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Első helyezést ért el Kispest a Magyar Turisztikai 
Ügynökség Zrt. által meghirdetett Virágos Magyaror-
szágért környezetszépítő verseny „Legvirágosabb úti 
cél 2018” játékában, a budapesti kerületek közön-
ségszavazásán. A Nagykőrösről érkezett szakmai 
zsűri is elismeréssel szólt a kispesti Zöldprogramról.
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ÜNNEP

9. oldal

Ünnepi műsorral emlékeztek 
a magyar állam alapítására 
a Nyugdíjasház kertjében. 
Szent István szobránál az 
önkormányzat, a pártok, az 
egyházak, az intézmények és 
a civilszervezetek képviselői 
koszorúztak.

ÖNKORMÁNYZAT

2. oldal

GAJDA PÉTER
Bár a kerületi iskolákat már 
évek óta nem az önkormány-
zat tartja fent, és a műkö-
désüket sem felügyeli, idén 
is egy-egymillió forinttal 
támogatja az intézményeket 
a Kispesti Iskolatámogatási 
Alap terhére.

SPORT

13. oldal

KERTÉSZ CSABA
Nagyméretű műfüves pályát, 
valamint ötsávos, szintén 
világítással ellátott futókört 
építenek, és a meglévő négy 
öltöző felújítása mellett két 
újat is kialakítanak a Katona 
József utcai Önkormányzati 
Sporttelepen.

RÁTKAY ANDREA

Újabb látványos fejlesztések
a kispesti intézményekben
Bölcsődéket, óvodákat korszerűsített az önkormányzat a nyári szünetben
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Önkormányzati támogatás
az iskoláknak

OKTATÁS

Újabb látványos fejlesztések
a kispesti intézményekben

Felújították a Zöld Ágacska óvoda ud-
varát és a vizesblokkjait, napelemeket 
szereltek a Szivárvány óvoda épüle-
tének tetejére, rövidesen befejeződik 
a világítás korszerűsítése és az udvar 
felújítása a Tarkabarka óvoda Dobó 
Katica utcai épületében. A központi 
tanévnyitóra elkészül a Pannónia is-
kola tetőterének átalakítása, valamint 
a konyha és az étkező felújítása a Gá-
bor iskola Fő utcai épületében.

Az önkormányzat intézménykorszerűsítési 
programjának keretében az elmúlt hetek-
ben is javában zajlottak a felújítási, átépí-
tési munkálatok a kispesti nevelési intéz-
ményekben. A nyári szünetben  – csaknem 
40 millió forintból – elvégezték a Zöld 
Ágacska óvodahat vizesblokkjának építé-
szeti-gépészeti és elektromos korszerűsíté-
sét, valamint a belső udvar részleges felújí-
tását – tudtuk meg Gajda Pétertől. Kispest 
polgármestere lapunknak elmondta, hogy 
rövidesen befejeződik a Szivárvány óvo-
da energetikai korszerűsítése is: az óvodai 
szünet idejére időzített felújításhoz az ön-
kormányzat több mint a felével, 36 millió 
forintnyi önrésszel egészítette ki a Belügy-
minisztérium pályázatán nyert 30 millió 
forintos támogatást. Az óvoda tetejére sze-

relt napelemekkel az intézmény fogyasztá-
sának legalább 30 százalékát sikerül majd 
megtakarítani, hiszen a „megtermelt” feles-
leges energiát visszatáplálják a hálózatba – 
mondta érdeklődésünkre Horváth Gyula, a 

beruházást felügyelő Kispest Kft. ügyveze-
tője. A nevelési év kezdetére befejeződnek 
a munkálatok a Tarkabarka óvoda Dobó 
Katica utcai épületében is, ahol több mint 
15 millió forintot fordít az önkormányzat a 
világítás teljes korszerűsítésére és az udvar 

felújítására. Az idei központi tanévnyitóra 
elkészül a padlástér átalakítása a Pannónia 
iskolában, ahol 615 négyzetméteren hat 
csoportszoba és két vizesblokk épül ki. A 
tetőtér-beépítési munkálatok első szaka-
sza, a lépcsőház kiszélesítése 2016-ban 20 
millió forintból valósult meg. A beruházás 
második szakaszára 80 millió forintot for-
dít az önkormányzat, amelynek már nem 
lenne feladata a munka elvégzése, de mivel 
korábban megígérte, teljesíti a vállalást – 
tette hozzá Gajda Péter. Végéhez közeledik 
a Gábor iskola Fő utcai épületében a kony-
ha és az étkező teljes felújítása is, amely 
23 millió forintba került: tanévkezdésre 
már korszerű ebédlő várja a gyerekeket és 
a pedagógusokat.

Bölcsődéket, óvodákat
korszerűsített az önkor-

mányzat a nyári szünetben

Bár a kerületi iskolákat már évek óta nem az önkormányzat 
tartja fent, és a működésüket sem felügyeli, idén is döntöttek a 
képviselők az intézmények 2018. évi támogatásáról a Kispesti 
Iskolatámogatási Alap terhére. Az erről szóló dokumentumo-
kat és az egymillió forintos támogatásokat az új tanév kezde-
téig megkapják az iskolák.

Kránitz Krisztián, a VAMŰSZ igazgatója és Gajda Péter polgármester a Tarkabarka óvoda 
felújítás alatt álló udvarán

2018. AUGUSZTUS2018. AUGUSZTUS

A Bolyai iskola alapítványa a torna-
teremben szekrények, tárolóhelyek 
korszerűsítésére, IKT-eszközök be-
szerzésére; a Kós iskola alapítványa 
fészekhinta telepítésére ütéscsillapító 
burkolattal, szereléssel; a Gábor iskola 
alapítványa IKT-eszközök beszerzésé-
re; a Pannónia iskola alapítványa IKT-

eszközök beszerzésére; a Vass iskola 
alapítványa IKT-eszközök beszerzésé-
re; a Puskás iskola alapítványa okta-
tást segítő és audiotechnikai eszközök 
beszerzésére; a Móra iskola és EGYMI 
alapítványa IKT- és fejlesztőeszkö-
zök 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. A korábbi 
évekhez hasonlóan idén is kapnak fü-
zetcsomagot tanévkezdésre az önkor-
mányzattól a kispesti általános iskolák 
alsó tagozatos diákjai, valamint az 5. 
osztályos tanulók. A füzetcsomagok 
összeállításában ezúttal is Bihari Péter, 
a Puskás iskola intézményvezetője, 
az iskolaigazgatók munkaközösségé-
nek vezetője nyújtott segítséget. Idén 
mintegy 2900 tanuló kap ingyenesen 
füzeteket, amelyek borítóin jellegzetes 
kispesti motívumok és helyszínek lát-
hatók. A csomagokra az önkormányzat 
csaknem hárommillió forintot különí-
tett el költségvetésében.

Ingyenes füzetcsomagok-
kal is segíti a tanévkez-
dést az önkormányzat

A Pannónia iskola az egyik új tetőtéri tanterembe vásárol
számítástechnikai eszközöket
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A tisztább, élhetőbb és virá-
gosabb Kispest megteremtését 
célzó polgármesteri Zöldprog-
ram 2006-ban indult, azóta 
a Virágos Magyarországért 
versenyen szép sikereket ért el 
a kerület: 2008-ban a legszebb 
kerületnek járó díjat, 2010-
ben, 2012-ben és 2014-ben a 
főváros különdíját, 2013-ban 
Budapest Főváros Fődíját, 
2017-ben pedig a fővárosi ke-
rületek kategóriában fődíjat 
kapott – tájékoztatta Vinczek 
György alpolgármester a 
Nagykőrösről érkezett szak-
mai zsűri tagjait, Vozárné Ragó 
Ildikót, Vágó Csabát és Tóth 
Tamást, valamint az őket elkí-
sérő Berencz Ibolya főépítészt, 
Tichy Juditot, a Zöldprogram 
Iroda vezetőjét, Márkus Editet 
és Brázainé B. Táciát, a Zöld-
program Iroda munkatársait. A 
Városház térről induló kerü-

letbejárás érintette a Templom 
teret, a Kertvárost, a Kispesti 
Uszodát, a Wekerlei Kultúrház 
és Könyvtár kertjét, a Határ 
úti kopjafát és Országzászlót, 
a Kossuth teret, az Ötvenha-
tosok terét, az Aranykatica és 
az Árnyas közösségi kerteket, 

az Atatürk parkot, a tavaly 
felújított Vásár teret és a ke-
rület legújabb büszkeségét, a 
vizes játszóteret. Tichy Judit 
irodavezető felhívta a zsűri fi-
gyelmét a kerület idén beadott 
fővárosi pályázataira, így az 
Eötvös utcába tervezett régi 

KRESZ-park, a Kertvárosi 
Közösségi Ház és a hozzá tar-
tozó tér felújítására, valamint 
a gyorsforgalmi út mentén ta-
lálható, a Pilisi Parkerdő Zrt. 
tulajdonában lévő kiserdő kö-
zösségi erdővé való átalakítá-
sára, s arra is, hogy a kerületi 
közösségi költségvetés kereté-
ben immár második alkalom-
mal készülnek zöldterületek, 
közösségi terek a kispestiek 
javaslatára. A Virágos Magyar-
országért versenyhez kapcso-
lódó „Legvirágosabb úti cél 
2018” címmel indított öthetes 
közönségszavazáson, a buda-
pesti kerületek kategóriájában 
Kispest első helyezést ért el. 
Az idei versenyre háromszáz-
nál is több nevezés érkezett az 
ország különböző pontjairól, a 
szakmai zsűri várhatóan szep-
tember végén, október elején 
hirdet végeredményt.

