EGÉSZSÉGÜGY
ÚJ RÖNTGENGÉP A SZAKRENDELŐBEN
Újabb fontos készülékkel bővült a Kispesti Egészségügyi Intézet eszközparkja: a kispestiek mellett a
kerületen kívülről érkezők is igénybe vehetik az intézmény legújabb képalkotó szolgáltatását, a fogászati panorámaröntgent. Az intézet 18 millió forint
költségvetési támogatást kapott a gyermekfogászati ellátás fejlesztésére.

XXIV. évfolyam 11. szám

3. oldal

2018. november

Átadták a kertvárosi utánpótlásnevelési centrumot
9. OLDAL

ÖNKORMÁNYZAT
GAJDA PÉTER

5. oldal

Idén is száz szén-monoxidriasztó készüléket oszt ki az
önkormányzat a szociálisan
rászoruló kispesti családok
között. Az önkormányzat hatodik éve támogatja a fűtési
szezon elején a gázzal fűtő
háztartásokat.

ZÖLDPROGRAM
BOGÓ JÓZSEFNÉ

4. oldal

Tíz intézmény és két társasházi közösség kapott emlékplakettet, oklevelet és pénzjutalmat a „Szebb Kispesti
Környezetünkért” pályázat
díjátadóján. Díjazták Kispestet a Virágos Magyarországért versenyen.

ELISMERÉS
SZUJKÓ SZILVIA

8. oldal

Eredményeikkel a sport
fontosságára hívják fel a figyelmet: Kispest Sportjáért
díjjal tüntették ki a sportpéldaképeket, és közel 90 fiatal
amatőr élsportoló vehetett
át pályázati támogatást az
önkormányzattól.
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Gajda Péter polgármester és dr. Vargha Péter főigazgató az ünnepélyes átadáson

Szociális dolgozókat köszöntöttek
A szociális munka napja alkalmából rendezett díjátadó ünnepséget az önkormányzat a KMO Művelődési Házban.
Országszerte mintegy 93 ezer, Kispesten 200 főállású szakember dolgozik a
szociális szférában: 90-en a Segítő Kéz
Gondozó Szolgálatnál, 70-en a Kispesti
Szociális Szolgáltató Centrumban, 16an pedig a Polgármesteri Hivatal illetékes irodáin. Bár számtalan nehézséggel
küzdenek, Kispesten őszintén lehet
beszélni a felvetődő problémákról,
gondokról, az ágazati szakszervezet

Kispest éves
költségvetésének 10
százalékát költi
a szociális ágazatra
is évente több alkalommal találkozik
a városvezetéssel a gondok enyhítése
miatt – hangsúlyozta nyitóbeszédében
Vinczek György alpolgármester. Az
önkormányzat Szociális és Lakásügyi
Bizottságának vezetője, Varga Attila
arról beszélt, hogy a nagycsaládokban
nem okozott gondot az öregek, a gyerekek, a betegek gondozása, hiszen házon
belül mindig volt segítség, ám az elmúlt
évtizedekben a családok szétszakadtak,

szükség lett idegen emberek segítségére, a szolgáltatásra. Beszédében kiemelte: Kispest éves költségvetésének
10 százalékát a szociális ágazatra költi.
Vinczek György és Varga Attila a szociális gondoskodás területén végzett kiemelkedő munkáért Elismerő Oklevelet
adott át Kozmáné Sarkadi Zsuzsannának, aki a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum Játszóházának vezetője,
óvodapedagógusa. Vighné Vincze Erzsébet, a szociális szolgáltató centrum
vezetője intézményvezetői dicsérő oklevelet adott át dr. Kunsay Gyulának, a
Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum
Forrásház pszichológusának. Balázs
Piroska, a Segítő Kéz Gondozó Szolgálat vezetője szintén intézményvezetői
dicsérő oklevelet adott át Varga Mónikának, a Segítő Kéz Kispesti Gondozó
Szolgálat Lila Akác Szervezeti Egység
szociális gondozójának, valamint Juhászné Kardos Mártának, a Zöld Diófa
Átmeneti Gondozóház munkatársának.
Gyulai Anita, a Gyermekzsivaj Alapítvány kurátora a szervezet elismerését,
a Gyermekzsivaj Alapítvány Oklevelét
adományozta Túri Lillának, a Kispesti
Szociális Szolgáltató Centrum munkatársának.

