltöltéséhez.
A pályázatot a Kispesti Társaskör írta ki, az elmúlt években
több száz kispesti családnak
segítettünk már ezzel.

Várjuk észrevételeiket!

Email: info@kispesttv.hu Web: www.kispesttv.hu
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Idén is öt párakapu gondoskodik a hűsölésről a kánikulában, és öt közterületi
ivócsapnál olthatják szomjukat a kispestiek.

jutalomnyaralás
diákoknak
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Párakapuk és ivócsapok nyújtanak felfrissülést Horvátországi

Az önkormányzat 2008 óta
szervez jutalomtáborokat a
horvátországi üdülővárosokba azoknak a kispesti gyerekeknek, akik kiemelkedő
tanulmányi eredményükkel,
teljesítményükkel példát mutatnak a többieknek. Az egyhetes nyaralásra minden évben
az általános iskolák igazgatói
javasolnak iskolájukból kétkét tanulót tanulmányi eredményük alapján. Idén június

Közterületi ivócsapoknál is felfrissülhetnek a kispestiek
Ezen a nyáron is a Kossuth téren, a Központi játszótéren, az
Eötvös iskola nyári napközis
táborában, a Kós Károly téren
és a KAC-pályán gondoskodnak párakapuk a hűsölésről.
Hamarosan üzembe helyezik
a tavaly átalakított öt ivócsapot is, amelyekből egyszerűen
lehet majd ivóvizet nyerni. Az
ivócsap a köztéri tűzcsapot
alakítja át ivókúttá anélkül,

hogy annak eredeti tűzbiztonsági funkciója sérülne. A piros

Párakapuk is enyhülést nyújtanak a
nyári forróságban
tűzcsapokra felszerelt feltűnő kék színű ivócsapokból a
nyomógomb
benyomásával

15 másodpercen keresztül folyik az ivóvíz. Kispest Önkormányzata öt helyszínen szereltetett ivócsapot a tűzcsapokra:
a Vas Gereben utca–Nádasdy
utca sarkán, a Kós Károly
tér–Pannónia utca sarkán, a
Vak Bottyán utcában a KÖKI
Terminál oldalában, az Üllői
út–Dobó Katica utca sarkán és
a Zalaegerszeg utca–Pannónia
út sarkánál.

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
életvitelszerűen a bejelentett
tartózkodási helyén lakik, a
tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a déli
meleg főétkezés helyben történő elfogyasztásának meg-

szervezéséről gondoskodik.
A rászoruló kispesti iskolás
gyermekek étkeztetését a nyári szünetben az önkormányzat
a Kispesti Eötvös József Általános Iskolában biztosítja
igény esetén. A bölcsődék
és az óvodák eltérő rendben
szervezik a szünidei nyitva
tartásukat, ezekben az intézményekben
jogviszonnyal
rendelkező gyermekek ellátása folyamatosan biztosított.

A tanulók utazási
költségeit az önkormányzat állja
25. és július 2. között a Pula
melletti Krnica nevű városba
utaznak huszonegyen. A tanulók utazási költségeit – minimális szülői, iskolai befizetés
mellett – az önkormányzat
állja. A jutalomtábor egy hétnapos komplett programfolyamot kínál a gyerekeknek:
a tengerparti nyaraláson kívül
a környékbeli történelmi városokat is bemutatják nekik
– mondta az előzetes szülői tájékoztatón a tábort idén vezető
Dessewffyné Szabó Erzsébet,
a Gábor iskola igazgatója. Az
évek során nagyon jó kapcsolatot alakított ki az önkormányzat a La Grotta Utazási Irodával, most is velük egyeztetve
jelölték ki az úti célt, illetve a
fakultatív kirándulások tervét.
A busz a táborozás egész ideje
alatt kint marad a gyerekekkel,
így lehetőség nyílik buszos
kirándulásokra a környéken.
Az elmúlt tíz évben jártak
kispesti gyerekcsoportok például Neumban, Porecben,
Pirovacban, Vodiceben és
Karlobagban.
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Megnyílt a Kispesti
SajtóTerasz
A nyári időszakban munkanapokon reggel 9–15 óráig, pénteken 9–12 óráig lehet olvasni,
beszélgetni, információt kérni
a Batthyány utca 5. szám előtti
Kispesti SajtóTeraszon. A későbbiekben itt minden fontosabb önkormányzati, intézményi, civil, egyházi, kisebbségi,
vállalkozói kiadványt megtalálhatnak majd a kispestiek, de
van már „Végy egy könyvet,
tégy egy könyvet!” polc is a
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Üllői úti fiókkönyvtárának
támogatásával.