Közönségdíjat kapott Kispest
a környezetszépítő versenyen

ZÖLDPROGRAM

Első helyezést ért el Kispest a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által 
meghirdetett Virágos Magyarországért környezetszépítő verseny „Legvirá-
gosabb úti cél 2018” játékában, a budapesti kerületek közönségszavazásán. 
A Nagykőrösről érkezett szakmai zsűri is elismeréssel szólt a kispesti Zöld-
programról.

Készül az energia- 
és klíma-akcióterv
Közös gondolkodásra invi-
tálta a Polgármesteri Hivatal 
Vagyongazdálkodási és Vá-
rosüzemeltetési Irodája a kör-
nyezettudatos kispestieket, 
hogy együtt készítsék elő az 
önkormányzat Fenntartható 
Energia és Klíma Akcióter-
vét (SECAP). Pap Márton, az 
iroda munkatársa elmondta, 
hogy Kispest Önkormányzata 
2015-ben lépett be a Polgár-
mesterek Szövetségébe, amely 
egyúttal kötelezettségekkel is 
járt. Ezek közül a legfonto-
sabb, hogy 2020-ig az önkor-
mányzatnak javítania kell az 
energiahatékonyságot, foko-
zatosan egyre több megújuló 
energiaforrást kell használ-
nia, és közigazgatási területén 
20 százalékkal csökkentenie 
kell a széndioxid-kibocsátást. 
Az akkor elkészített cselek-
vési tervet a klímaváltozással 
összefüggésben új, 2030-ig 
szóló tervvel kell felváltani, 
amelyben már 40 százalékos 
széndioxid-kibocsátásra kell 
felkészülni. Ennek a célnak az 
eléréséhez az önkormányzat-
nak egy olyan akció- és alkal-
mazkodási, adaptációs tervet 
kell készítenie, amelyben köz-
igazgatási területén a különbö-
ző „szektorok” mind saját fel-
ajánlások alapján veszik ki a 
részüket – tette hozzá Magyar 
László, az Energiaklub Szak-
politikai Intézet Módszertani 
Központ Egyesület szakértője. 
Az Energiaklub másik előadó-
ja, Pej Zsófia arról tájékoztatta 
a résztvevőket, hogy rövide-
sen elkészül egy helyzetelem-
zés a kispesti sajátosságokról, 
amelynek alapján az önkor-
mányzattal közösen intézkedé-
si tervet állítanak össze a célok 
megvalósíthatóságára.

Kispest korábban 
is szép sikereket 

ért el a versenyen

ZÖLDPROGRAM

A szakmai zsűri is elismeréssel szólt a Zöldprogramról

Az önkormányzat javasla-
ta alapján e-töltőállomások 
létesülhetnek a Vak Bottyán 
utca–Kosárfonó utca sarkán, 

az őszre megújuló Shopmark 
mellett, a Kossuth tér 7. alatt, 
a Batthyány utca 42. előtt, a 
rendőrkapitányság közelében, 

a Hofherr Albert utca 42.-nél, 
valamint a Corvin körút 7–13. 
között. A helyszíneket úgy 
igyekeztünk közösen kijelöl-

ni, hogy minden városrészbe 
jusson egy-egy – tudtuk meg 
Gajda Péter polgármestertől. 
Az üzemeltetést és a kiállá-
sok kiépítést a magyar állam 
100 százalékos tulajdonában 
álló E-mobi Elektromobilitás 

Nonprofit Kft. végzi, a töltőál-
lomások szakmai felügyeletét 
pedig a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium látja el. Budapesten 
összesen 167 helyszínen tele-
pítenek ilyen állomásokat egy 
időben. Az önkormányzat ön-
részt csak a helyszínek biztosí-
tásával ad hozzá a projekthez, 
illetve azzal, hogy népszerűsíti 
ezt a típusú alternatívát a kis-
pestiek körében.

Az önkormányzat 2016-ban 
nyújtotta be a piacátalakítási 
pályázatot a Fővárosi Önkor-
mányzat TÉR_KÖZ felhívá-
sára. A Fővárosi Közgyűlés 
tavaly 110 millió forintot sza-
vazott meg a beruházásra, az 
önkormányzat még ugyaneny-
nyivel támogatja az építkezést. 

Az új piacépületek tervei a 
Wekerlei Társaskörrel, a pia-
cosokkal és az őstermelőkkel 
egyeztetve készültek – tudtuk 
meg Gajda Péter polgármes-
tertől. Mint arról korábban 
már beszámoltunk, a piac 862 
négyzetméteres területének 
476 négyzetmétere épül be, öt 

üzlet-, valamint egy közössé-
gi helyiséget alakítanak ki, és 
visszakerülnek az árusítópul-
tok is. A teljesen önkormány-
zati tulajdonú komplexumban 
a korábbival megegyező nagy-
ságú üzletet kapnak vissza a 
bérlők. A piac átépítése két 
szakaszban zajlik: a mosta-

ni elsőben a Gutenberg körút 
és a Nádasdy utca felőli oldal 
épül meg, a második ütemben 
a Pannónia utcai rész kerül 
sorra. Gajda Péter hozzátette, a 
beruházás eredményeként vár-
hatóan már december elején 
korszerű piac fogadja majd a 
wekerleieket és a kispestieket.

Minden városrész-
ben lesz egy-egy 

töltőállomás

Épülnek az elektromos töltőállomások Kispesten
BERUHÁZÁS

Az elmúlt hetekben megkezdődött az elektromos töltőállomások telepítése Kispesten. Mivel az elekt-
romos autók elterjedése ugrásszerű lesz az elkövetkező években, ezért idén májusban döntött a képvi-
selő-testület azokról a helyszínekről, ahol e-kutak épülhetnek.

Zavartalanul folyik az árusítás a Pannónia utcai pavilonokban és az őstermelői asztaloknál a wekerlei 
kispiac átépítésének első szakaszában. Az összesen több mint 200 millió forintos beruházás eredmé-
nyeként várhatóan év végétől korszerű piac fogadja majd a kispestieket.

Hét helyszínen létesítenek e-kutakat a kerületben

Két ütemben zajlik a wekerlei piac átépítése
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Véget ért a nyári napközis táborozás
SZABADIDŐ

Kilenc héten keresztül tartott idén is a kerületi napközis tábor, melyet az önkormányzat támogatásá-
val évről évre a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár szervez. Az önkormányzati fenntartású tábor tartal-
mas, élménydús nyári programok helyszíneként számtalan kalandos kirándulást, múzeumlátogatást, 
élményparkos és egyéb programot nyújtott a kispesti gyerekeknek.