Varga Attila bizottsági elnök a díjátadó ünnepségen

Új röntgenkészülékkel bővült
a szakrendelő eszközparkja
Újabb fontos készülékkel bővült a
Kispesti Egészségügyi Intézet eszközparkja: november 26-tól a kispestiek és a kerületen kívülről érkezők
is igénybe vehetik az intézmény legújabb képalkotó szolgáltatását, a fogászati panorámaröntgent. Az intézet
18 millió forint támogatást kapott a
központi költségvetésből a gyermekfogászati ellátás fejlesztésére.

A hagyományos röntgengéphez képest ez
az új eszköz a teljes fogsor állapotát képes
megmutatni, ami nemcsak a szájsebészeti beavatkozásoknál, a fogszabályozásnál
fontos, hanem nélkülözhetetlen és elengedhetetlen az alapellátásban, az úgynevezett
„góckutatásban” – mondta dr. Vargha Péter
főigazgató-főorvos az eszköz ünnepélyes
átadásán. A „góckutatást” beutalóval és
térítésmentesen, míg az egyéb vizsgálatokhoz szükséges röntgenképkészítést a
kispestiek 2500 forint, a kerületen kívüliek
4500 forint ellenében vehetik igénybe, ami
bevételi forrást is jelent majd az intézmény-

nek. Dr. Vargha Pétertől megtudtuk azt is,
hogy az intézet gyermekfogászati ellátás
fejlesztésére 18 millió forint támogatást

Jövőre kezdődhet
az intézet aulájának
felújítása
kapott a központi költségvetéstől, ebből
fordítottak 5 millió forintot a panorámaröntgen beszerzésére. Gajda Péter polgármester elmondta, az önkormányzat minden

évben igyekszik valamit fejleszteni, újítani
az intézményben, de külön öröm, ha külső
forrás is érkezik. A Kispesti Egészségügyi
Intézet ebben az esztendőben 146 millió
forint támogatást kapott az önkormányzattól, amelyből 112 millió forintot költöttek
működésre, 34 millió forintot fejlesztésre,
felújításra – informatikai fejlesztésre, kézi
műszerek cseréjére, festésre, liftek korszerűsítésére –, és várhatóan a jövő évben
megkezdődik a földszinti fogadótér, az
aula felújítása is, amelyre 25 millió forintot
különített el az önkormányzat.
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Digitális nyílt nap
a bíróságon

A „Digitális Nyílt Nap” roadshow rendezvénysorozat keretében az országban másodikként a Budapesti XVIII. és
XIX. Kerületi Bíróság rendezte meg a „Digitális Bíróság”
projekt bemutatóját, ahol a helyi bírák átvehették az általuk
igényelt mobil informatikai
eszközöket. Az eseményen dr.
Polgárné dr. Vida Judit, a Fővárosi Törvényszék elnöke a
digitalizáció előnyeit emelte
ki. Gyarmathy Judit, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének beszéde után Plánk
Róbert rendőrezredes, a XIX.
Kerületi Rendőrkapitányság
vezetője és dr. Kékedi Szabolcs, az OBH Elektronikus
Eljárások Főosztályának vezetője tartott tájékoztatót. A „Digitális Bíróság” projekt mind
az ügyfelek, mind a bírósági
dolgozók számára újításokat
jelent: lehetővé teszi a bírósági iratokhoz, határozatokhoz,
valamint a közhiteles nyilvántartásokhoz való hatékonyabb
hozzáférést, és létrejön az úgynevezett „e-akta”, mellyel az
ügyfelek személyes megjelenés nélkül, a nap 24 órájában,
gyorsan, ingyenesen és online
is hozzáférhetnek a bíróságon
folyamatban lévő ügyükkel
kapcsolatos minden fontos információhoz.

