ÖNKORMÁNYZAT
FELÚJÍTÁSI PÁLYÁZAT TÁRSASHÁZAKNAK
Társasházak és lakásszövetkezetek számára felújítási pályázat kiírásáról, valamint a kispesti iskolák
támogatásáról döntött egyebek mellett a képviselő-testület júliusi ülésén. Elfogadták a képviselők a
Városközpontra készülő Kerületi Építési Szabályzat
és szabályozási terv egyeztetési dokumentációját is.
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7. oldal

2018. július

Megszépülnek a kispesti
bölcsődék és óvodák

Javában zajlanak a felújítási munkálatok az intézményekben

5. OLDAL

GONDOSKODÁS

BERUHÁZÁS

ÖNKORMÁNYZAT

GAJDA PÉTER

HORVÁTH GYULA

VINCZEK GYÖRGY

Akadálymentes személyszállítással bővült a Segítő Kéz
Kispesti Gondozó Szolgálat
szolgáltatásainak palettája:
az önkormányzat 10 millió
forint értékű kisbusszal segíti az intézményt.
3. oldal

A régi épületek bontását
követően
megkezdődött
a wekerlei kispiac építési
munkálatainak első szakasza a Gutenberg körút és a
Nádasdy utca felőli oldalon.
Több mint 200 millió forintból újul meg a terület.
4. oldal

Több mint száz iskolásnak
biztosít nyári szabadidős
programot a „Kispesti Kóficok” fantázianevű napközis
tábor az Eötvös iskolában.
Az önkormányzat 15 millió
forinttal támogatja a táborozást.
6. oldal
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Balázs Piroska intézményvezető és Gajda Péter polgármester az ünnepélyes átadáson

Idén is kapnak önkormányzati
füzetcsomagot a kisdiákok
A korábbi évekhez hasonlóan idén is kapnak füzetcsomagot
az önkormányzattól a kispesti általános iskolák alsó tagozatos
diákjai, valamint az 5. osztályos tanulók.
A csomagokat várhatóan augusztusban
szállítják ki a tizenkét intézménybe, a
gyerekek is ott kapják majd meg azokat
– mondta el lapunknak Gajda Péter polgármester. Megtudtuk, a füzetcsomagok
összeállításában ezúttal is Bihari Péter,
a Puskás iskola intézményvezetője, az

iskolaigazgatók munkaközösségének
vezetője nyújtott segítséget. Idén az
előzetes adatok szerint 2876 tanuló kap
ingyenesen füzeteket. A csomagokra az
önkormányzat csaknem hárommillió
forintot különített el a 2018-as költségvetésben.

Személyszállító kisbuszt kapott
a Segítő Kéz

Jellegzetes kispesti motívumok, helyszínek láthatók a borítókon
v

FELHÍVÁS

Felújítási pályázat társasházaknak
és lakásszövetkezeteknek

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest
Önkormányzatának Képviselő-testülete a társasházak és lakásszövetkezetek
támogatásáról szóló 23/2018.(VII.5.)
önkormányzati rendelete alapján felújítási pályázatot hirdet társasházak és
lakásszövetkezetek részére. A támogatás formája: legfeljebb ötéves futamidejű, kamatmentes, visszatérítendő
támogatás. Egy pályázónak legfeljebb
a tervezett munka teljes költségének 50
százaléka adható, a támogatás összege
azonban nem lehet több 5 millió forintnál. A pályázattal kapcsolatos részletes
felvilágosítás, információ, illetve a pá-

lyázathoz, lebonyolításához, pénzügyi
elszámolásához szükséges dokumentumok beszerezhetők személyesen a
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Irodáján (1195 Bp., Városház tér 18-20.,
B épület III. emelet 103. és 107.),
valamint a 06-1-347-4527-es vagy a
06-1-347-4509-es
telefonszámokon
és a vagyongazdalkodas@kispest.hu
emailcímen, illetve letölthetők a www.
kispest.hu honlapról, a Pályázatok menüpont alól. Benyújtási határidő: 2018.
november 1.

Akadálymentes személyszállítással
bővült a Segítő Kéz Kispesti Gondozó
Szolgálat szolgáltatásainak palettája:
az önkormányzat kisbusszal segíti az
intézményt. Az átadón Gajda Péter
polgármester, Vinczek György alpolgármester és Varga Attila, a szociális
bizottság elnöke is jelen volt.

Fontos vállalásunkat teljesítettük az akadálymentes busszal, hiszen a gondozó
szolgálat több ellátottja mozgáskorlátozott, így könnyebben tudják igénybe venni
az intézmény programjait, szolgáltatásait.
Az önkormányzat saját költségvetéséből
finanszírozta a jármű vásárlását, amely
csaknem 10 millió forintba került, s remélhetőleg sokáig szolgálja majd a kispestieket – mondta Kispest polgármestere. Gajda
Péter arról is beszélt, hogy a Segítő Kéz
egy másik szolgáltatását, a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtást is fejlesztette az ön-

kormányzat, már kétszázan vehetik igénybe, és a bővítés tovább folytatódhat. Balázs
Piroska intézményvezető úgy fogalmazott,

Nagy segítséget jelent
a gondozottaknak
az akadálymentes jármű
jó helyre került a kisbusz, ezt munkatársai
és az ellátottak nevében is megígérte. A
Segítő Kéz egyik kerekesszékes ellátottja

azonnal ki is próbálta a beszállást a lenyitható rámpa segítségével, majd több gondozott is próbaútra indulhatott az új, nyolc
férőhelyes járműben. A képviselő-testület
júliusban fogadta el az intézmény módosított szervezeti és működési szabályzatát,
amely már tartalmazza, hogy akadálymentes személyszállítással bővül a szolgáltatások palettája, és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban új, GPS-alapú technikai
eszköz jelenik meg.
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Az átépítés alatt is működik a wekerlei kispiac
A régi épületek bontását követően megkezdődött a wekerlei kispiac építési munkálatainak első szakasza a Gutenberg körút és a Nádasdy utca felőli oldalon.
egyeztetve készültek el. Az
összesen több mint 200 millió
forintba kerülő új létesítmény
arculatában illeszkedik majd
Wekerletelephez, a kispestieket és a wekerleieket kulturált körülmények fogadják a
tervek szerint már karácsony
előtt megnyíló piacon. Hor-
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Megszépülnek a kispesti bölcsődék és óvodák

Az önkormányzat intézményfelújítási programjának keretében befejeződött a Kispesti Mézeskalács
Művészeti Modell Óvoda Beszterce utcai tagintézményének korszerűsítése, míg az óvoda Kelet utcai
épületében a vizesblokkok és a konyha felújítását végzik. A Zöld Ágacska óvodában az udvart és a
vizesblokkokat újítják fel, a Szivárvány óvodában pedig napelemes rendszert építenek ki.