2018. AUGUSZTUS2018. AUGUSZTUS

A törökországi Pendikből, a 
bulgáriai Smolyanból, a szer-
biai Zomborból, a lengyelor-
szági Krzeszowicéből és az 
új testvérvárosból, a romániai 
Tasnádról érkező diákok há-
rom napot töltöttek Budapes-
ten azoknál a családoknál, 
amelyek gyerekei most utaz-
tak külföldre a program kere-
tében, majd az önkormányzat 
káptalanfüredi táborában kis-
pesti gyerekekkel közösen töl-
töttek el hét napot. A program-
ban a strandolás mellett több 
sport- és zenés szórakoztató 
program, nemzetiségi bemu-
tató, tihanyi hajókirándulás, a 
csopaki tanösvény, valamint 
Veszprém és az állatkert meg-
látogatása szerepelt. Az idei 

diákcsereprogram keretében a 
Kispesti Szociális Centrum 18 
gondozottja a szerbiai Zom-
borba, a Bolyai és a Gábor 
iskola 24 diákja a bulgáriai 
Smolyanba, a Deák gimnázi-

um 19 tanulója a törökorszá-
gi Pendikbe, a Puskás iskola 
19 diákja a lengyelországi 
Krzeszowicébe utazott. Mind-
egyik csoport tíz napot töltött 
a testvérvárosokban, ahol a 

programokról a helyi polgár-
mesteri hivatal munkatársai 
gondoskodtak. A kinti foglal-
kozásokat a fogadó testvérvá-
ros, az utazást pedig Kispest 
Önkormányzata finanszírozza, 
így a csereprogram a diákok-
nak teljesen ingyenes. A ha-
gyományos diákcsereprogram 
tíz-tíz napja alatt a résztvevők 
jobban megismerhetik egy-
más kultúráját és hagyomá-
nyait, barátságokat köthetnek, 
fejleszthetik nyelvtudásukat. 
2005 óta több mint 900 kis-
pesti diák és tanár utazott ki 
a testvérvárosokba a program 
keretében, amelyet az önkor-
mányzat évente 10 millió fo-
rinttal támogat.

Káptalanfüreden nyaraltak
a testvérvárosi diákok

DIÁKCSEREPROGRAM

Idén 14. alkalommal érkeztek külföldi fiatalok a testvérvárosi diákcse-
reprogram keretében Kispestre, illetve az önkormányzat káptalanfüredi 
üdülőtáborába. A táborozókat Gajda Péter polgármester, Vinczek György 
alpolgármester, valamint Bogó Józsefné és Varga Attila önkormányzati 
képviselők is meglátogatták.

CSNO-tábor
Szántódon
Minden nyáron rövid táboro-
zásra viszi az értelmileg aka-
dályozott fiatalokat a kispesti 
Csillagok Napközi Otthona: 
idén tizenhat ellátott, négy 
gondozó és két szülő töltött el 
öt napot Szántódon, a Balaton 
partján. A programban több-
szöri strandolás, kézműves és 
kreatív foglalkozások, tihanyi 
városnézés, a Balatonföldvári 
Hajózástörténeti Látogatóköz-
pont megtekintése és kisvasu-
tazás szerepelt – tudtuk meg 
Mokri Esztertől, a CSNO ve-
zető gondozójától. A táborozó-
kat Vinczek György alpolgár-
mester és Kispest erős embere, 
a hatszoros Guinness-rekorder 
Nick Árpád is meglátogatta. 
Az oda-vissza utazás költségét 
az önkormányzat biztosítot-
ta, és az önköltséget 140 ezer 
forint pályázati támogatás is 
csökkentette.

SZABADIDŐ

Egy hetet töltöttek a Balatonnál a külföldi fiatalokRoma tábor 
Káptalanfüreden
Idén húsz rászoruló roma 
diák nyaralt nyolc napig 
Káptalanfüreden, a Kispesti 
Cigány Nemzetiségi Önkor-
mányzat által szervezett tábor-
ban. Az önkormányzat biztosí-
totta a szállást és állta az ellátás 
költségeit, a nemzetiségi ön-
kormányzat az egyéb költsé-
gekhez, programokhoz járult 
hozzá – tudtuk meg Vinczek 
György alpolgármestertől, aki 
Varga Attila szociális bizott-
sági elnökkel és Kállai Szilvia 
romaügyi referenssel járt a tá-
borozó gyerekeknél. 

Évente 10 millió 
forinttal támogatja 
az önkormányzat

a programot

A táborban a kerületben élő és 
tanuló általános iskolás gye-
rekek vehettek részt többnyi-
re kispesti pedagógusok fel-
ügyeletével. A pedagógusok, 
technikai dolgozók toborzá-
sa, a játékok, sporteszközök, 
programok biztosításának 
megszervezése már év elején 
elkezdődött. Ebben a mun-
kában élen jártak a tábor sza-
badidő-szervezői, Dékán Haas 
Zsuzsanna és Nagy Gabriella. 
Büki Katalin régi táborveze-
tő, immár húsz éve dolgozik a 
napközis táborban. Rajta kívül 
Zentai Rita és Nachtmann Re-
náta kerületi pedagógusok lát-
ták el kiválóan a táborvezetői 
feladatokat.

Idén is nagy kaland volt
A nyári szünet kilenc hete 
alatt a táborban kikapcsoló-
dó gyerekek színes, változa-

tos programokkal töltötték a 
szabadidejüket – számolt be 
Zentai Rita táborvezető. – Az 
Eötvös József Általános Isko-
la udvarának minden szeglete 
nap mint nap más-más játékok 
helyszínévé vált; a folyton ki-
rándulni kívánó gyerkőcök 
sokfelé járhattak, nemcsak a 
fővárosban, hanem heti egy 
alkalommal különbuszos ki-
rándulásokon is. Az óriási eső-
zések és a kánikula ellenére is 
folyamatosan jöttek-mentek, 
úton voltak a táborlakók. A 
programok között – melyekért 
sohasem kellett külön fizetni-
ük – több nagy népszerűség-
nek örvendő célpontot is meg-
ismételtek a nyár folyamán. 
Ilyen volt a Bonbonetti Cso-
koládégyár Tibi Csokitúrája, 
a Future Park Élményközpont, 
az Elevenpark, az Országgyű-
lési Múzeum királyválasztásos 

programja, valamint a BKK-
hajókázás és a Rendőrmúzeum. 
Eljutottak a gyerekek egyebek 
mellett a Tűzoltómúzeumba, 
a Láthatatlan Kiállításra, az 
állatkertbe, a Tropicariumba, 
a margitszigeti vadasparkba, 

kirándultak a Gellért-hegyre, 
lovardát látogattak, a bátrab-
bak még a sárkányhajózást is 
kipróbálták. Többször jártak 
moziban, a KMO Művelődési 
Ház bábszínházi előadásain, 
ellátogattak a közeli könyv-
tárba, a Kispesti Futballházba, 
játszóterekre, de részt vettek 
drogprevenciós és bűnmegelő-
zési programokon is. Minden 
héten autóbusz szállított egy 
közel 50 fős csoportot kirán-
dulni. A helyszínek között sze-
repelt a székesfehérvári Bory-
vár, a dorogi Palatinus-tó, a 
Tordasi Westernfalu, Gárdony, 
Nőtincs, valamint a Dinnyési 
Várpark is.
A tábor helyszínén sohasem 
unatkozhattak azok, akik ott 
maradtak: sportversenyek, 
asztfaltrajzverseny, asztalite-
nisz, foci, rengeteg társasjáték 
várta a meleg napokon a gyer-
kőcöket. A talpraesett, ügyes 
kezű pedagógusoknak köszön-
hetően nagyon sok kézműves 
foglalkozást is tartottak, ame-
lyeken számos új technikát is 
megtanultak a régiek mellett: 
twillingezés, hungarocellkép-
készítés, üvegfestés, mandala-
színezés, gyöngyözés, papír-

hajtogatás szerepelt egyebek 
mellett a programban. Két-
hetente ellátogatott a táborba 
Geröly Tamás dobos-ütőhang-
szeres, aki interaktív zenei 
foglalkozást tartott a ritmusos 
játékot kedvelőknek. A min-
dennapos uszodalátogatás 
ugyancsak közkedvelt volt a 
gyerekek körében. Az önkor-
mányzat kommunikációs cso-
portjától érkezett az ötlet, hogy 
a Batthyány utcai csupasz tűz-
falat fessék meg a táborozó 
gyerekek. Az eredmény önma-
gáért beszél: a vidám, színes, 
tenyérnyomokkal díszített fal 
Kispest új, üde színfoltja lett.

Tartalmas szünidei időtöltés
A gyerekek megnyugtató nyári 
szüneti szabadidejének, az ér-
tékes időtöltésnek a megszer-
vezése rendkívül fontos, ezt 
az önkormányzat és a WKK 
is szem előtt tartja. Informá-
cióink szerint nincs még egy 
olyan fővárosi kerület, ahol 
ilyen feltételekkel – a gyerekek 
számára csakis az étkezési díj 
fizetendő, emellett a családok 
számára az összes többi prog-
ram teljesen ingyenes – ehhez 
hasonló nyári napközis tábort 
szerveznének. A táborvezetők 
és szervezők köszönetet mon-
danak mindenkinek, aki hoz-
zájárult a megvalósításhoz, az 
önkormányzatnak a folyama-
tos odafigyelésért, gondosko-
dásért. A gyerekek nevében a 
rengeteg játékért, sportfelsze-
relésért, a táborban dolgozók 
türelméért és odaadásáért! 
Az idei elmúlt, de jövőre újra 
együtt a Kispesti Kóficok!