2018. NOVEMBER
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Környezetszépítőket jutalmaztak

Tíz intézmény és két társasházi közösség kapott emlékplakettet, oklevelet
és pénzjutalmat a „Szebb Kispesti Környezetünkért” környezetvédelmi pályázat díjátadóján a Városházán.
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ÖNKORMÁNYZAT

Szén-monoxid-riasztót kapnak a rászoruló családok
Idén is száz szén-monoxid-riasztó készüléket oszt ki az önkormányzat a települési támogatásban részesülő kispesti családok között. Az önkormányzat hatodik éve támogatja a fűtési szezon elején a
szociálisan rászoruló, gázzal fűtő családokat.
csaknem másfél millió forintot
költött az önkormányzat, így
idén is száz családnak tudunk
segíteni, és jövőre is folytatjuk
az akciót – mondta el lapunknak Gajda Péter polgármester.
Az évről évre nehezebb anyagi
körülmények miatt sok ház-

Idén is száz
készüléket oszt ki
az önkormányzat

Tíz intézmény és két társasházi közösség részesült elismerésben
Az önkormányzat 20. alkalommal jutalmazta azokat a kispesti intézményeket, civilszervezeteket, amelyek programjai
ösztönzik a legfiatalabb korosztályt a környezet ápolására,
a meglévő természeti értékek
megőrzésére. A pályázat célja
a kispestiek, az itt élő fiatalok
környezetvédelmi nevelése, a
gyerekek megismertetése közvetlen környezetük állat- és
növényvilágával, ösztönzésük
a természetes és épített környezet ápolására, védelmére, fejlesztésére. Gajda Péter
polgármester köszöntője után
Kertész Csaba alpolgármes-

terrel és Bogó Józsefnével, a
Környezetvédelmi Bizottság
elnökével együtt adta át a díjakat a pályázóknak. A kerületi

Példamutató
munkát végeznek
a tisztább, zöldebb
Kispestért
oktatási és nevelési intézmények kategóriában első helyezést ért el a Kispesti Bóbita
Óvoda, második helyezett lett
a Kispesti Zöld Ágacska Óvo-

da, harmadik helyezést ért el a
Kispesti Vass Lajos Általános
Iskola. A civilszervezetek, társasházak kategóriában első helyezést ért el a Szigligeti utca
1–11. alatti társasház, második
helyezett lett a Simonyi Zsigmond Lakásfenntartó Szövetkezet. A Környezetvédelmi
Bizottság különdíját kapta a
Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakgimnázium és
Szakközépiskola, polgármesteri különdíjban részesült a
Kispesti Deák Ferenc Gimnázium.
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Díjat kapott Kispest a Virágos Magyarországért versenyen
A Legvirágosabb Úti Cél díjban részesült Kispest az idei
Virágos
Magyarországért
környezetszépítő versenyen,
amelynek díjátadó gáláját
Nagykőrösön tartották. Az
újabb „zöldsiker” jól mutatja a

2006-ban indult, a tisztább, élhetőbb és virágosabb Kispest
megteremtését célzó polgármesteri Zöldprogram eredményességét. A Virágos Magyarországért versenyen 2008-ban
a legszebb kerületnek járó

díjat, 2010-ben, 2012-ben és
2014-ben a főváros különdíját, 2013-ban a főváros fődíját
kapta, 2017-ben pedig a budapesti kerületek kategóriájában
nyert fődíjat Kispest.

Gajda Péter polgármester adta át az idei első riasztót
Az ilyen készülékek használatával nagyobb biztonsággal lehet megelőzni a sokszor
halálos kimenetelű szén-mo-

noxid-mérgezéseket. Előfordult már olyan eset, hogy csak
azért nem történt családi tragédia, mert időben jelzett a szén-

monoxid-riasztó. Az elmúlt
öt évben már mintegy 500
kispesti család kapott ilyen
eszközt. A riasztókra most is

tartásban nem korszerűek a
fűtőberendezések, felújításra,
cserére nem futja. A tüzelőberendezések és a kémények
folyamatos ellenőrzése és karbantartása, illetve a rendszeres
szellőztetés mellett ezeknél a
lakásoknál a szén-monoxidriasztó felszerelése jelenthet
még nagyobb esélyt a gyakran
halálos kimenetelű mérgezés
megelőzésére.

Wekerlei óvodákban is indul török kulturális program

A Szivárvány óvoda után az Árnyas óvoda kicsinyei is ismerkedhetnek a török kultúrával az önkormányzat és a Yunus Emre Intézet, a Török Kulturális Központ közös programjában.