2018. JÚNIUS

KÖZÖSSÉG

Örömdobolás a Családsegítőben

Jövő áprilisig tart a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrumban az a szülősegítő programsorozat, amelynek keretében élménydobolásra várták az
érdeklődő szülőket és a gyerekeket.

FELHÍVÁS

Ötvenedik házassági évforduló
Kispest Önkormányzata idén
is megrendezi az 50 éve együtt
élő házaspárok köszöntését.
Olyan kispesti házaspárok jelentkezését várják, akik 2018ban 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.

Közösen próbálták ki a ritmuskeltő eszközöket
Az önkormányzati intézmény
a Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatán
nyert támogatást a programok
megvalósításához. A pályázati

program célja a fogyatékos
gyermekeket és felnőtteket
nevelő szülők, családok, valamint a fogyatékos szülők részére, az ő igényeikre reagáló
szolgáltatások támogatása, a

szülők tájékoztatása, társadalmi integráció elősegítése, a
szülői hivatás erősítése, harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakítása – tudtuk meg
Deákné Császár Gabriellától, a
Kispesti Szociális Szolgáltató
Centrum pályázati referensétől, a programsorozat mentorától. A szülői igények és
javaslatok alapján kidolgozott
foglalkozássorozat meseterápiával kezdődött májusban, és
az elkövetkező alkalmak során
lesz majd például stílustanácsadás, amely elsősorban a munkaerőpiacra való visszatérést
segíti. A programsorozat záró
rendezvényeként pedig közös
kirándulásra mennek, amely
a Nem Adom fel Kávézóban
ér majd véget: itt fogyatékossággal élők és megváltozott
munkaképességű
emberek
készítik és szolgálják fel az
ételeket és az italokat, illetve
közreműködnek a programok
szervezésében és lebonyolításában – tette hozzá a programsorozat mentora. A mostani
foglalkozáson a hangszeren
15 éve játszó Abou-Chacra
Regina művészterapeuta ült a
doboknál, s a különböző világrészekre jellemző hangszerek
rövid megismerése után közösen próbálták ki a ritmuskeltő
eszközöket.
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A 95 éves Bukovai Mihálynét köszöntötték
Várjuk
észrevételeiket!
Email: info@kispesttv.hu
Web: www.kispesttv.hu

Dobostortával, virággal és emléklappal köszöntötte Bukovai
Mihálynét 95. születésnapján
Vinczek György alpolgármester. Magdi néni 1923. június
1-jén született Budapesten.
Fiatalkorában a Mezőgazdák-

nál dolgozott, 1944 októberében a harcok elől elmenekültek Sitkére, 1945 májusában
indultak vissza Budapestre.
Dolgozott ügyvédi irodában,
a Gépalkatrész Kereskedelmi Vállalatnál, a Kőzetfeltáró

Vállalatnál, majd 1983-ban
a Hídépítő Vállalattól ment
nyugdíjba. Ezután még két
évig a kispesti GAMESZ-nél
dolgozott. Magdi néni 63 éve
él Kispesten.

2018. JÚNIUS

KISPEST

KULTÚRA

Koncertsorozattal ünnepel a művészeti iskola

Öt városházi hangversenyt adott a Jubileumi Művészeti Napok keretében a
Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola, amely idén ünnepli fennállásának 50.
évfordulóját.

Szimfonikus koncert a Városháza dísztermében

Szimfonikus koncert a Városháza dísztermében
A művészeti napok programsorozatát megnyitó Bak Ferenc, a Külső-Pesti Tankerületi
Központ igazgatója az iskola

köszöntése mellett bejelentette, hogy a folytatódó Kodályprogram keretében a tankerület
61 millió forintot költ művé-

szeti iskoláira, ebből a kispesti
intézmény hangszercseréjére
17,5 millió, hangszerjavítására 1,8 millió forint jut. Ezen
kívül hét iskola kap zongorát.
Vinczek György alpolgármester sok sikert kívánt a nagyszerű tanári gárdának és diákoknak, és külön köszöntötte a
négy igazgatót, az alapító Szatmári László mellett Csaba Attilánét, Taligás Lajost és Lendvainé Szeberényi Annamáriát,
valamint az ugyancsak alapító
zongoratanárnőt, Madarassy
Zoltánnét. A programsorozat
nyitókoncertjén Payr Henrik
igazgatóhelyettes dirigálta az
iskola szimfonikus zenekarát,
közreműködött Csonka Gábor,
Szatmári László, Sáska Gábor
és az iskola kórusa. A további
hangversenyeken fellépett a
fúvószenekar, művésztanárok,
egykori és jelenlegi növendékek adtak koncerteket. Payr
Henriktől megtudtuk, az egész
éves ünnepségsorozat keretében nagyszabású hangversen�nyel készülnek október 1-jére,
a zene világnapjára, az ünnepi
évet pedig karácsonyi koncert zárja majd az evangélikus
templomban.