Zentai Rita táborvezető
Szabó Mária igazgató, WKK

Színes, változatos 
programokkal töl-
tötték szabadidejü-

ket a gyerekek

A „Kispesti Kóficok” festették színesre
a Batthyány utcai épület tűzfalát



Berencz Ibolya főépítész arról 
tájékoztatta a megjelenteket, 
hogy egyrészt azért kellett 
elkészíteni a KÉSZ-t, mert a 
kerületi szabályozást igazítani 
kellett a megváltozott fővárosi 
jogszabályokhoz, másrészt 
az önkormányzat igazi város-
központtá akarja alakíttatni a 
területet. Azt is elmondta, a 
tervezethez érkezett és érkező 
javaslatok a képviselő-testület 
döntése alapján kerülhetnek 
bele a végleges KÉSZ-be. A 
tervezetet Bérczi Szabolcs, 
a tervezőiroda képviselője 
mutatta be, kitérve a korábbi 

megalapozó vizsgálatok főbb 
megállapításaira: a jó közleke-
dési kapcsolatra, a kihaszná-
latlan területekre, az esetleges 
szegregáció veszélyére az Ül-

lői út–Kisfaludy utca–József 
Attila utca–Báthory utca által 
határolt tömbben, valamint a 
Városközpont területében rej-

lő fejlesztési potenciálokra. 
Elmondta, a KÉSZ célja a fej-
lesztési keretek meghatározá-
sa, valamint kiegyensúlyozott 
városkép, arányos beépítés 
megvalósítása a területen. A 
Közös Sors Integrációs Egye-
sületet vezető dr. Mádai Mó-
nika az egész területre vonat-
kozó teljes akadálymentesítést 
tartotta fontosnak hozzászó-
lásában. Csáki László, a volt 
Centrum Áruház előtti telek 
tulajdonosa pedig azt mondta, 
a terület beépíthetőségét korlá-
tozza a szabályozás, ezért vál-
toztatni kell rajta.
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Fórumot tartottak a Városközpont 
építési szabályzatának tervezetéről

ÖNKORMÁNYZAT

A Lehel utca–Vak Bottyán utca–Derkovits Gyula utca–Wesselényi utca–
Móricz Zsigmond utca–Simonyi Zsigmond utca–Kisfaludy utca–Ady End-
re út páratlan oldala (37–53/b.)– Hunyadi utca–Üllői út által határolt terü-
letre tervezett Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) első változatát mutatták 
be a tervezők a Városházán.

Ünnepi műsorral és koszorúzással emlékezett az önkormányzat a magyar 
állam alapítására a József Attila utcai Nyugdíjasház kertjében.

Idős kispestieket 
köszöntöttek
A 90 éves Vörös Lajost és 
Bányás Mihálynét, valamint 
a 95 éves Helfrich Istvánt kö-
szöntötték Kispest alpolgár-
mesterei. Vörös Lajost málnás 
túrótortával és vörösborral 
köszöntötte Kertész Csaba. 
Lajos bácsi 1928. augusztus 
4-én született Ferencszálláson. 
1948-ban költözött Budapest-
re, a Népszavánál kapott állást. 
Az 1950-es évek elején iratko-
zott be az Iparművészeti Főis-
kolára. 1962 óta él Kispesten. 
Feleségével több mint 60 évig 
voltak házasok. Két lánya, há-
rom unokája és egy dédunoká-
ja született. Bányás Mihálynét 
is Kertész Csaba köszöntötte 
fel csokoládétortával és virág-
gal. Margit néni Szolnokon a 
kénsavgyárban dolgozott, fér-
je is Szolnokon volt hivatásos 
katona, 1952-ben házasodtak 
össze. 1958-ban költöztek 
Kispestre, két lányuk, három 
unokájuk és egy dédunoká-
juk született. Margit néni 
Budapestre költözésük után 
a VBKM EKA-nál helyezke-
dett el mint liftkezelő, innen 
is ment nyugdíjba. Helfrich 
Istvánt feketeerdő-tortával kö-
szöntötte Vinczek György az 
Őszirózsa Idősek Klubjában. 
Pista bácsi 1923. július 29-én 
született Budapesten. A háború 
alatt a Dunai Repülőgépgyár-
ban dolgozott, a háború után 
villanyszerelő, majd karban-
tartó volt, esti képzésen a BME 
gépészmérnöki szakát is elvé-
gezte. Kispesten a volt IKV-nál 
dolgozott részlegvezetőként, 
1983-ban ment nyugdíjba. Pis-
ta bácsiéknak három gyerme-
kük született, hat unokája és 
négy dédunokája van. Szabad-
idejében számítógépezik, tévét 
néz, kertészkedik.

Igazi városköz-
ponttá szeretnék 

alakítani
a területet

ÖNKORMÁNYZAT

Bérczi Szabolcs mutatta be a tervezetet

v

Elkészült az Üllői út–Lehel utca–Vak Bottyán utca–kerülethatár által határolt területre vonatkozó 
kerületi építési szabályzat 1. számú mellékletét érintő módosítás. A dokumentációt a képviselő-tes-
tület a 25/2018. (VII.9.) önkormányzati rendeletével fogadta el a 2018. július 5-i testületi ülésén. 
Az Attila utcai KÉSZ módosított 1. számú melléklete a www.kispest.hu honlapon megtekinthető.

Elkészült az Attila utcai KÉSZ módosítása

2018. AUGUSZTUS2018. AUGUSZTUS

Ünnepi beszédében Rátkay 
Andrea alpolgármester méltat-
ta az államalapító Szent István 
munkásságát: „Bölcs döntései 
alapozták meg a magyar álla-
miság következő ezer eszten-
dejét. A jövőt és a fejlődést. A 
Kárpát-medencében ötezer éve 
laktak különböző népek: kel-
ták, rómaiak, avarok, frankok, 
germán törzsek, akik vagy 
beolvadtak a többi nép közé, 
vagy eltűntek nyomtalanul a 
történelem során. Csak a ma-
gyarság tudott itt megmaradni, 
és erős, ezeréves államot alapí-
tani. István király megálmodott 
egy országot, és volt bátorsága 
meghozni egy komoly dön-
tést, mellyel Magyarországot 
a keresztény Európához csa-
tolta. István hitt abban, hogy 
Magyarország csak egy erős, 
európai szövetségben lehet 
növekedő ország.” A jelenről 

szólva arról beszélt, hogy az 
elvadult politikai érdekharcok 
ellenére több magyar telepü-
lés, köztük Kispest is, jelentős 
fejlődésen ment át. Példaként 
említette egyebek mellett a 
Pannónia iskola bővítését, a 
Szivárvány óvodára szerelt 
napelemeket, az óvodaépüle-
tek és a Gyöngyszem bölcsőde 
felújítását, a vizes játszóteret, 
a káptalanfüredi tábor korsze-
rűsítését, a rendőrség támo-
gatását, a térfigyelő rendszer 
bővítését. Hangsúlyozta, hogy 
„fejlődésünket, gyarapodásun-
kat azonban csak az önkor-
mányzati szervezetek, a civil 
közösségek, a Kispesten lakók 
és itt dolgozók együttműködé-
sével érhettük el.” Végezetül 
úgy fogalmazott, hogy augusz-
tus 20-a „a magyar államiság, 
hazánk és nemzetünk, az euró-
pai Magyarország születésnap-

ja. Egy ünnep, amely összeköt 
minket. Egy kötelék, amely 
megmutatja, hogy sokkal több 
van bennünk, ami közös, mint 
ami szétválaszt. Erősítsük ezt 
az érzést!” Az ünnepi köszön-
tő után Szent István király itt 
és most címmel a Theatrum 
Hungaricum zenés irodalmi 
összeállítását láthatták a meg-
jelentek. A program zárásaként 
az önkormányzat vezetői, a 
pártok, az egyházak, az intéz-
mények és a civilszervezetek 
képviselői helyezték el az em-
lékezés virágait Szent István 
szobránál a Nyugdíjasház kert-
jében. Az önkormányzat nevé-
ben Rátkay Andrea és Vinczek 
György alpolgármesterek ko-
szorúztak. Koszorút helyezett 
el a kerületi kormányhivatal 
képviseletében dr. Király Beat-
rix hivatalvezető és dr. Kosik 
Rita hivatalvezető-helyettes.