A programindítón a házigazda,
Szücsné Juhász Csilla óvodavezető köszöntötte a vendégeket, köztük prof. dr. Emel
Gülden Oktayt, a török nagykövet feleségét, Gajda Péter
polgármestert, Yakup Gült, a
Yunus Emre Intézet igazgatóját és Vinczek György alpolgármestert. Kispest és a török
testvérváros, Pendik – Isztambul egyik kerülete – immár
nyolcéves kapcsolatának fontos állomása a Szivárvány óvodában év elején indult kulturális, hagyományőrző program,

amelyet az óvoda és a szülők
kezdeményeztek, és amely
most – a Szivárvány mellett
– az Árnyas óvodában folytatódik. A tavaszig tartó program során az óvodások török
népi mondókákkal, dalokkal,
mesékkel, táncokkal, az ebrufestészettel, fonalkészítéssel,
gyermekjátékokkal és ízekkel
ismerkednek, kirándulnak a
budapesti török emlékhelyekre, és óvodapedagógiai foglakozás is vár rájuk a Nemzeti
Múzeumban.

Az Árnyas óvodában folytatódik a programsorozat
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Koszorúzás
Wekerle Sándor
szobránál

Száz éve ért véget az első világháború

Wekerle Sándor 170. születésnapja alkalmából tartott rövid
megemlékezést Kispest Önkormányzata a volt miniszterelnök Kós Károly téri szobránál. Az önkormányzat nevében
Vinczek György alpolgármester, Somogyi Ildikó önkormányzati képviselő, dr. Bernát
Péter, a Polgármesteri Kabinet
Iroda vezetője, valamint Balogh Pál és Tóth Tibor szakértők helyezték el az emlékezés
virágait Wekerle Sándor szobrának talapzatánál. A korszak
jelentős politikai tekintélyének számító államférfi 1848.
november 14-én született. A
székesfehérvári ciszterci gimnáziumban tanult, majd Pesten
szerzett jogi diplomát. Háromszor volt miniszterelnök 1892
és 1918 között. Nevéhez fűződik az aranyvaluta bevezetése
és a kispesti, munkásoknak
tervezett mintalakótelep építésének kezdeményezése. Ebben
az időszakban, 1908-ban egy
ideig pénzügyminiszter is volt.
Wekerle Sándor másfélszeres
életnagyságú, 3,2 méter magas
bronzszobrát, Péterfy László
alkotását 2008-ban állíttatta
Kispest Önkormányzata a Kós
Károly téren.
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Száz éve, 1918. november 11-én ért véget az első világháború. Kispest Önkormányzata ebből az alkalomból tartott megemlékezést a Templom téren,
a felújított Hősök szobra előtt.

A kispesti ’56-os
szabadságharcosokra emlékeztek

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kispesti hőseire emlékeztek a Határ út és az Ady Endre út kereszteződésénél, az 1956. november 4-től itt
zajlott harcokra emlékeztető kopjafa előtt.

Burány Sándor országgyűlési képviselő a Hősök szobránál
Az eseményen Gajda Péter polgármester mondott beszédet.
A városvezető megemlékezett
azokról, akik elszenvedték az
első világháború borzalmait:
„Az 1914-től tartó négy háborús év korábban soha nem látott
méretű és mértékű szenvedést
okozott. A Hybl József által
készített, 1928-ban felavatott
és a centenáriumi megemlékezés keretében idén felújított
Hősök szobrának talapzatáról,
egy évszázad távlatából több
mint 717 név tekint le ránk.
Hétszáz olyan kispestié, akik,
amint azt a felirat is mutatja,
a hazáért áldozták életüket.
Ez a több mint hétszáz férfi
azonban nemcsak katona volt,
hanem fiúk, férjek, apák, testvérek, barátok. Ez az emlékmű nem csak az ő hősiességük
mementója, ugyanúgy emléket
állít annak a több mint hétszáz
kispesti családnak, akik el-

szenvedték a kimondhatatlan
veszteséget, és akiknek a dédés ükunokáik még ma is itt élnek közöttünk. Ezért örülök,
hogy a tulajdonos, a főváros az
idei évben forrást biztosított az
emlékmű rendbetételére, így
az önkormányzat által 2014-