Több mint 200
millió forintból
újul meg a terület

Vinczek György és Horváth Gyula a műszaki bejáráson
Az önkormányzat 2016-ban
nyújtotta be a piacátalakítási
pályázatot a Fővárosi Önkormányzat TÉR_KÖZ felhívására, és a támogatásról tavaly
döntött a Fővárosi Közgyűlés:

110 millió forintot szavazott
meg Kispestnek. Az önkormányzat még további mintegy
bruttó 110 millióval támogatja a beruházást. Gajda Péter
polgármester Vinczek György
alpolgármesterrel és Horváth

Gyulával, a projektet koordináló Kispest Kft. ügyvezetőjével
tekintette meg az építkezést.
A polgármestertől megtudtuk,
hogy az új piacépületek tervei
a piacosokkal, a Wekerlei Társaskörrel és az őstermelőkkel

váth Gyula arról beszélt, hogy
a 862 négyzetméteres terület
476 négyzetmétere épül be,
öt üzlet-, valamint egy közösségi helyiséget alakítanak ki,
és visszakerülnek az árusítópultok is a területre. A teljesen önkormányzati tulajdonú
komplexumban a korábbival
megegyező nagyságú üzletet
kapnak vissza a bérlők. A piac
átépítése két ütemben zajlik:
az elsőben a Gutenberg körút
és a Nádasdy utca felőli oldal
épül meg, ez alatt a Pannónia
úti pavilonokban és az őstermelői asztalokon folyhat az
árusítás, míg a második szakaszban a Pannónia úti rész
kerül sorra.

Gajda Péter polgármester és Kránitz Krisztián,
a VAMŰSZ igazgatója a Zöld Ágacska óvodában
Az intézményfelújítási program keretében az önkormányzat évente 500 millió forintot
fordít a kerületi bölcsődék,
óvodák, iskolák, egészségügyi
és szociális intézmények korszerűsítésére. A kispesti intézményekben javában zajlanak a
felújítási, átépítési munkálatok
annak érdekében, hogy a nevelési év kezdetére korszerű
bölcsődék és óvodák várják a
gyerekeket.
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Lakossági fórum a Városközpont építési szabályzatának tervezetéről

Kispest Önkormányzata elkészítette a Lehel utca–Vak
Bottyán utca–Derkovits Gyula
utca–Wesselényi utca–Móricz
Zsigmond utca–Simonyi Zsigmond utca–Kisfaludy utca–
Ady Endre út páratlan oldala
(37–53/b.)–Hunyadi utca–Üllői út által határolt területre

vonatkozó Kerületi Építési
Szabályzat
(Városközpont
KÉSZ) tervezetét. Az elkészült
dokumentummal kapcsolatban augusztus 14-én, kedden
16 órától lakossági fórumot
tartanak a Polgármesteri Hivatal kis házasságkötő termében. A dokumentumtervezet

megtekinthető a www.kispest.
hu honlapon és személyesen
az önkormányzat Főépítészi Irodáján. Amennyiben a
lakossági fórumon nem tud
részt venni, de szeretné észrevételeit, javaslatait megtenni a készülő dokumentummal
kapcsolatban, arra írásban is

lehetősége van. Az írásbeli
véleményeket augusztus 6.
és 22. között várják Budapest
Főváros XIX. Kerület Kispest
Önkormányzata
Főépítészi
Irodájának címére (1195 Budapest, Városház tér 18–20.)
vagy a foepitesz@kispest.hu
emailcímre.
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Mézeskalács óvoda
Befejeződött a Kispesti Mézeskalács Művészeti Modell
Óvoda Beszterce utcai tagintézményének május közepén
indult korszerűsítése. A 20
millió forintos beruházás során
elvégezték a két vizesblokk és
a két öltöző teljes építészeti,
gépészeti és elektromos korszerűsítését, a folyosón és a
konyhában a csatlakozó közművezetékekkel együtt kicserélték a padlóburkolatot, az

udvari játszóeszközök alatt
pedig ütéscsillapító gumitéglákat helyeztek el. A munka az
udvar rendbetételével folytatódik, ezt már a Közösségi Költségvetésből, ötmillió forintból
finanszírozza az önkormányzat – mondta el lapunknak
Gajda Péter polgármester. A
Mézeskalács óvoda Kelet utcai épületében a vizesblokkok
és a konyha felújítását végzik
el 20 millió forintból. Az óvodaépület teljes felújítása tavaly
kezdődött, akkor a világítást és
a közműhálózatot korszerűsítették, valamint kicserélték a
padlóburkolatokat.
Zöld Ágacska óvoda
Július végére elkészül az udvar
és a vizesblokkok felújítása a
Zöld Ágacska óvodában, az
itteni munkálatokra csaknem
40 millió forintot fordít az
önkormányzat. Kránitz Krisztián, a felújítást koordináló
VAMŰSZ igazgatója lapunk-

nak elmondta, hogy a három
ütemben megújuló intézmény
hat vizesblokkjának építészeti-gépészeti és elektromos korszerűsítése után teljesen újak
lesznek a vízvezetékek, a lefolyók, a zuhanytálcák, a WCk, a mosdókagylók, de teljes
festést, fali- és padlóburkolat-cserét is végeznek a vizes
helyiségekben a szakemberek.
A belső udvar részleges felújítása során sor kerül az udvar
egy részének, mintegy 300
négyzetméternek a térkövezésére, három gumiburkolatú
játszósziget kialakítására, kihelyeznek három új árnyékoló
napvitorlát, valamint megújulnak a homokozók ülőkéi és faburkolatai is.
Szivárvány óvoda
Szeptemberre elkészül a Szivárvány óvoda energetikai
felújítása a Petőfi utcában. A
felújítás egyik legfontosabb
eleme a tetőre tervezett napelemes rendszer kiépítése. A
képviselő-testület 2017 áprilisában döntött arról, hogy
pályázatot nyújt be az önkormányzat a Belügyminisztérium által kiírt, „Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása” című
felhívásra az óvoda energetikai fejlesztésére. Az elnyert
30 millió forintos támogatást
a beruházás értékének több
mint a felével, 36 millió forintnyi önrésszel egészítette ki az
önkormányzat – tudtuk meg
Kispest polgármesterétől. Az
óvodai szünet idejére időzített
felújítás egyik legfontosabb
eleme, hogy napelemes rendszert építenek ki az óvoda tetején, ezzel párhuzamosan a

világítást is korszerűsítik, illetve valamennyi nyílászárót műanyagra cserélik – tette hozzá
Gajda Péter. Számítások szerint az óvoda tetejére szerelt
napelemekkel az intézmény