Megemlékezés az államalapítás
ünnepén

ÜNNEP

ART-kiállítás a WKK-ban
Az Urmai Ungurán László gra-
fikus által vezetett ART (Alko-
tó Rajz Tanfolyam) rajziskola 
növendékeinek munkáiból 
nyílik kiállítás augusztus 31-
én, pénteken 19 órakor a We-
kerlei Kultúrházban. A tárlat 
szeptember 11-ig tekinthető 
meg.

IV. Kispesti EbFest
Negyedik alkalommal rendezi 
meg a Kispesti Állatvédelmi 
Járőrszolgálat az önkormány-
zattal közösen a kutyafeszti-
vált szeptember 2-án 10–16 óra 
között a Katona József utcai 
Önkormányzati Sporttelepen. 
Az ingyenes rendezvényen 
állatmentő szervezetek sátra-
ival és bemutatóival, kutyás 
programokkal, kutya-szépség-
versennyel, színpadi fellépők-
kel, állatorvosi tanácsadással, 
gyermekprogramokkal, tom-
bolával, árusokkal várják az 
érdeklődőket. 

Nyitott ház a KMO-ban
Egy héten keresztül, szeptem-
ber 3. és 8. között közel öt-
ven tanfolyam próbálható ki 
a KMO Művelődési Házban. 
A mozgásos, táncos, harcmű-
vészeti és egyéb tanfolyamok 
ezeken a napokon ingyenesen 
látogathatóak. Az érdeklődők 
találkozhatnak a tanfolyamok 
vezetőivel, akik készségesen 
válaszolnak a felmerülő kérdé-
sekre, illetve beszélgethetnek 
azokkal is, akik rendszeresen 
járnak ezekre az órákra, így 
ők az eredményekről, az élmé-
nyekről adnak információt, tá-
jékoztatást. Regisztrálni lehet 
a 06-1-282-9752-es telefon-
számon vagy személyesen a 
KMO Művelődési Házban.

PROGRAMAJÁNLÓ

Rátkay Andrea alpolgármester mondott ünnepi beszédet
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Kiemelt fejlesztések, beruházások, tervek az új tanévben
POLITIKAI PÁRTOK ROVATA

Hamarosan kezdődik az új tanév az oktatási intézményekben. Melyek azok a fejlesztések, beruházá-
sok, tervek, melyek ebben az esztendőben kiemelten fontosak az Önök számára, és megvalósításuk a 
kerületi gyerekek, családok mindennapjaiban jelentős segítség?

Elkötelezett szándékunk a 
kerület oktatási-nevelési in-
tézményeinek folyamatos 
korszerűsítése, karbantartása 
azért, hogy gyermekeink mi-
nél jobb körülmények között 
tudjanak nevelkedni, fejlőd-
ni, tanulni. Ennek érdekében 
Kispest önkormányzata idén 
is 500 millió forintot bizto-
sít a kerületi óvodák, bölcső-
dék, iskolák, egészségügyi 
és szociális intézmények fel-
újítására. Az önkormányzat 
intézményfelújítási program-
jának keretében idén tavasszal 
korszerűsítették a Wekerlei Ti-
pegők Bölcsőde vizesblokkját 
és főzőkonyháját. Nyáron be-
fejeződött a Kispesti Mézeska-
lács Művészeti Modell Óvoda 
Beszterce utcai tagintézmé-
nyének korszerűsítése, míg az 
óvoda Kelet utcai épületében 
elvégezték a vizesblokkok és 
a konyha felújítását. A Zöld 
Ágacska óvodában az udvart 
és a vizesblokkokat újították 
fel, a Szivárvány óvoda épü-
letének tetejére napelemeket 
szereltek, s rövidesen befe-
jeződik a világítás korszerű-
sítése és az udvar felújítása a 
Tarkabarka óvoda Dobó Ka-
tica utcai épületében. Az idei 

intézményfelújítási program 
egyik legnagyobb beruházása 
a Gyöngyszem bölcsőde átfo-
gó korszerűsítése: az önkor-
mányzat saját költségvetéséből 
közel 200 millió forintot fordít 
arra, hogy szeptember végére 
kívül-belül megújuljon az in-
tézmény. Bár az iskolák fenn-
tartása és a működtetése 2017. 
január 1-jétől az állam felada-
ta, Kispest képviselő-testülete 
és bizottságai folyamatosan 
figyelemmel kísérik az iskolák 
működését, a kispesti gyer-
mekek életét, és szükség ese-
tén segítséget nyújtanak. Az 
önkormányzat lehetőségeihez 
mérten számos önként vállalt 
feladattal és szolgáltatással tá-
mogatja a nevelési-oktatási in-
tézményeket. Az idei központi 
tanévnyitóra elkészül a pad-
lástér átalakítása a Pannónia 

iskola tetőterében: a beruházás 
második szakaszára 80 millió 
forintot fordít az önkormány-
zat, amelynek már nem lenne 
feladata a munka elvégzése, de 
mivel korábban megígértük, 
teljesítjük a vállalást. A Külső-
pesti Tankerületi Központtal 
kötött együttműködési megál-
lapodás szerint nem kerültek 
átadásra az intézményekben 
lévő főző-, tálalókonyhák és 
étkezők, így az ezekkel kap-
csolatos felújítások továbbra is 
az önkormányzatot terhelik.
A kispesti szülők számára to-
vábbi könnyebbséget jelent, 
hogy a Gazdasági Ellátó Szer-
vezet elektronikus felületén 
egyszerűen és kényelmesen is 
megrendelhetik vagy lemond-
hatják bölcsődés, óvodás és 
iskolás gyermekeik étkezését. 
Ezen kívül továbbra is biztosít-

ja az önkormányzat az évek óta 
megszokott ingyenes füzetcso-
magokat, a nyári ingyenes nap-
közis tábori foglalkoztatást, az 
osztálykirándulások kerületi 
támogatását, a pedagógusokat 
érintő önkormányzati elisme-
rési rendszert, illetve a rászo-
ruló családok beiskolázási 
támogatását. Az önkormány-
zat idei költségvetésében – a 
múlt évhez hasonlóan – isko-
latámogatási alapot is elkü-
lönített, amellyel a kispesti 
diákok tanulását, az iskolában 
hasznosan eltöltött időt és a 
pedagógusok munkáját sze-
retnénk könnyebbé tenni. Az 
iskolánként egymillió forintos 
támogatást az idei tanévnyitón 
adjuk majd át az intézmények-
nek, amelyek igényeik szerint 
fejlesztésekre és programokra 
fordíthatják az összeget.

Fekete László 
(MSZP-DK-PM)

Nagy István agrárminiszter a 
VI. Szürkemarha Fesztiválon 
járt, a Borsod megyei Harsány-
ban. Ha már arra járt, sikerült 
eltalálnia szarva közt a tőgyét, 
mert hogy imígyen szóla: 
„A szürkemarha a magyar 
állattenyésztés címerállata, s 

megtestesíti mindazt, ami a 
magyarokat jellemzi: konok, 
szikár, küzd a túlélésért, és 
győz. Van múltja, jelene, és 
benne van a jövő!” Most, hogy 
a földügyértől megtudtuk, 
hogy nem vagyunk birkanép, 
megnyugodhatunk. Nincs más 
dolgunk, mint megtalálni a 
bennünk legelő szürkemarhát, 
túlélünk és győzünk. Persze 
nem árt tudni, hogy a faj gon-
dos törődés nélkül kihalt vol-
na. Ezt még maga a miniszter 
is belátta, beszédéből kivilág-
lott, hogy tisztában van vele: 
a néhány tíz darabra reduká-
lódott állományt ugyanúgy az 
ember mentette meg a kihalás-
tól, ahogy az ember sodorta a 
kihalás szélére. Itt időben jött 
a felismerés, a felismerésből a 
beavatkozás, a beavatkozásból 

a túlélés. Szó sincs győztes 
fajról. Amiről szó van, az szak-
emberek és politikusok bölcs 
döntése, kormányokon átívelő 
következetes gyakorlata és en-
nek örvendetes eredménye. Ha 
ritkábban is, mint kéne, még 
idehaza is előfordul ilyesmi. 
Nem ártana ezt a védelmet, 
féltő gondoskodást kiterjeszte-
ni az emberekre is. Merthogy 
még magamhoz sem tértem 
a felismerésből, hogy meny-
nyi közös van bennem és egy 
szürkemarhában a kormány 
szerint, nézem a szívszorító 
felvételeket egy kilakoltatás-
ról. Durván 3 milliót vettek fel 
hitelre, évekig törlesztették, 
ma 13 millióval tartoznak, 
bukták a lakást. Segítség meg 
mindössze annyi, hogy a re-
megő, félájult asszonyt  rend-