Fővárosi támogatásból újították
fel a Templom téri
emlékművet
ben megkezdett térrekonstrukció méltóképpen fejeződhetett
be. Ugyancsak örömteli, hogy
pályázati támogatással újult
meg az egykori Budapest Székesfőváros Közlekedési Részvénytársaság – a köznyelvben
Beszkárt – első világháborús
hősi halottainak emléktáblája
a régi Üllői úti remiznél, ahol

a tábla 22 hősi halált halt dolgozó emlékét őrzi 1925 óta.
Fontos, hogy emlékezzünk,
és fontos, hogy méltóképpen
megőrizzük emlékhelyeinket,
hiszen a legtöbb hős, akinek a
nevét ma a táblákon olvashatjuk, idegen földben nyugszik.
Családjuk nagy valószínűséggel soha nem tudott szerettük
sírjánál elbúcsúzni tőlük, barátaik nem tudták leróni végtisztességüket, így maradnak a
szobrok, táblák és a nevek…”
A folytatásban a Theatrum
Hungaricum
színművészei,
Pallos Emil és Rencz Antal
adtak rövid műsort. A megemlékezés végén Kispest Önkormányzata nevében koszorút
helyezett el az emlékműnél
Gajda Péter polgármester és
Vinczek György alpolgármester, valamint Burány Sándor,
Kispest országgyűlési képviselője.

Jobbra Apró József, a nemzetőrség egykori vezetője a kopjafánál
Vinczek György alpolgármester beszédét követően Égi Pál
szabadságharcos, az 56-os
Szövetség országos elnöke
személyes emlékeit elevenítette fel. Karácsony Ernő, a Kispesti 56-os Szövetség elnöke
kiemelte, hogy a kerületben
különlegesen nagy figyelemmel őrzik a forradalom emlékét: Magyarországon itt, a

Templom téren állítottak és
avattak először kopjafát a hősök emlékére 1990. október
23-án, és teret is itt neveztek
el először a forradalomról, hiszen a kispesti Ötvenhatosok
tere 1991. október 23. óta viseli ezt a nevet, az emlékművet Göncz Árpád akkori köztársasági elnök avatta fel. A
megemlékezésen a Vass iskola

8. osztályosai adtak rövid műsort, majd Égi Pál, Karácsony
Ernő, Apró József, Porubszky
Istvánné, a kopjafát állító kispesti szabadságharcos „Potyka bácsi” felesége, valamint
Vinczek György helyezett el
koszorút az itt zajlott harcokra
emlékeztető kopjafa talapzatánál.
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Rendhagyó történelemóra 1956-ról
Rendhagyó
történelemórán
vett részt a Kispesti Erkel
Ferenc Általános Iskola 6-8.
évfolyama a Magyar Honvédség Szurmay Sándor Budapest
Helyőrség Dandár parancsno-

kának meghívására a Stefánia
Palotában. A diákok Jancsó
Miklós filmje köré készített
1956-os emlékműsort láthattak, középpontban a Honvéd
Férfikarral. A dokumentum-

film hűen követte a korabeli
eseményeket. A szünet után
dr. Szelka-Tulipán Éva, a
Honvédelmi
Minisztérium
munkatársa tartott előadást az
1956-os eseményekről.
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EMLÉKEZÉS

Koszorúzás
a nemzetőrség
emléktáblájánál

Megemlékezést és koszorúzást
tartott az önkormányzat, a Magyar Szabadságharcos 56-os
Hagyományőrző
Veteránok
Világszövetsége Egyesület és
az 56-os Szövetség Kispesti
Szervezete a Kispesti Nemzetőrség
megalakulásának
62. évfordulóján a Városháza
falán lévő emléktábla előtt.
Vinczek György alpolgármester köszöntőjét követően Apró
József, a nemzetőrség egykori vezetője emlékezett vissza
a 62 évvel ezelőtti napokra:
1956. október 28-án a Városháza épületében alakult meg
nemzetőrség. Siklós Zsuzsanna, a Kispesti Helytörténeti
Gyűjtemény vezetője ünnepi
beszédében a nemzetőrség és a
helyi Nemzeti Bizottság tevékenységéről beszélt. A rendezvényen a Bolyai iskola diákjai
adtak műsort. A megemlékezés végén az 56-os Szövetség
kispesti és országos szervezete képviseletében Jancsovics
János, Égi Pál és Karácsony
Ernő, a Magyar Szabadságharcos 56-os Hagyományőrző
Veteránok
Világszövetsége
Egyesület részéről Apró József, az önkormányzat nevében Vinczek György és Balogh
Pál koszorúzta meg az emléktáblát.
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ELISMERÉS

Kiosztották az idei Kispest Sportjáért díjat

Immár kilencedik éve köszöntötte az önkormányzat azokat a sportembereket, pedagógusokat, akik kiemelkedő munkát végeznek a sport, diáksport területén, a testnevelés és testkultúra népszerűsítésében,
ezek szervezésében, fejlesztésében és támogatásában.