Évente 500 millió
forintot fordít
intézménykorszerűsítésre az önkormányzat
fogyasztásának minimum 30
százalékát sikerül majd megtakarítani, hiszen a „megtermelt”
felesleges energiát visszatáplálják a hálózatba. Azért is volt
szükség az óvoda környékén és
udvarán lévő fák megszokottól
nagyobb visszavágására, hogy
a felszerelt napelemek megfelelő intenzitással működhessenek – mondta el Horváth
Gyula, a beruházást felügyelő
Kispest Kft. ügyvezetője.
Folytatódó fejlesztések
A Harangvirág bölcsődében
felújítják az elektromos hálózatot és korszerűsítik a világítást, a Wekerlei Tipegők
bölcsődében folytatódik a vizesblokkok és a konyhablokk
felújítása. A Zöld Sziget óvodában a fa homlokzati nyílászárók cseréjét, a Mese-Vár
óvodában az elektromos hálózat felújítását, a Tarkabarka
óvodában a világítás korszerűsítését és az udvar felújítását, a
Százszorszép óvodában pedig
az árnyékolók felújítását végzik el.

6

KISPEST

2018. JÚLIUS

SZABADIDŐ

Egész nyáron táboroznak a Kispesti Kóficok

Több mint száz iskolásnak biztosít nyári szabadidős programot a „Kispesti Kóficok” fantázianevű
napközis tábor az Eötvös iskolában. Az önkormányzat mintegy 15 millió forinttal támogatja a kilenchetes táborozást.
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Az iskolák éves támogatásáról is döntött a testület

Társasházak és lakásszövetkezetek számára felújítási pályázat kiírásáról, valamint a kispesti iskolák
támogatásáról is döntött a képviselő-testület júliusi ülésén.
szekhinta telepítésére ütéscsillapító burkolattal, szereléssel;
a Gábor iskola alapítványa
IKT-eszközök beszerzésére; a
Pannónia iskola alapítványa

közbeni iskolai étkezés díját
kell fizetniük, így akik ingyen
étkeznek a tanév folyamán,
most térítésmentesen táborozhatnak – tudtuk meg Vinczek
György alpolgármestertől. A

Elkészült
a Városközpont
építési szabályzatának tervezete

Az önkormányzat
15 millió forinttal
támogatja
a táborozást

Augusztus végéig várja a gyerekeket a napközis tábor
Többségében azoknak a kispesti gyerekeknek tudunk
hasznos és kellemes nyári
szünidős elfoglaltságot biztosítani, akiknek talán nem is
lenne más nyári programjuk

a táboron kívül – mondta el
lapunknak Gajda Péter polgármester. Az önkormányzat
mintegy 15 millió forinttal
támogatja a tábor működését,
az összeg tartalmazza a bé-

rek, eszközök, rendezvények,
kirándulások, programok és
egyéb szolgáltatások költségét. A tábor minden programja ingyenes a gyerekek számára, a szülőknek csak az év

tábort szervező Wekerlei Kultúrház munkatársai, a szabadidő-szervezők és a pedagógusok az életkori sajátosságokat
figyelembe véve próbálnak
minden napra kellemes és érdekes elfoglaltságot biztosítani a gyerekeknek: a táborbeli
elfoglaltságok – játék, sport,
kézműveskedés – és az uszodai programok mellett minden
hétre terveznek autóbuszos kirándulást, valamint egyéb Kispesten, sőt Budapesten kívüli
érdekes programokat.

ÖNKORMÁNYZAT

Testvérvárosi diákok Káptalanfüreden
Idén immár 14. alkalommal érkeztek külföldi fiatalok a testvérvárosi diákcsereprogram keretében a
törökországi Pendikből, a
bulgáriai Smolyanból, a szerbiai Zomborból, a lengyelországi Krzeszowicéből és az
új testvérvárosból, a romániai
Tasnádról július közepén. A
diákok három napot töltöttek
Budapesten azoknál a családoknál, amelyeknek a gye-

rekei külföldre mentek most
a program keretében, majd
hét napot az önkormányzat
káptalanfüredi táborában kispesti gyerekekkel közösen. Az
idei diákcsereprogram keretében a Kispesti Szociális Centrum gondozottjai közül 18-an
a szerbiai Zomborba, a Bolyai
és a Gábor iskola 24 diákja a
bulgáriai Smolyanba, a Deák
Ferenc Gimnázium 19 diákja a törökországi Pendikbe, a

Puskás iskola 19 diákja a lengyelországi
Krzeszowicébe
utazott. Mindegyik csoport
tíz napot töltött a testvérvárosokban, ahol a programokról
a helyi polgármesteri hivatal
munkatársai gondoskodtak. A
kinti foglalkozásokat a fogadó
testvérváros, az utazást pedig
Kispest Önkormányzata finanszírozza, így a csereprogram a
diákoknak teljesen ingyenes. A
hagyományos diákcsereprog-

ram tíz-tíz napja alatt a résztvevők jobban megismerhetik
egymás kultúráját és hagyományait, barátságokat köthetnek, fejleszthetik nyelvtudásukat. 2005 óta több mint 900
kispesti diák és tanár utazott ki
a testvérvárosokba a program
keretében, amelyet az önkormányzat évente 10 millió forinttal támogat.

7

Fekete László, Kránitz Krisztián és Szujkó Szilvia a testületi ülésen
Az ülés elején egyperces néma
felállással emlékeztek a képviselők a Kispesti Egészségügyi Intézet június 12-én elhunyt gazdasági igazgatójára,
Avramcsev Péterre.
Társasházak és lakásszövetkezetek támogatása
A zárt ülést követően elsőként
a társasházak és lakásszövetkezetek támogatásáról alkotott
rendeletet a testület. A felújítási támogatás legfeljebb ötéves futamidejű kamatmentes
kölcsön formájában, előfinanszírozással történik. Egy társasháznak legfeljebb a tervezett munka teljes költségének
ötven százaléka adható, a támogatás összege azonban nem
lehet kevesebb, mint 300 ezer
forint, illetve nem lehet több
5 millió forintnál. Módosult
az Üllői út–Lehel utca–Vak
Bottyán utca–kerülethatár által
határolt terület kerületi építési
szabályzatáról szóló rendelet,
és a képviselők elfogadták a
a Városközpontra – a Lehel
utca–Vak Bottyán utca–Der-