őri kezek leültették az udvar 
szélére, mivel jártányi ereje 
se maradt. Ilyen az, mikor a 
kormány segít a devizahitele-
seken, miután bedöntötte a fo-
rintot. És, ha még mindig nem 
tudnánk, milyen országban 
élünk, hát itt a friss hír Lázár 
János miniszterelnöki biztossá 
történő kinevezéséről. Az ő 
feladata lesz a nem dohányzók 
fokozottabb védelme és a do-
hánypiac szabályozására irá-
nyuló kormányzati feladatok 
előkészítése, összehangolása. 
Ezt már a híres trafikmutyi 
idején is eredményesen művel-
te, a barátai különösen jól jár-
tak. Mindeközben a kormány 
konokul áll a helyén. Mint a 
szürkemarhák.
Igaz, nem szikáran, hanem el-
hízva.

Budapest Főváros XIX. Kerü-
let Kispest Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a társas-
házak és lakásszövetkezetek 

támogatásáról szóló 23/2018.
(VII.5.) önkormányzati ren-
delete alapján felújítási pá-
lyázatot hirdet társasházak és 

lakásszövetkezetek részére. A 
támogatás formája: legfeljebb 
ötéves futamidejű, kamatmen-
tes, visszatérítendő támogatás. 
Egy pályázónak legfeljebb a 
tervezett munka teljes költsé-
gének 50 százaléka adható, a 
támogatás összege azonban 
nem lehet több 5 millió forint-
nál. A pályázattal kapcsolatos 
részletes felvilágosítás, infor-
máció, illetve a pályázathoz, 
lebonyolításához, pénzügyi 
elszámolásához szükséges 
dokumentumok beszerezhetők 

személyesen a Polgármesteri 
Hivatal Vagyongazdálkodási 
és Városüzemeltetési Irodá-
ján (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 menü-
pont alól. Benyújtási határidő: 
2018. november 1.

KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

Mint a szürkemarhák

Burány Sándor (MSZP)

2018. AUGUSZTUS2018. AUGUSZTUS

Idén is félmilliárd forintot fordít intézménykorszerűsítésre az önkormányzat

FOGADÓÓRA
Dr. Hiller István országgyűlési 
képviselő következő foga-
dóóráját 2018. szeptember 
13-án, csütörtökön 17 órától 
tartja a kispesti MSZP-irodá-
ban (XIX., Kossuth Lajos utca 
50.). Előzetes bejelentkezés 
nem szükséges. Szeretettel 
várjuk önöket!Dr. Hiller István (MSZP)

FELHÍVÁS

Felújítási pályázat társasházaknak
és lakásszövetkezeteknek
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Kispest képviselő-testülete 
márciusi ülésén fogadta el a 
Magyar Labdarúgó Szövetség-
gel kötendő együttműködési 
megállapodást műfüves labda-
rúgópálya létesítésére. Ennek 
értelmében a KAC-pályán a 
jelenlegi füves futballpálya 
helyett nagyméretű, világí-
tással ellátott, műfüves pályát 
építenek, a beruházás második 
szakaszában pedig lehetőség 
nyílik a meglévő négy öltöző 
felújítására és újabb kettő épí-
tésére. Ezen kívül az önkor-
mányzat saját beruházásban 
ötsávos, rekortánnal borított, 
világítható futókört is kialakít. 
Kertész Csaba alpolgármester 
érdeklődésünkre elmondta, az 
önkormányzat már átutalta az 
MLSZ-nek a munkák megkez-
déséhez szükséges önrészét, 
amely a beruházás 10 százalé-
ka, 20 millió forint. A várható-
an novemberig tartó felújítás 

ideje alatt csak a teniszpálya 
és a görkoripálya, valamint az 
étterem és a judóterem üzemel 
majd. A beruházás elején meg-
növekedett tehergépjármű-for-
galomra lehet számítani a kör-
nyéken, de az önkormányzat 
kiemelt figyelmet fordít arra, 
hogy a sporttelephez közel 

élőknek minél kevesebb kel-
lemetlenséget okozzon a mun-
kavégzés. Az alpolgármester 
hangsúlyozta, a felújítás után 
az önkormányzat továbbra is 
ingyenesen biztosítja a kis-
pestieknek a sportlétesítmény 
tömegsportra való használatát.
Kertész Csabától megtudtuk 
azt is, hogy a Kispesti Női 

Kézilabda Klub megkapta a 
társaságiadókedvezmény-tá-
mogatásokhoz szükséges en-
gedélyt a Magyar Kézilabda 
Szövetségtől, így ősszel elkez-
dődhet a ,,látványcsapatsport-
támogatás” elnevezésű 
tao-pénzek gyűjtése. Az ön-
kormányzat múlt évben adott 
tulajdonosi hozzájárulást a 
kézilabdaklubnak, hogy első 
osztályú kézilabda-mérkőzé-
sek megrendezésére alkalmas 
sportcsarnokot építhessen 
tao-pénzből az Önkormány-
zati Sporttelepen. Önrészként 
vállalt kötelezettségként az 
önkormányzat adja a telket, 
elkészítteti a terveket és ki-
dolgozza az üzemeltetés fel-
tételeit, hiszen fontos célként 
fogalmazódott meg, hogy az új 
létesítmény a kézilabda-mér-
kőzések mellett más rendez-
vényeknek, eseményeknek is 
helyet tudjon biztosítani.

Műfüves futballpályát és futókört építenek
a sporttelepen
A jelenlegi füves futballpálya helyén nagyméretű, műfüves pályát, valamint 
ötsávos, szintén világítással ellátott futókört építenek, és a meglévő négy 
öltöző felújítása mellett két újat is kialakítanak a Katona József utcai Önkor-
mányzati Sporttelepen.

SPORT

Karbantartás
a vizes játszótéren
Javítási és karbantartási mun-
kákat végeznek a Berzsenyi 
utcai vizes játszótéren augusz-
tus 22–29. között. Az egyhetes 
karbantartási munkálatok és a 
garanciális javítások részeként 
megépül a végleges vizes-
blokk, amelyben az illemhe-
lyeken kívül lesz pelenkázó, 
illetve mozgáskorlátozottak 
számára WC. A munkák előre-
láthatólag egyhetes időtartama 
alatt a játszótér nem üzemel.

Fővárosi környezet-
védelmi pályázat
Budapest Főváros Közgyűlé-
sének Városfejlesztési, Köz-
lekedési és Környezetvédelmi 
Bizottsága Budapest környe-
zeti állapotának javítása, fej-
lesztése, a Fővárosi Közgyűlés 
által jóváhagyott, 2017–2021. 
időszakra szóló Környezeti 
Program céljai megvalósítá-
sának elősegítésére nyílt pá-
lyázatot hirdet. A pályázat 
témaköreire összesen 61 979 
000 forint áll rendelkezésre. 
A pályázat részletes kiírása és 
az űrlapok elérhetők a www.
budapest.hu honlapon, továb-
bá a Főpolgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodájában 
(V., Bárczy István utca 1–3.; 
hétfő és szerda: 8–18, kedd 
és csütörtök: 8–16.30, péntek: 
8–14 óra között).A pályázato-
kat Budapest Főváros Főpol-
gármesteri Hivatalához (1052 
Budapest, Városház u. 9–11.) 
2018. augusztus 31-ig lehet 
benyújtani postai úton vagy az 
Ügyfélszolgálati Irodában sze-
mélyesen 12 óráig. A kiíró a 
pályázatokat legkésőbb 2018. 
november 30-ig elbírálja.