Schulcz Ágnes, Mészáros Gábor
és Pálhegyi-Muszil Zsuzsanna

Kispesten a foci mellett számtalan más sportágban, kézilabdában, röplabdában, táncban,
sakkban, pingpongban, úszásban is kiváló eredményeket,
sikereket érnek el sportolóink a különféle egyesületekben, sportklubokban, iskolai
sportközösségekben, amelyért
köszönet jár, s amelyet ezzel
a díjjal is igyekszik az önkormányzat elismerni – mondta
köszöntőjében Gajda Péter
polgármester a Városházán
rendezett ünnepségen. A Közművelődési, Oktatási, Sport,
Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság idén három
szakembernek ítélte oda az elismerést, amelyet Gajda Péter
és Szujkó Szilvia, a bizottság
elnöke adott át. Kispest Sportjáért díjban részesült Pálhegyi-

Muszil Zsuzsanna, a Múzsa
RSG Sportegyesület ritmikus gimnasztika vezetőedzője, Schulcz Ágnes, a Kispesti
Kós Károly Általános Iskola
testnevelőtanára és Mészáros
Gábor, a B-Cool Dance Team
Sportegyesület elnöke, akrobatikus rock and roll szakedzője
és versenyzője. Köszöntöttek és emléklappal jutalmaztak öt fiatal sportolót, Bognár
Brigittát, Kerekes Dávidot,
Nagy Ágostont, Stefanik Mártont, Vénusz Vilmát. A Nego
Kyokushin Karate Sportegyesület ifjú tagjai országos kupaversenyeken értek el dobogós
helyezéseket, ezért a KOSIE
Bizottság a pályázati rendszeren kívüli rendkívüli támogatásban részesítette őket.
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SPORT

Átadták a kertvárosi utánpótlásnevelési centrumot

Élsportoló fiatalok kaptak önkormányzati támogatást
tanulóknak, ezért is újíttatott
fel több pályát és alakíttatott
át közterületeket. És a jövőben is több olyan fejlesztést
tervez az önkormányzat, amelyek sportolásra, mozgásra
ösztönözhetik a fiatalokat és a
náluk idősebbeket is. A szakbizottság azokat a sportolókat részesítette támogatásban,
akik Kispesten laknak, tanulnak vagy Kispesten működő
sportszervezetek
színeiben
versenyeztek eredményesen,
és a további felkészülésükhöz
igényeltek segítséget pályázatukkal. A támogatásokat a polgármester és Szujkó Szilvia, a
KOSIE Bizottság elnöke adta
át az ifjú sportolóknak.

George F. Hemingway klubtulajdonos az ünnepélyes átadáson

Szujkó Szilvia adta át a támogatásokat

KOSZORÚZÁS

Puskás Ferencre
emlékeztek

A Budapest Honvéd FC Magyar Futball Akadémiájának új kertvárosi utánpótlásközpontját Orbán Viktor miniszterelnök és George F. Hemingway
klubtulajdonos adta át. Az ünnepségen részt vett Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, Csányi Sándor MLSZ-elnök, Gajda Péter polgármester,
valamint két alpolgármester, Vinczek György és Kertész Csaba is.