kovits Gyula utca–Wesselényi
utca–Móricz Zsigmond utca–
Simonyi Zsigmond utca–Kisfaludy utca–Ady Endre út
páratlan oldala (37–53/b.)–
Hunyadi utca–Üllői út által
határolt területre – készülő
Kerületi Építési Szabályzat és
szabályozási terv egyeztetési
dokumentációját. A napirend
kapcsán Gajda Péter polgármester elmondta, több évtizede várják már a kispestiek,
hogy rendeződjön a terület
sorsa. Legkorábban jövő év
végén indulhat el itt bármiféle
beruházás, jelenleg többségében iroda- és szállásfunkció,
illetve lakásépítés szerepel
az elképzelések között. Elfogadták a képviselők a Kispest
Környezetvédelmi Programjában megjelölt célok, feladatok 2015. október 1. és 2017.
december 31. közötti megvalósulásáról szóló polgármesteri beszámolót, valamint az
önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti intézményeinek
2017-ben végzett feladatellá-

tásáról és szakmai munkájáról szóló átfogó értékelést. A
Budapest-Kispest-Központi
Református Egyházközséggel
2017. augusztus 15-én létrejött
használati megállapodásban
foglalt ingyenesség éves felülvizsgálata kapcsán a testület
ugyan újabb egy év határozott
időtartamra térítésmentesen
biztosítja a megállapodásban
rögzített ingatlanrész és ingóságok használatát, ám – miután kevés gyermeket vett fel
a következő tanévre – az önkormányzat aggodalmát fejezi
ki az Ady iskola működésével
kapcsolatban.
Iskolánként egymillió forint
támogatás
Döntöttek a képviselők a kispesti iskolák 2018. évi – intézményenként egymillió forintos – támogatásáról a Kispesti
Iskolatámogatási Alap terhére.
A Bolyai iskola alapítványa
a tornateremben szekrények,
tárolóhelyek korszerűsítésére,
IKT-eszközök beszerzésére;
a Kós iskola alapítványa fé-

IKT-eszközök
beszerzésére; a Vass iskola alapítványa
IKT-eszközök beszerzésére; a
Puskás iskola alapítványa oktatást segítő és audiotechnikai
eszközök beszerzésére; a Móra
iskola és EGYMI alapítványa
IKT- és fejlesztőeszközök beszerzésére; a Deák gimnázium
alapítványa
dallamcsengőre, aulába szerelt megfigyelő
kamerára, székekre, pulpitusra, molinóra, eszközbérlésre; a Kispesti Alapfokú
Művészeti Iskola alapítványa
audiotechnikai eszközök és
tánckellékek, szoknyák beszerzésére; az Eötvös iskola alapítványa IKT- és audiotechnikai
eszközök, valamint táblajátékok beszerzéséhez kérte az önkormányzat támogatását.
Hárommillió forinttal támogatja az önkormányzat a Wekerlei
Társaskör Egyesület „Wekerle
110 – A közösség vonzásában” című programját, és 450
ezer forint támogatást szavazott meg a testület a Puskás
Ferenc Alapítványnak. Három
pályázatot nyújt be az önkormányzat a Fővárosi Közgyűlés
által kiírt 2018. évi TÉR_KÖZ
felhívásra: a volt KRESZ-park
megújítására, az Eötvös utca–
Kosárfonó utca–szervizút és
az Eötvös iskola által határolt
terület felújítására, valamint a
Kertvárosi Közösségi Ház és
környezetének megújítására.
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KÖZLEMÉNY

Igazgatási szünet
a hivatalban
A nyári igazgatási szünet 2018.
július 16-tól augusztus 19-ig
tart a Kispesti Polgármesteri
Hivatalban. Ezen időszakban
a hivatal nyitva tart, de péntekenként – július 20-án, 27-én,
augusztus 3-án, 10-én és 17én – kizárólag a recepció tart
nyitva.

2018. JÚLIUS

EGÉSZSÉGÜGY

Semmelweis-nap a szakrendelőben

Semmelweis Ignác születésnapja alkalmából rendeztek ünnepséget a Kispesti Egészségügyi Intézetben. A kerületiek egészségéért végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként ketten vehették át az önkormányzat dicsérő
oklevelét és jutalmát.

2018. JÚLIUS

KISPEST

ÖNKORMÁNYZAT

Hűsítő segítség a kánikulában

A nyári melegben idén is megpróbálja enyhíteni a kánikula okozta kellemetlenségeket az önkormányzat: öt párakapu nyújt felfrissülést, és öt közterületi
ivócsapnál olthatják szomjukat a kispestiek. Az önkormányzat munkatársai,
önkéntesei ötezer palack ivóvizet is kiosztanak.

EGÉSZSÉG

Jól sikerült a nyári
véradás
Hetvennyolc
jelentkezőből
66-an – közülük hárman először – adtak vért a Kispesti
Véradók Egyesületének júliusi
rendkívüli véradásán – tudtuk
meg az egyesület vezetőjétől.
Somogyi Lászlóné lapunknak
elmondta, a nyári szabadságok
alatt különösen jónak mondható ez az eredmény. Legközelebb november 12-én, ugyancsak az egyesület székhelyén,
a Csokonai utcai Tudásházban
várják a véradókat.

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
augusztus 20-ig Huszár Erzsébet idősügyi referensnél a 0620-549-2434-es mobilszámon
vagy a huszarerzsi@gmail.
com emailcímen.

Kiemelkedő munkát végeznek a kerületiek egészségéért
Minden évben július 1-je közelében rendezik meg az egészségügyben dolgozók napját,
a Semmelweis-napot, amelyen az „anyák megmentőjére”, Semmelweis Ignácra is
emlékeznek. Ebben az évben
megemlékezéssel kezdődött
az ünnepség. Egyperces néma
főhajtással emlékeztek a közelmúltban elhunyt Avramcsev
Péterre, a Kispesti Egészségügyi Intézet gazdasági igazgatójára, valamint dr. Bertalan Imre fogorvosra. Vinczek
György alpolgármester köszöntőjében elmondta, nemrég
tartottak egy összegző megbeszélést az intézet tavalyi munkájáról, illetve arról, hogy mi
minden vár még megoldásra,
megvalósításra. Ez a találkozó
is jól mutatta, hogy jó a kapcsolat az intézmény vezetése
és az önkormányzat között. Az
alpolgármester ezúttal is köszönetet mondott az egészség-

ügyben dolgozóknak, akik bár
sokszor túlterheltek, még tudnak a betegekre rámosolyogni,
akkor is, ha ők olykor feszültebbek, türelmetlenebbek. A
hagyományoktól eltérően idén
nem az intézet legfiatalabb főorvosa, hanem a legrégebben
kinevezettek egyike, dr. Lő-

Százmillió
forintból újul meg
az egészségügyi
intézet aulája
rincz Jenő tartott előadást Semmelweis Ignác életútjáról. A
beszédeket követően Vinczek
György és Ikladiné dr. Petres
Veronika, a Humánszolgáltatási és Szociális Iroda vezetője
a kispestiek egészségéért végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként jelképesen átadta

az önkormányzat dicsérő oklevelét és jutalmát dr. Heinrich
Ibolya főorvosnak és Árvai
Brigitta ápolónak. Ezek kívül
a Közalkalmazotti Tanács jutalmát, elismerését az intézet
dolgozóinak javaslatai alapján
idén tíz munkatárs, valamint
a röntgenosztály dolgozói vehették át dr. Vargha Pétertől. A
főigazgató-főorvos elmondta,
hogy a nehézségek és a beérkező panaszok ellenére büszke az intézmény működésére,
tisztaságára, hiszen a betegek
visszajelzései zömében pozitívak, s ha lassan is, de folyamatosan fejlődik, szépül az intézet. Példaként említette, hogy
hamarosan festés és mázolás
kezdődik a második emeleten,
és csaknem százmillió forintos
beruházás nyomán megújul a
fogadótér és az aula.