KÖZLEMÉNY

FELHÍVÁS

Rövidesen kezdődik a sportpálya felújítása

2018. AUGUSZTUS2018. AUGUSZTUS

Kispest önkormányzata támo-
gatást nyújt a közüzemi díjhát-
ralék megfizetéséhez, annak 
érdekében, hogy a szociálisan 
rászorultak lakhatásának biz-
tonságát elősegítse, a lakha-
tással kapcsolatos költségeik-
ből származó adósságterheket 
enyhítse. Az adósságcsökken-
tési támogatás a szociálisan 
rászoruló személyek részére 
nyújtott, a lakhatási kiadások 
kapcsán keletkezett lakbér- és 
különszolgáltatási díj-, ve-
zetékes gázszolgáltatási díj-, 

áramszolgáltatási díj-, illetőleg 
távhődíjhátralék rendezésé-
hez történő hozzájárulás. Az 
adósságcsökkentési támoga-
tás iránti kérelem a 4/2015. 
(II.27.) önkormányzati rende-
let 3. melléklete szerinti for-
manyomtatványon, kizárólag 
a Kispesti Szociális Szolgál-
tató Centrumnál (XIX., Tán-
csics Mihály u. 7.) nyújtható 
be, év közben folyamatosan. 
A Kispesti Szociális Szolgál-
tató Centrum hétfőn, szerdán 
és csütörtökön 8.00–16.30, 

kedden 12.00–16.30, pénteken 
8.00–14.00 óra között tart nyit-
va. Az adósságkezelési tanács-
adást előzetes felmérést kö-
vető időpont-egyeztetés után 
vehetik igénybe a kispesti csa-
ládok. Az adósságcsökkentési 
támogatás igénybevételének 
részleteiről, az eljárás meneté-
ről bővebb információ, illetve 
a kapcsolatfelvételhez időpont 
a Kispesti Szociális Szolgálta-
tó Centrum 06-1-347-0040-es 
telefonszámán kérhető.

Kispestieknek segít az önkormányzat 
a hátralék rendezésében

TÁMOGATÁS

Egyszeri rezsicsök-
kentési támogatás
A XIX. kerület közigazgatási 
területén élő, bejelentett lakó-
hellyel vagy bejelentett tar-
tózkodási hellyel rendelkező 
személyek részére a téli re-
zsicsökkentés keretében egy-
szeri természetbeni támogatást 
nyújt Magyarország Kormá-
nya azoknak, akik rezsicsök-
kentésben korábban nem ré-
szesültek, mert a vezetékes 
gáz- vagy távfűtéstől eltérő fű-
tőanyagot használnak. Háztar-
tásonként egy igénylés nyújt-
ható be. A juttatás igényelhető 
formája: tűzifa, szén, propán-
bután palackos gáz, propán-
bután tartályos gáz, fűtőolaj, 
pellet/brikett. A kizárólag 
elektromos fűtési móddal ren-
delkező háztartások nem jogo-
sultak az igénybejelentésre. Az 
igénybejelentő nyilatkozatokat 
a Polgármesteri Hivatal Hu-
mánszolgáltatási és Szociális 
Irodáján kell benyújtani 2018. 
október 15-ig. A támogatás ki-
fizetése nem pénzben történik, 
a természetbeni támogatás a 
fűtőanyagra vonatkozik, a tá-
mogatás nem fedezi az egyéb, 
például a szállítási, darabolási 
költségeket. Az igénybejelen-
tések országos összesítését 
követően állami támogatás ke-
retében kerül sor a támogatás 
biztosítására, amelynek mód-
járól, határidejéről a későbbi-
ekben nyújtanak tájékoztatást. 
A nyilatkozat személyesen át-
vehető a Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási és Szoci-
ális Irodáján vagy letölthető a 
www.kispest.hu honlapról. A 
nyilatkozat leadására ügyfél-
fogadási időben van lehetőség, 
hétfőnként 14–18 óra, szerdán-
ként 8–16.30, péntekenként 
8–12 óra között.

FELHÍVÁS

Szociálisan rászoruló családoknak nyújtanak segítséget

v

FELHÍVÁS

Szociális gondoskodás te-
rületén végzett kiemelkedő 
munkáért Elismerő Oklevél a 
Kispesten működő szociális 
intézmények és szociális te-
vékenységet végző közössé-
gek alkalmazottainak, illetve 
tagjainak adományozható, 
akiknek munkája a kispesti 
szakmai közösség és Kispest 
polgárai számára egyaránt 

példamutató. Az oklevél a 
szociális munka napja alkal-
mából megrendezett kerületi 
ünnepségen kerül átadásra, 
az oklevéllel pénzjutalom jár. 
A javaslatot a 13/2015. (V.6.) 
önkormányzati rendelet 6. 
mellékletét képező nyomtat-
ványon vagy az abban meg-
határozott tartalommal, pa-
pír alapon vagy elektronikus 

úton dr. Vitál Márton jegyzőt 
helyettesítő aljegyzőnek cí-
mezve, a Humánszolgáltatási 
és Szociális Iroda Szociális 
Csoport címére (1195 Buda-
pest, Városház tér 18–20.) 
személyesen vagy postai úton, 
illetve a szocialis@kispest.hu 
emailcímre 2018. szeptember 
20-ig lehet eljuttatni.

Javaslat oklevél adományozására
Várhatóan

novemberig tart
az építkezés
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A Diófa Alapkezelő Zrt. által 
képviselt Magyar Posta Taka-
rék Ingatlan Befektetési Alap 
tulajdonában álló Shopmark 
megújítása 2018 elején kez-
dődött a KÉSZ Építő Zrt. ki-
vitelezésében. Az átépítés és 
az üzlethelyiségek bérbeadása 
egyaránt jó ütemben halad, a 
kispestiek októberben vehetik 
újra birtokba a kívül-belül és 
a kínálat tekintetében egyaránt 
megújult bevásárlóközpontot, 
amely világosabb, nívósabb, 
élhetőbb, korszerűbb és szel-
lősebb lesz, mint korábban 
– hangzott el azon a bejárá-
son, amelyet az átépítés alatt 
álló Shopmarkban tartottak. 
A felújítás jelenlegi fázisában 
az álmennyezet kialakítása, a 
portáltartó acélszerkezet ki-
építése, a homlokzati burkolás, 
valamint különböző gépészeti 

és elektromos munkálatok 
zajlanak. A 26 ezer négyzet-
méteres Shopmark földszintjét 
födémáttöréssel tették világo-
sabbá, és könnyebben átlátha-
tóvá az emeletek közötti te-
reket. Czifra Balázs, a Diófa 
Alapkezelő Zrt. ingatlanbefek-
tetési üzletágának vezetője el-

mondta, hogy a meglévő, ked-
velt üzletek mellett számos új 
márka képviselteti majd magát 
az épületben. A legnagyobb új 
bérlő két szinten, megközelítő-
leg kétezer négyzetméteres üz-
letet nyit a Shopmarkban – tet-
te hozzá. Pintyőke Marcelltől, 

a KÉSZ-csoport marketing- és 
kommunikációs igazgatójától 
megtudtuk, a projekten átla-
gosan négyszáz szakember 
dolgozik, akik a belső terek 
kialakításáért, a mozgólépcsők 
és a liftek modernizációjáért, 
valamint az energetikai kor-
szerűsítésért és a homlokzat át-
alakításáért felelnek. Az új bel-
ső elosztásnak köszönhetően 
közel 80 új üzlet és szolgáltató 
kaphatott helyet az Üllői úti 
bevásárlóközpontban, amely-
nek 90 százaléka már bérlőre 
talált. A bérlők az építkezéshez 
igazított ütemezéssel már el-
kezdték birtokba venni a terü-
letüket, így az üzletek kiépítési 
munkálatai is elkezdődhetnek 
annak érdekében, hogy az ok-
tóberre tervezett nyitásra teljes 
mértékben átadható legyen a 
bevásárlóközpont.

Őszre teljesen megújul a Shopmark
BERUHÁZÁS

Az októberre tervezett nyitáskor közel 80 új üzlet és szolgáltató várja a kis-
pestieket is a teljesen megújult Shopmarkban. Az újragondolt épület üzlete-
inek csaknem 90 százaléka már gazdára talált.