ÖNKORMÁNYZAT

Idén nyolcvankilenc, 18 év
alatti kispesti amatőr élsportoló vehetett át önkormányzati
pályázati támogatást a Városházán rendezett ünnepségen. A
pályázatokat elbíráló Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi
Bizottság 2,2 millió forintot
osztott szét az élversenyzők
között. Köszöntőjében Kispest
polgármestere elmondta, az
önkormányzat 16 évvel ezelőtt
döntött arról, hogy ezzel a pályázati lehetőséggel támogatja
az amatőr élsportot. Arról is
beszélt Gajda Péter, fontos célja az önkormányzatnak, hogy
minél több ingyenes sportolási, mozgási lehetőséget biztosítson a Kispesten élőknek, itt
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A Dél-pesti Utánpótlás-nevelési Centrum építésére kiírt
közbeszerzést 2017 márciusában nyerte meg a stadionépítésben tapasztalatokkal rendelkező Pharos ’95 Kft. és
az energetikával foglalkozó
Wire-Vill Kft. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű beruházás keretében a fővárosi tulajdonú, 16,5
hektáros területen, a Főkert
Zrt. egykori kertvárosi telephelyén 4,2 milliárd forintból
megépült hét szabványméretű
focipálya – két élőfüves világítással, két műfüves világítással, három élőfüves világítás
nélkül – és egy világítással

ellátott műfüves edzőpálya.
A hét pályát a csapat korábbi
legendáiról, Puskás Ferencről,
Budai II. Lászlóról, Détári Lajosról, Kozma Mihályról, Bo-

Legendás
Honvéd-játékosokról nevezték el
a pályákat
zsik Józsefről, Tichy Lajosról
és Kocsis Sándorról nevezték
el. A 3300 négyzetméter alapterületű oktatási épület földszintjén tantermeket, konyhát,

étkezőt, öltözőket és orvosi
részleget, az emeleten kollégiumot, irodákat és további
öltözőket alakítottak ki, a konditermet a legkorszerűbb eszközökkel szerelték fel. A főbejárat közelében több mint száz
gépkocsinak, öt busznak és 45
kerékpárnak helyet biztosító
parkolót, valamint új gyalogos-átkelőhelyet építettek. A
beruházás részeként a kerítésen kívül kialakított, több mint
egy kilométer hosszú futókört
a környéken élők is szabadon
használhatják majd. A létesítményhez a Temesvár utcából
nyíló Bozsik József sétányon
lehet eljutni.

Halálának 12. évfordulóján
az Aranycsapat kapitányára,
a Nemzet Sportolójára, Kispest díszpolgárára, a méltán
világhíres Puskás Ferencre emlékeztek a nevét viselő
kispesti iskola aulájában felállított mellszobránál. Az eseményen részt vettek pálya- és
sporttársai, tisztelői, az önkormányzat képviselői, valamint a Budapest Honvéd FC
fiatal sportolói. 2006. november 17-én veszítette el Kispest
nagy szülöttét, Puskás Öcsit,
a „száguldó őrnagyot”, akit
már halála előtt is nagy tisztelet övezett nemcsak Kispesten, Magyarországon, hanem
a nagyvilágban is, s példaképként állíthatunk mindazok
elé, akik sportolni szeretnének – emlékezett beszédében
Gajda Péter. Az önkormányzat
nevében Kispest polgármestere, Vinczek György és Kertész
Csaba alpolgármesterek, a Budapest Honvéd FC képviseletében Kaszás Kálmán és Gács
Pál, az MLSZ képviseletében
Dunai Antal, a Puskás Alapítvány nevében Fenyvesi Dezső és Bernát Péter, a Puskás
Nemzetközi Futballalapítvány
képviseletében Mravik Gusztáv, valamint a Puskás iskola
nevében Bogdánfi Márton és
Angyal Adrián helyezte el a
tiszteletadás virágait a mellszobor talapzatánál.
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Vélemények a kispesti karitatív tevékenységekről

A tél beköszöntével számos család szorul még nagyobb segítségre. Az önkormányzat több módon is
támogatja a rászorulókat, és különböző jótékonysági akciókat szervez, sokszor a kerületben működő
civilszervezetekkel közösen. Ön szerint milyen további karitatív megmozdulásokkal lehet enyhíteni
az ünnep közeledtével a legnehezebb körülmények között élők gondjain?