Idén is működnek a tűzcsapokra szerelt vízcsapok
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.
Üzembe helyezték a tavaly átalakított öt ivócsapot is, amelyekből egyszerűen lehet ivóvizet nyerni: ilyen tűzcsapokra
szerelt szerkezet működik a
Vas Gereben utca–Nádasdy
utca sarkán, a Kós Károly
tér–Pannónia út sarkán, a Vak
Bottyán utcában a KÖKI Terminál oldalában, az Üllői út–
Dobó Katica utca sarkán és a
Zalaegerszeg utca–Pannónia
út sarkánál. Az elfogyasztott
víz mennyisége után fizetendő

számlát az önkormányzat állja.
Ezeken kívül mintegy ötezer
palack ivóvizet is kiosztanak
majd a nyár folyamán az önkormányzat munkatársai, önkéntesei – tudtuk meg Gajda

Párakapuk is enyhülést nyújtanak
a forróságban
Péter polgármestertől. A csapok felszerelését és felügyeletét végző Vagyongazdálkodási
és Városüzemeltetési Iroda
munkatársa, Camara-Bereczki
Ferenc kérdésünkre elmond-

ta, a tűzcsapokat vízivásra is
alkalmassá tevő szerkezet magyar fejlesztésben készült, az
építészkarra járó egyetemistákból álló csoport találta ki
néhány évvel ezelőtt. Jelenleg
alig 60 darab működik a fővárosban, de országosan sem terjedtek még el. Többek között
azért praktikusabbak, mint a
közterületeken korábban üzemeltetett kék nyomókutak,
mert szintén a vízvezeték-hálózatról működnek, de egyszerre csupán 15 másodpercig,
s egy ivásnyi, másfél-két deciliter kellemesen hideg vizet
lehet belőlük nyerni, így nincs
mód az ivóvíz pazarlására.
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Kültéri élmény- és
gyerekmedence
az uszodakertben
Immár egész nyáron használhatják a vendégek az idén 30
éves Kispesti Uszoda kültéri
medencéit. Az új élménymedencét és gyermekmedencét
újfajta, speciális jegyekkel,
az uszodakertet közkívánatra minden jeggyel és bérlettel
igénybe lehet venni. 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 megvásárolni: 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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Vélemények a társasház-felújítási pályázatról

Ismét indul felújítási pályázat társasházak és lakásszövetkezetek számára. Milyen többletlehetőségeket jelent ez Ön szerint a Kispesten élők és a kerületi ingatlanok állapota tekintetében?

Fekete László
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Kispest képviselő-testületének júliusi ülésén elfogadott
rendeletének köszönhetően új
fejlesztési lehetőséghez juthat-

nak a kerületi társasházak és
lakásszövetkezetek. Sajnos a
korábbi sikeres kezdeményezést, a panellakások felújítását,
hőszigetelését segítő programot a kormány 2010 után
megszüntette. Sok esetben az
épületszigetelésen kívül más
fontos fejlesztések is elmaradhatnak forráshiány miatt.
Ennek elkerülését szolgálja a
rendelet által biztosított lehetőség, melynek keretében kamatmentes kölcsönhöz juthatnak a
társasházak és lakásszövetkezetek. A támogatás mértéke a
bekerülési költség fele lehet,
melynek összege 300 ezer és
5 millió forint közötti. Ezt 60
hónap alatt kell visszafizet-

niük a pályázat nyerteseinek.
Az elnyert összeg többféle
fejlesztési célra használható
fel. Megvalósítható belőle az
épület felújítása, korszerűsítése, gépészeti berendezések
felújítása, cseréje, energetikai
korszerűsítés, valamint nyílászárócsere is. További kedvezményes lehetőség, hogy a
támogatás előfinanszírozással
történik, az elszámolásra a fejlesztés befejezését követően
kerül sor. Az érvényes pályázathoz néhány feltételnek is
meg kell felelni. A társasháznak vagy lakásszövetkezetnek nem lehet köztartozása,
nem állhat csődeljárás alatt,
és rendelkeznie kell banknál

Lázár Tamás (Jobbik)
Az önkormányzathoz érkezett lakossági jelzések alapján elmondható, hogy nagy igény mutatkozik olyan helyi érdekű pályázat
kiírására, amely lakóingatlanok,
társasházak kisebb felújítási
munkálataihoz nyújt pénzügyi segítséget. Mivel a banki hitelezés

vezetett felújítási számlával. A
pályázatok beadására folyamatosan van lehetőség, a kerület
költségvetése biztosítja hozzá
a szükséges fedezetet. Az elbírálás gyors és egyszerűsített
eljárás során történik. A tervek
szerint ez nem csupán egyszeri kezdeményezés lesz, a
következő években is igénybe
vehető lehetőségként szolgálja a kerület lakóinak érdekét.
Meggyőződésem, hogy ez a
kedvező lehetőség hozzájárul
a kispesti társasházak és lakásszövetkezetek fejlődéséhez, a
lakókörnyezet korszerűbbé és
kényelmesebbé tételéhez.
gyakorlata az ilyen kis összegű,
rövid futamidejű kölcsönökkel
csak igen magas ügyleti kamatok
mellett foglalkozik, ezért közügy,
hogy a tulajdonosok beruházását
visszatérítendő,
kamatmentes
támogatással segítsük. Viszont
ezen a területen az államnak sokkal nagyobb beavatkozására lenne szükség, mert több millióan
laknak régi, rossz műszaki állapotban lévő társasházban. Ezek a
társasházak önállóan nem tudják
megoldani a finanszírozást, ezért
a kerületben élők egy része a jelenlegi rosszabb lakhatási körülményekben kénytelen maradni.
Félő, hogy az önkormányzat erre
az évre szánt 25 millió forintos
kerete nem fogja megoldani ezt
a problémát, mert ez az összeg
hamar el fog fogyni.