Gálaműsort tartottak az Erkel iskolában
Harmadszor rendeztek jótékonysági gálát a Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskolában. Gajda Péter polgármester
ezen a rendezvényen nyújtotta
át – idén először az Erkel iskolának – az egymillió forint szabad felhasználású önkormányzati támogatást. Már délelőttől
zajlottak a programok az iskolában: kézműves foglalkozásokat tartottak, a könyvtárban

filmeket vetítettek, az egyik
teremben társasjátékok, kártya és logikai játékok várták a
gyerekeket. A tornatermekben
tollasozni és pingpongozni lehetett, volt szabadulószoba,
amőbabajnokságot,
aszfaltrajz- és tréfás akadályversenyt is rendeztek. Az udvaron
capoeira- és akrobatikus rock
and roll bemutatók szórakoztatták a diákokat. Az esti gála

gitármuzsikával indult, a művészeti iskola növendékei adtak koncertet, a folytatásban
az iskola osztályai, csoportjai,
valamint a tanárok léptek fel
zenés-táncos produkciókkal. A
gála sztárvendége Kocsis Tibor volt. A harmadik alkalommal megrendezett jótékonysági esemény bevételét az udvar
felújítására fordítják.
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Tervezd meg
a Kikötőd!
A Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár kispesti Üllői úti
könyvtára tervrajz- és látványterv-készítő pályázatot hirdet
13–26 éves diákoknak, fiatal
felnőtteknek Kikötő elnevezésű részlegük kreatív berendezésére. Egy csendes zónát,
egy közösségi helyet és egy
tanulóhelyet kell kialakítani a
berendezendő részlegben, reálisan megvalósítható elképzelés alapján. Pályázni egyénileg
és csapatban is lehet, a pályázatok beküldési határideje:
2018. június 30. A nyertes pályamunkát a legötletesebb és
a legkidolgozottabb pályamű,
valamint a reális megvalósíthatóság alapján választják ki.
A jutalmak átadása után közösen beszélik meg a pályázókkal a lehetőségeket, így a nem
nyertes pályázatokból is megvalósulhatnak jó és ötletes elemek. Részletes pályázati kiírás
és űrlap elérhető a http://www.
fszek.hu/ulloi honlapon.

PROGRAMAJÁNLÓ

Könyvbemutató
Perlaki Zsuzsanna Éva „A jel
– Sikeres ufólehívás a Kakastaréjnál – Az erdélyi Izsáky
László nyomában” című dokumentumregényének bemutatója július 24-én, kedden 17
órakor lesz a FSZEK Üllői úti
könyvtárában (XIX., Üllői út
255.). A dedikálással egybekötött könyvbemutatón a Kakastaréjnál készült videókból is
láthatnak részleteket az érdeklődők. Meghívott vendégek:
Eőry Szabó Ferenc mkl és Eőri
Szabó Ferenc Körmendről.
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SPORT
Mozgás és sport a Kihívás
Napján
Nyolc helyszínen várta sportolni, mozogni a kispestieket
az önkormányzat és a sporttelep az idei Kihívás Napján,
amelynek központi eleme a
közösen végzett negyedórás
mozgás. Az „Erős Emberek”
Vándorkupáját a Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakgimnázium és Szakközépiskola fiúcsapata nyerte. A díjakat
Gajda Péter polgármestertől és
a többszörös Guinness-rekorder erőemelőtől, Nick Árpádtól vehették át a fiatalok.

2018. JÚNIUS

SZABADIDŐ

Kültéri élmény- és gyerekmedence
nyílt az uszodakertben

Megnyíltak az idén 30 éves Kispesti Uszoda kültéri medencéi, amelyeket
immár egész nyáron használhatnak a vendégek. Az új élménymedencét és
gyermekmedencét újfajta, speciális jegyekkel, az uszodakertet közkívánatra minden jeggyel és bérlettel igénybe lehet venni.