Módszertani
projekt a Deák
gimnáziumban
Sikeres projektet zártak a Kis-
pesti Deák Ferenc Gimnázium 
tanárai. A „Tárt kapuk avagy a 
módszertani megújulás iránti 
fogékonyság növelése” című, 
az Erasmus+ keretén belül 
megvalósított uniós pályázat 
segítségével tíz tanár – a taná-
ri kar negyede – vett részt 11 
nemzetközi továbbképzésen 
Norvégiában, Németország-
ban, Angliában, Olaszország-
ban, Portugáliában, Finnor-
szágban és Spanyolországban. 
Ez teremtette meg annak a le-
hetőségét, hogy a gimnázium 
új utakat teremtsen a tanítás-
ban, nemzetközi szemléletet 
alakítson ki és fejlessze a taná-
rok nyelvtudását. A résztvevők 
és az intézmény azon céljai, 
hogy a megszerzett tudást ha-
tékonyan kamatoztassák osz-
tálytermi munkájuk során, fris-
sen szerzett tudásukat széles 
körben átadják, megvalósul-
tak. A megszerzett és fejlesz-
tett tudás, s az ennek nyomán 
megvalósuló nemzetközi pro-
jektek hozzájárulhatnak ah-
hoz, hogy a gimnázium diákjai 
toleráns, európai értékrenddel 
bíró, az európai mobilitásban 
rejlő lehetőségeket kihasznál-
ni képes, de magyarságukat 
megőrző, tehetséges, motivált 
polgárokká váljanak. A gim-
názium tanárai workshopok, 
bemutató órák, előadások ke-
retében, szakmai konferenciá-
kon, műhelyfoglalkozásokon, 
nyílt napokon osztották meg 
frissen szerzett tudásukat az 
érdeklődő kerületi, tankerületi 
és fővárosi kollegákkal.

OKTATÁS

Kívül-belül látványos változások lesznek az Üllői úti bevásárlóközpontban

2018. AUGUSZTUS

Jó ütemben halad 
az év elején kezdő-
dött korszerűsítés



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

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.)

Kertész Csaba
(6. sz. választókörzet)
alpolgármester fogadóórája:
Minden hónap második keddjén 
14–16 óra között, telefonos bejelent-
kezés 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)

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.

* * *

1. sz. választókörzet
Fekete László
(MSZP-DK-PM)
Minden hónap második keddjén
17.00-tól a Forrásházban.
(Dobó Katica u. 18.)

2. sz. választókörzet
Bogó Józsefné
(MSZP-DK-PM)
Telefonos egyeztetés alapján folyama-
tosan (06-20-466-8492)

4. sz. választókörzet
Teknős Ferenc
(MSZP-DK-PM)
Minden hónap első szerdáján 16.00–
17.30 óra között
Kispesti Waldorf Iskola
(Vécsey utca 9-13),

valamint a DK irodájában (Ady 
Endre út 106., tel.: 607-3879, e-mail: 
dkkispest@gmail.com)

5. sz. választókörzet
Kránitz Krisztián
(MSZP-DK-PM)
Telefonos egyeztetés alapján folyama-
tosan (06-20-971-3397)

7. sz. választókörzet
Lackner Csaba
(MSZP-DK-PM)
Telefonos egyeztetés alapján folyama-
tosan (06-20-549-2400)

8. sz. választókörzet
Ékes Gábor (Fidesz-KDNP)
Minden hónap első szerdáján
17.00–18.00 óra között
Wekerlei Társaskör Egyesület
(Kós Károly tér 10.)

9. sz. választókörzet
Somogyi Lászlóné
(MSZP-DK-PM)
Telefonos egyeztetés alapján 
(06-20-432-7731)

10. sz. választókörzet
Szujkó Szilvia
(MSZP-DK-PM)
Minden hónap első péntekén 17.00-tól 
előzetes bejelentkezés alapján
MSZP-iroda
(Kossuth Lajos utca 50.)

11. sz. választókörzet
Varga Attila
(MSZP-DK-PM)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-1-550-0019)

Listás képviselő
Dódity Gabriella
(Fidesz-KDNP)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-242-7079)
Fidesz-iroda (Ady Endre út 91.)

Listás képviselő
Szathury Kolos (Fidesz-KDNP)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-364-2441)

Listás képviselő
Lazányi Ferenc (Fidesz-KDNP)
Minden hónap első szerdáján
17.00–18.00 óra között
Wekerlei Társaskör Egyesület
(Kós Károly tér 10.)

Listás képviselő
Ferenczi István (LMP)
Telefonos egyeztetés alapján folyama-
tosan (06-20-239-2122)

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

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

ÜGYFÉLFOGADÁS A VÁROSHÁZÁN
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

EGÉSZSÉGÜGY

Olajcsere
AKCIÓ! -10% OLAJSZŰRŐ  

KEDVEZMÉNY

Kuplung 
alkatrészekre

10% kedvezmény

Diagnosztikai 
kiolvasás
7.990 Ft

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

ELŐZETES
A PÁRBESZÉD TERE
SZEPTEMBERI 
PROGRAMJAIBÓL

A nyári szünet után szeptembertől újra várjuk
az érdeklődőket a Párbeszéd Terében.

Minden kedden délelőtt senior torna Nick Árpád vezetésével

Jógafoglalkozások 

Szeptember 20., csütörtök 18.00
– Világutazók klubja – Nepál

Szeptember 28., csütörtök 18.00 – Világutazók klubja
– Európa Jeruzsáleme, Szarajevó

Az irodalmi pályázat pályamunkái szeptember 1-jétől kedd-
csütörtök 14.00–17.00 óra között személyesen leadhatók. 

Ne habozzon! Pályázzon! 

Cím: Párbeszéd Tere, XIX., Ady Endre út 89.
www.facebook.com/ParbeszedTere

A programok ingyenesen látogathatók,
a változás jogát fenntartjuk. 

Kérjük, kísérje figyelemmel Facebook-oldalunkat
és hirdetményeinket.

SPECIÁLIS ÁLLÁSBÖRZE  
Álláslehetőség megváltozott munkaképességű embereknek!

Kedves Álláskereső! Kedves Munkáltató!
A Civil Érték Egyesület speciális állásbörzét szervez, hogy a munkát kereső

emberek, és az őket foglalkoztatni szándékozó munkaadók egymásra
találjanak. Szeretnénk tájékoztatni a dolgozni kívánó megváltozott

munkaképességű embereket arról, milyen dokumentumokat érdemes
beszerezni a sikeres elhelyezkedéshez, hogyen lehet felkészülni a hosszútávú

munkavégzésre. A börze lehetőséget teremt arra, hogy a munkavállalói
igényeik szerint csoportosított jelentkezőkkel a munkaadók képviselői

személyesen is megismerkedjenek. 
A börze után jöhet létre a hivatalos interjú és a munkába állás, az Egyesület

által végig támogatva.
A rendezvényre jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:

tabi.istvan@civilkozpont.hu vagy lipcsei.edit@civilkozpont.hu (vagy
telefonon: (06)20-449-1007 vagy (06)20/383-2677). Az állásbörzén való

részvétel a terem nagysága miatt korlátozott, ezért jelentkezése nem jár
automatikus részvétellel. A végleges résztvevői listát a jelentkezőkkel történő

megbeszélés után alakítjuk ki.

Szeretettel várjuk erre a rendezvényre, hogy megmutathassuk: közösen
versenyképessé tudjuk tenni a megváltozott munkaképességű

emberekben rejlő tudást!
A rendezvény időpontja: 2018. október 5.

Helyszíne: Budapest XVIII. kerülete
További részletekért keressen minket fenti elérhetőségeink egyikén!

CivilErtekEgyesulet_KER-70_szerzodes_20180821_103 x 132  22/08/2018  12:46  Page 1



Shetland U.K. Nyelviskola

www.shetland.hu

MINÔSÉGI NYELVOKTATÁS KISPESTEN 
Angol, német, spanyol, francia, és olasz nyelvtanfolyamaink szeptember közepén 
indulnak délelôtt, délután és szombaton, minden tudásszinten, 
wekerlei helyszíneken.

Nyelviskolánk: 
- az Euro vizsgaközpont angol és német akkreditált vizsgahelye
- vizsgafelkészítô tanfolyamokat indít  alap-, közép- és felsôfokon
-  engedélyezett képzési programmal rendelkezik angol, spanyol, német, francia és olasz nyelvekbôl, ezért ezek a 

tanfolyamok ÁFA-mentesek

Jelentkezés ingyenes szintfelmérésre: telefonon, on-line, vagy személyesen 
A csoportokhoz tanév közben bármikor lehet csatlakozni.

ÁRAK 2017/2018 4-7 fô 8-12 fô

kezdôtôl alapfokú  nyelvvizsga 
szintjéig 72.000 Ft 60.000 Ft

alapfokú nyelvvizsgavizsga 
szintje felett 78.000 Ft 66.000 Ft

shetland@shetland.hu – 1192 Budapest, Kábel u. 10.  –  Tel: 281-0822, 30/952-1202
Felnôttképzési engedély száma: E–000309/2014
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