Várjuk észrevételeiket!

Email: info@kispesttv.hu Web: www.kispesttv.hu
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Módosító javaslat a Kossuth téri piacért

Burány Sándor, Kispest országgyűlési képviselője módosító javaslatot nyújtott be a Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz, amelyben ismét kéri, hogy az országgyűlés támogassa a kispesti Kossuth téri piac felújítását.

Burány Sándor (MSZP)
Nem először kér kormányzati segítséget a Kossuth téri
piac felújításához a kispesti
önkormányzat.
2016-ban,
amikor év közben a kormány
három és félmilliárd forinttal
támogatta a főváros III. kerületében található Heltai Jenő
téri piac fejlesztését, Gajda
Péter levélben fordult Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszterhez, amelyben arra
kérte a minisztert, terjessze
a kormány elé Kispest Önkormányzatának kétmilliárd
forintos, a kispesti Kossuth
téri piac felújítását célzó
támogatási kérelmét. A polgármester kérése támogatás
nélkül maradt. Tavaly júniusban pedig Burány Sándor országgyűlési képviselőként tett
egy ismételt kísérletet a piac

Kétmilliárd forintra lenne szükség a teljes felújításhoz
felújításának támogatására,
ugyancsak eredménytelenül.
Most, hogy megkezdődött
a wekerlei kispiac rendbetétele, Burány Sándor ismét
módosító javaslatot nyújtott
be a Magyarország 2019. évi
központi
költségvetéséről
szóló törvényjavaslathoz. A
képviselő indoklásában kiemelte: a kispesti Kossuth
téri piac Dél-Pest egyik legjelentősebb piaca, ahová –
köszönhetően jó közlekedési
adottságainak – több ezren

járnak rendszeresen vásárolni,
még a környező kerületekből
is. Sajnálatos módon azonban
a piac épületei és infrastrukturális hátterük elöregedett
az elmúlt évtizedekben, javításuk, korszerűsítésük pedig
a kerület egyéves költségvetésének mintegy húsz százalékát emésztené fel, amit az
önkormányzat nem tud önerőből kigazdálkodni. Minderre
tekintettel a kispesti polgárok
méltányolható igénye és támogatandó törekvése, hogy

a kerület egyik legfontosabb
közösségi és kereskedelmi
pontjának 21. századi színvonalon történő megújítását az
országgyűlés is támogassa. A
kispestiek érdekében is reméljük, a Fidesz idén támogatni
fogja a kispesti piac felújítását, mert az nem járja, hogy
ellenzéki, baloldali vezetésű
önkormányzatok nem kapnak
plusz kormányzati forrásokat
közcélok
megvalósítására,
míg a kormányközeliek igen.

v

FELHÍVÁS

Társadalmi egyeztetés az energiahatékonyságról
Kispest Önkormányzata 2015ben belépett a Polgármesterek
Szövetségébe, amellyel egyúttal kötelezettséget is vállaltunk az energiahatékonyság
javítására és a megújuló ener-

giaforrások 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.
Regisztrál-

jon a varosgazd@kispest.hu
emailcímen 2018. július 30-ig,
hogy az önkormányzat a készülő projekt megismerésére,
megvitatására lehetőséget biztosíthasson az Ön számára is.
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EMLÉKEZÉS

Megemlékezést tartottak a gyásznapon

A kispesti gyásznapon a MEASZ és a Romák Felzárkóztatásáért Egyesület szervezésében tartottak
megemlékezést a Kispesti Új temető izraelita parcellájában.

Hanti Vilmos, a MEASZ országos elnöke az emléktáblánál
Idén is köveket, virágokat és
koszorúkat helyeztek el az emlékezők a Kispesti Új temető
izraelita parcellájában található emléktáblánál. 1944. június
30-án több mint háromezer
izraelita és roma származású

embert deportáltak Kispestről
németországi
haláltáborokba. Kispest Önkormányzata
gyásznappá nyilvánította ezt
a napot. Az 1944-es eseményeket Vinczek György alpolgármester elevenítette fel

beszédében, s a helyi városvezetés nevében hangsúlyozta,
hogy a hatalom nem korlátozhat, nem különböztethet
meg vagy rekeszthet ki senkit,
semmilyen eszme mentén.
Hanti Vilmos, a Magyar El-

lenállók és Antifasiszták Országos Szövetségének elnöke
megemlítette, hogy Kispesten
egyelőre nincsen a holokauszt
áldozatainak állított emlékmű,
ugyanakkor példamutatónak
és becsületre méltónak tartja
a helyi városvezetés hozzáállását és szerepvállalását a témában. Beszédet mondott Iványi Miklós lelkész, Szonderik
Gyula, a MEASZ 19. kerületi
elnöke és Mohácsiné Horváth
Ágnes, a Romák Felzárkóztatásáért Egyesület alapító tagja, majd az önkormányzat és
a civilszervezetek képviselői
helyezték el koszorúikat, virágaikat és a zsidó hagyomány
szerint kavicsaikat az emléktáblánál. A megemlékezés a
Kispesti Nagyboldogasszony
Főplébániatemplomban folytatódott, ahol az áldozatok
emlékére tartottak szentmisét,
majd a Templom téri II. világháborús emlékmű előtt hajtottak fejet az emlékezők.

BERUHÁZÁS

Megújul a Hofherr-ház

Megszépül a Hofherr-ház néven ismert, az Üllői út és a
Vécsey utca sarkán álló társasház: már folyik a homlokzat és a tető felújítása. Mintegy 70 millió forintba kerül
a valaha szebb napokat látott
épület rendbetétele, a hat önkormányzati lakás után a tulajdoni hányad arányában 6
millió forinttal járultunk hozzá
a beruházás költségeihez – tájékoztatta lapunkat Gajda Péter polgármester. Az 1924-ben
Szűcs Jenő tervei alapján épült
ház homlokzatán lévő díszek
a gépgyárra utalnak. Az 1900ban Hofherr Mátyás által ala-

pított, majd öccse, Albert által
vezetett kispesti mezőgazdasági gépgyár több ezer családnak
adott munkát, és példamutató
módon gondoskodott a munkásairól is. A háromemeletes
épületben negyven – nyolc
nagyobb, 120 m²-es, húsz közepes, 70 m²-es, tizenkettő
kisebb, 40 m²-es – lakást alakítottak ki a Hofherr-SchrantzClayton-Shuttleworth Magyar
Gépgyári Művek Rt. tisztviselőinek, valamint két 30 m²-eset
a házmestereknek. Az alagsorban közös fürdőszoba és mosókonyha volt.