Könyv jelent meg a sportlövőbajnokról
A kispesti kötődésű Prokopp
Sándor (1887–1964) az 1912es stockholmi olimpia 300 méteres hadipuska versenyszámának győztese, egyben a sportág
és a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club első magyar olimpiai bajnoka volt. A Dávid Sándor és Dobor Dezső újságírók,
valamint a neves sportlövő fia,
Prokopp László által jegyzett
„A Prokopp” című könyvet a
BEAC adta ki, Kispest Önkormányzata 150 ezer forinttal támogatta a kötet megjelenését.

FOTÓ: GETTO MÁRTON

Jótékonysági futás a Kertvárosban
Összesen mintegy nyolcvanan
indultak a Kispest Kertvárosi
Közösség Egyesület által harmadik alkalommal megrendezett jótékonysági futáson. A
résztvevők gyermekjátékokkal, könyvekkel, ruhákkal és
tartós élelmiszerekkel nevezhettek, az összegyűlt adományokat a Kispesti Szociális
Szolgáltató Centrummal kapcsolatban álló rászoruló családok, gyerekek kapják meg.

Egész nyáron lehet hűsölni az új medencékben
A tíz méter átmérőjű élménymedencét és az ötméteres gyermekmedencét sövény választja
el az uszodakert többi részétől,

és külön beléptetőkapun közelíthetők meg. Az új medencék
használatához két különböző
jegyet kell egyszerre megvá-

sárolni: az egész napos jeggyel
az uszodakertet és a beltéri
medencéket akár nyitástól zárásig lehet használni, a külső
medencéket pedig kiegészítő
jeggyel lehet igénybe venni.
A kültéri medencék háromórás turnusokban használhatók, amelyek délelőtt 8 és 11
órakor, délután pedig 14 és 17
órakor kezdődnek. Egyes hétköznapokon a reggel 8 órás
turnus idején az uszoda nyári
táborozói használják a medencét; ilyenkor erre a turnusra
nem lehet jegyet váltani. Az
egyes turnusokra jegyet csak
aznap, meghatározott időpontokban, korlátozott számban
lehet venni annak érdekében,
hogy mindenki kényelmesen,
kellemesen tölthesse az időt
az új, hűsítő medencékben. A
hagyományos, három órán keresztül érvényes úszójegyekkel és -bérletekkel a beltéri
medencék mellett az uszodakert is használható – a kültéri
medencék kivételével –, így
úszás után lehetőség nyílik napozásra, miközben a gyerekek
használhatják a kerti játékokat.
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Társadalmi egyeztetés az energiahatékonyságról
Kispest Önkormányzata 2015ben belépett a Polgármesterek
Szövetségébe, amellyel egyúttal kötelezettséget is vállaltunk az energiahatékonyság
javítására és a megújuló energiaforrások fokozott hasznosítására, továbbá 20%-os

emissziócsökkentésre
saját
közigazgatási területünkön a
2020-ig terjedő időszakban.
A célok elérése érdekében a
képviselő-testület 2018. április
26-i ülésén döntött a kerületre
vonatkozó cselekvési program, a Fenntartható Energia

és Klíma Akcióterv (SECAP)
elkészítéséről.
Regisztráljon a varosgazd@kispest.hu
emailcímen 2018. július 30-ig,
hogy az önkormányzat a készülő projekt megismerésére,
megvitatására lehetőséget biztosíthasson az Ön számára is.

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
IÓ
AKCIÓK S
!

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
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Eladó lakásokat,
házakat keresek
ügyfeleim számára Kispesten és környékén.
- rövid idő alatt a lehető legjobb áron
értékesítem ingatlanát
- szakértő segítséget nyújtok a teljes
eladási folyamatban
- hiteles információt adok ingatlana piaci lehetőségeiről

Ha szeretné a legjobb kezekben tudni ingatlanát,
HÍVJON BIZALOMMAL!
NYÚL ESZTER kiemelt ingatlanértékesítő, 0620-281-5951
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

KEDVEZMÉNYES
HIRDETÉSI LEHETŐSÉG
A KISPEST ÚJSÁGBAN!
Email:

kispesti.ujsag@gmail.com
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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.

shetland@s
hetland.hu
1192 Buda
pest, Kábe
l u. 10.
Tel: 281-08
22, 30/952
-1202;
Fax: 281-33
91

Nyelviskolá
nk engedé
lyezett képz
programm
ési
al rendelk
ezik angol,
spanyol, né
met, franc
ia és ola
nyelvekbô
l, ezért ezek sz
a tanfolyamo
ÁFA-mente k
sek.

Jelentkezés szintfelmérésre: telefonon, on-line, vagy személyesen
él
SZEPTEMBERI TANFOLYAMAINKRA AUGUSZTUS ELEJÉTÔL LEHET JELENTKEZNI!
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