Már folyik a homlokzat és a tető felújítása
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Nyári szabadegyetemet rendeztek Wekerlén Kiállítás az Üllői
Építészek, örökségvédelmi szakemberek, lokálpatrióták és önkormányzati
döntéshozók keresték a válaszokat a városrész új fejlesztési irányaira a Wekerlei Nyári Szabadegyetem címmel megrendezett négynapos előadás- és
tanácskozássorozaton.

Burány Sándor országgyűlési képviselő volt a rendezvény egyik fővédnöke
A jubileumi év egyik kiemelt
programjaként megtartott nyári szabadegyetemet – dr. Hiller
István és Burány Sándor országgyűlési képviselők, valamint Gajda Péter polgármester
fővédnökségével – a Magyar
Kollégium Kulturális Egyesület szervezte, együttműködve a Wekerlei Társaskörrel, a
Wekerlei Kultúrház és Könyvtárral, valamint az Átalakuló
Wekerlével. A beszélgetéseken
részt vevő külső szakértők,
kutatók, építészeti, műemléki
és közösségfejlesztő szakemberek, közösségi és települési
vezetők arra keresték a válaszokat, hogy miként lehet a
jelen és a jövő életmódját egy
erős örökségvédelmi értékekkel rendelkező környezetben
kialakítani. A négynapos rendezvény megnyitóján Burány
Sándor országgyűlési képviselő és Gajda Péter polgármester, Nagy Tamás lokálpatrióta

és dr. Nagy Gergely építész
mondott köszöntőt, majd az
Építészet-műemlékvédelem
műhelyt vezető Somlói Judit,
az Átalakuló Wekerle műhelyt vezető Kovács Bence,
az Értékközvetítés műhelyt
vezető Kiss-Szitár Orsolya és
a Közösségfejlesztés műhelyt
vezető Péterfi Ferenc mutatta
be a műhelyek programjait.
Varga Attila önkormányzati
képviselő és dr. Bernát Péter,
a Polgármesteri Kabinet Iroda vezetője a közösségi költségvetés tapasztalatairól és
kihívásairól, Tony Scottowe
az angliai Welwyn Garden
City-ről, Kovács Bence az
Átalakuló Wekerle és az önkormányzat kísérleti projektjéről, Somlói Judit, a WTE
elnöke a lakókörnyezetről és
a helyi közösségről, Kolossa
József, a BME egyetemi docense a fenntarthatóságról és
a globális kihívásokról tar-

tott előadást. Gajda Péter kispesti, Pápai Mihály gyáli, dr.
Zsombok László monori és
dr. Virányiné dr. Reichenbach
Mónika pázmándi településvezető részvételével, Marthi
Zsuzsa és Alföldi György
építészek moderálásával polgármesteri kerekasztal-beszélgetést rendeztek a közösségi
tervezésről és az okos városokról. A szervezők a plenáris
előadások, műhelybeszélgetések, fórumok, a wekerleiek
véleményeinek, kérdéseinek
megismerése mellett kulturális
programokkal – többek között
helytörténeti sétákkal, koncertekkel és táncházzal, fotókiállítással, gyermekjátszóházzal
– várták az érdeklődőket. Az
első szabadegyetem egy hagyományos wekerlei programmal, a Szent Iván-éji tűzszobor-bemutatóval zárult.

útról

A Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény, a Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény
és a Tomory Lajos Múzeum
közös helytörténeti tárlata
szeptember 22-ig tekinthető meg a Nagy Balogh János
Kiállítóteremben.
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. Az „Üllői
út, ami összeköt” című 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.

FELHÍVÁS

Könyvet házhoz!
A 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
06-1-281-1163-es telefonszámon vagy a fszek1901@fszek.
hu emailcímen. A könyvtár a
nyári hónapokban hétfőnként
12–19 óra, keddenként és péntekenként 9–15 óra, szerdánként és csütörtökönként 13–19
óra között várja az olvasókat,
szombatonként zárva tart.
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Káptalanfüreden
versenyeztek
a természetjárók
A káptalanfüredi üdülőtábor
adott otthont a Természetjáró
Gyerekek és Diákok XXIX.
Országos
Találkozójának,
melyet a kispesti Gémes Természetjáró Egyesület tagjai
szerveztek. A 2012. évi sikeres rendezés után másodszor
is vendégül láthattuk az ország
ifjú természetjáróit a hagyományos országos találkozó és
verseny keretében – mondta el
lapunknak Lehoczki Zoltán,
Gémes TE elnöke. A táborban
a különböző országrészeket
Eger, Gárdony és Budapest
csapatai képviselték. A versenyszámok tájékozódási túraversenyből,
városismereti
tájékozódási versenyből és
honismereti elméleti versenyből álltak. Az összetett versenyben diák kategóriában a
kispesti Semmelweis Szakközépiskola tanulói aranyérmet
nyertek.

Humanoid robotok
az oktatásban
A Nemzeti Tehetség Program
pályázatán két humanoid robotot nyert a Kispesti Deák
Ferenc Gimnázium. Testnevelésórán a humanoid robot
mutatja be a tornagyakorlatot,
franciaórán táncával segíti a
daltanulást. Az emberi mozgást utánzó robotok használata
elősegíti a tehetséges diákok
logikai, matematikai, programozási képességeinek fejlődését. A tanulók mentordiák
irányításával tanulják meg a
programozást, az applikációs
vezérlést, a 3D vizuális szoftver használatát, irányítják a
mozgást és készítik el a kommunikációt.

2018. JÚLIUS

DIÁKPROGRAM

Határtalanul Erdélyben

Élményekben gazdag kirándulásokon, tartalmas programokon vehettek
részt a Reménység Katolikus Általános Iskola és a Kispesti Kós Károly
Általános Iskola hetedik osztályos diákjai a „Határtalanul” programnak köszönhetően.

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

A Kós iskola és a Reménység iskola hetedikes diákjai
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázat
célja, hogy az anyaország diákjai találkozhassanak határon
túli magyar közösségekkel, illetve megismerjék az elcsatolt
területek természeti és kulturális értékeit. A Reménység iskola tanulói első alkalommal vehettek részt ezen a pályázaton.
Az ötnapos erdélyi körutazás
során Nagyszalontán, Nagyváradon,
Bánffyhunyadon,
Zsobokon, Körösfőn, Kolozsváron, a Tordai-hasadékban és
a sóbányában, Nagyenyeden
és a Remete-szurdok vadregényes vidékén, Torockón, Gyulafehérváron, Vajdahunyadon
és Aradon jártak. Szászvárosban felkeresték a Dévai Szent
Ferenc Alapítvány Szent Er-

zsébet Gyermekotthonát, ahol
a Reménység iskola tanulóinak adományát, könyveket és
sportszereket adtak át az ottani
gyermekeknek. Látogatást tettek a Nagyenyed mellett fekvő
magyarlapádi iskolában, illetve az ottani Bethlen Szórványkollégiumban is.
A Kispesti Kós Károly Általános Iskola 7. a osztályos diákjai négynapos erdélyi körutazásukon a Révi-szorosban és
a Zichy-barlangban, a Tordaihasadékban és a sóbányában,
a torockói Székelykőnél és a
Rozsda-hasadékban kirándultak. Jártak Gyulafehérváron,
Nagyszalontán és Nagyváradon, s az ottani magyar diákokkal találkoztak Kolozsváron. A
7. b osztály tanulói számára

Kolozsvár és Korond megtekintése, valamint a Gyilkos-tó
melletti Kis-Cohárd megmászása jelentett emlékezetes
élményt. Az utazásokon részt
vevő diákok beleláthattak a
határon túli magyarok életébe,
átélhették az összetartozás érzését, megismerhették Erdély
történelmi, építészeti örökségét, s találkozhattak a gazdag
magyar kultúra többségük számukra eddig ismeretlen részleteivel. A programokhoz az
anyagi támogatást az Emberi
Erőforrás
Támogatáskezelő
nyílt pályázatán nyerték el a
kispesti iskolák. A kirándulásokról írt részletes élménybeszámolók a kispest.hu honlapon olvashatók.

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

A Magyar Posta Zrt.
Központi Területi Igazgatósága
Budapest – Kispest 1 posta ( XIX. kerület)

KERÉKPÁROS KÉZBESÍTŐ
munkakörbe
munkatársakat keres
A
•
•
•

munkakör betöltésének feltétele:
8 általános iskolai végzettség,
kerékpározni tudás,
bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány.

Bérezés: megegyezés szerint.
A munkakörrel kapcsolatban információt ad:
Koroncai Ildikó
Telefon: (30) 772-1994
Email: Koroncai.Ildiko@posta.hu
Cím: 1196 Budapest XIX. Templom tér 22.

A pályázat mottója: Ablak a világra, tükör a léleknek.

Beadási határidő: 2018. október 15.

A pályázat kiírásának célja: alkotók (írók és írogatók, költők és
verselgetők, rajzolók, festők) közösségének létrehozása, valamint
a szerzők és a közönség találkozásának elősegítése. Színpadot és
megjelenési lehetőséget kívánunk biztosítani mindazoknak, akik szívesen nyilvánosságra hoznák asztalfiókban lapuló vagy eddig még meg
nem írt műveiket.

A műveket kinyomtatva, legépelve, kézzel tisztázva, vagy elektronikusan az irodalmipalyazat.kispest@gmail.com e-mail címen lehet
benyújtani. Személyesen zárt borítékban az Ady Endre út 89. szám
alatt 2018. szeptember 1.–október 15-ig, kedd-csütörtök 14.00–17.00
óra között.
A pályázatokat – önkéntes munkában, korábban szerzett szakértelmünk
felhasználásával – mi magunk bíráljuk el. Sem mi, sem családtagjaink
nem nyújthatnak be pályázatot.

Kik vagyunk mi?
Békés Anna középiskolai magyartanár
Lukácsy Tibor grafikus, könyvkötő, könyvrestaurátor
Nyíri András könyvtáros, könyvkiadó, szerkesztő
Veréczi Zsuzsa szervező, újságíró
Mit nyújtunk a pályázóknak?
Minden beérkezett pályaművet elolvasunk/megnézünk. A beadott
pályaműveket (szépirodalmi szövegeket és ezek illusztrációit) kötetbe
szerkesztjük és ajándékba adjuk a pályázóknak. A díjakat a kerületben
működő cégek, vállalkozások biztosítják.
Pályázati feltételek, határidők:
Mindkét pályázaton 6–99+ éves korig lehet részt venni.
Szépirodalmi pályázat:
A pályázatra versekkel vagy rövidebb prózai művekkel lehet jelent-

Illusztrációs pályázat:
Pályázni a szépirodalmi pályázatra kiadott művek bármelyikének illusztrálásával lehet. Az illusztrátorok számára folyamatosan
hozzáférhetővé tesszük a beadott pályaműveket, kérésre e-mailben
elküldjük, vagy személyesen megtekinthetők az Ady Endre út 89. szám
alatt kedd-csütörtök 14.00– 17.00 óra között.
Beadási határidő: A4-es méretben 2018. december 15-ig személyesen az Ady Endre út 89. szám alatti közösségi térben.
2018. november 15-én 17.00 órakor lehetőség biztosítunk az illusztrátorok és a szépirodalmi szövegek szerzőinek személyes konzultációjára.
A díjkiosztóra 2019. február 23-án 17.00 órakor Kispest első
jegyzőjének, Madarassy Lászlónak a születésnapján kerül sor.

DESSZERTEK
300 FT-TÓL

Nyitva 11:30-16:00

GYÓGYÁSZAT I SEGÉDESZKÖZ SZAKÜZLET
ÉS HALLÁSCENTR UM

Irodalmi és illusztrációs pályázat
kezni. A versekbe a slam poetry kategóriájába tartozó műveket is
beleértjük. A prózai művek terjedelme legfeljebb 5400 karakter/leütés
lehet. A művek témáját, formáját NEM kötjük meg, bármiről lehet írni.

FŐÉTELEK
600 FT-TÓL

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

www.posta.hu

Az Irodalom Barátainak Társasága pályázatot ír ki szépirodalmi
művek Kispesten élő alkotói, s e művek szintén itt élő illusztrátorai
számára.

LEVESEK
350 FT-TÓL

HIHETETLEN NYITÁSI AKCIÓ!
10–25% KEDVEZMÉNY*
Akció!

Megújulva, bővített szolgáltatásokkal és minőségi
gyógyászati segédeszközökkel várjuk vásárlóinkat!

INGYENES

hallásvizsgálat, hallókészülék
próbahordás
Audiológiai és fül-orr-gégészeti
szakrendelésünkön professzionális
szolgáltatásokkal várjuk!
| Teljes körű hallásvizsgálat
| Diszkrét hallásjavító eszközök
| Személyre szabott megoldások
| Elemek, kiegészítők

 1196 Budapest, Ady Endre út 65.
(A Kispesti Rendelőintézettel szemben.)

 06 1 249 1238

HALLÁSCENTRUM
Jelentkezzen be!
 06 1 249 1238

*Az akcióban résztvevő TB által nem támogatott termékekre. A részletekről érdeklődjön üzletünkben!
Az akció érvényes 2018. augusztus 10-ig, illetve a készlet erejéig.

1196 Budapest, Ady Endre út 65.
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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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