Fekete László
(MSZP-DK-PM)
Az önkormányzat szociális
intézményhálózata mindazoknak próbál segíteni, akik a tél
közeledtével erre rászorulnak:
a tél beállta előtt húsz kispesti
családon és magánszemélyen
segítünk tűzifával és papírhulladékból készített „téglával”,

Ferenczi István (LMP)
A tél beköszöntével a nehezebb
körülmények között élők még
nagyobb segítségre szorulnak.
Az ilyenkor szokásos karitatív
tevékenység,
kampányszerű
segítségnyújtás szívet, lelket
és testet melengető, köszönet
illeti azokat, akik nyújtják.
Ugyanakkor fontos az is, hogy
a kiszolgáltatottság szintjét

papírpellettel. Az önkormányzat az idei évben növelte a
fával tüzelő háztartások támogatását, és – az egyszeri természetbeni támogatást igénylő
ötven családnak – a Közpark
Kft. szállítja ki az államilag
biztosított téli rezsicsökkentés
keretében járó tüzelőanyagot
is, így a leginkább rászoruló
családok idén összesen öt mázsa tűzifát kapnak. A települési támogatásban részesülő,
gázzal fűtő kispesti családok
között idén is száz szén-monoxid-riasztó készüléket oszt
ki az önkormányzat, az elmúlt
öt évben mintegy 500 kispesti család kapott ilyen eszközt.
Továbbra is rendszeresek a jótékonysági akciók Kispesten,
az önkormányzat és együttműködő partnerei – a családsegítő szolgálat, a Vöröskeeleve csökkentsük – az okokkal is foglalkozzunk, ne csak a
tünetekkel. Egy önkormányzat
nyilván nem tudja orvosolni a
lecsúszás és az elszegényedés
összes okát, de az egyik legalapvetőbb szükséglet kielégítésében, a meleg és biztonságos
otthon megteremtésében biztosan tehetne többet. A lakások
energetikai korszerűsítéséhez
nyújtott sokkal intenzívebb
segítség – információnyújtás,
szemléletformálás, tanácsadás,
akár anyagi támogatás – jelentős részben csak szervezés
és politikai akarat kérdése. A
rosszul szigetelt és rosszul,
pazarlóan fűtött otthonok nemcsak a rezsit növelik, de a környezetünket is egészségtelenné,
élhetetlenné teszik. Áldozzunk
sokkal többet ennek a helyzetnek a felszámolására!

reszt, a Misszió Alapítvány, a
Katolikus Karitász és a Kijárat
Egyesület – különösen a téli
időszakban próbálnak segíteni
a rászorulókon, de más szervezetek is alaposan kiveszik a részüket a téli hónapokban adódó krízisfeladatokból. A nehéz
körülmények között élőket az
ünnepek előtt meleg levessel,
teával és élelmiszercsomaggal
ajándékozza meg az önkormányzat, és a karitatív közösségek egymással összehangoltan is szerveznek ételosztó
akciókat. A Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítvány idén harmadik alkalommal rendezett jótékonysági
koncertet, amelynek teljes bevételét karácsonykor osztják
szét a kérelmezők között. Az
önkormányzat által alapított
közalapítvány közel 30 éve fo-

lyamatosan segíti a rászoruló,
egészségkárosodott, nehéz körülmények között élő kerületi
lakosokat. A Kispesten felbukkanó hajléktalanok gondozását
együttműködési megállapodás
alapján az önkormányzat megbízásából a Vöröskereszt, a
Kijárat Egyesület és a Misszió
Alapítvány végzi, de krízisidőszakban aktív segítség érkezik
a Menhely Alapítványtól, a
Máltai Szeretetszolgálattól és
a baptista egyháztól is. Múlt
télen az önkormányzat újíttatta fel a Magyar Vöröskereszt
Nappali Szociális Központ 2.
számú telephelye nappali melegedőjének fürdőblokkját, s
továbbra is keresi azokat a humánus megoldásokat és társakat, szervezeteket, amelyekkel
a fedél nélkülieken is segíthet.

FOGADÓÓRA

Dr. Hiller István (MSZP)

Dr. Hiller István országgyűlési
képviselő következő fogadóóráját 2018. december 13-án,
csütörtökön 17 órától tartja
a kispesti MSZP-irodában
(XIX., Kossuth Lajos utca
50.). Előzetes bejelentkezés
nem szükséges. Szeretettel
várjuk önöket!

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

2018. NOVEMBER

KISPEST

KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

A csalárdok éve

Burány Sándor (MSZP)
A kormány 2018-at a családok
évének nyilvánította, és tüstént
nekilátott. Nettó 700 millió
forintot költött propagandára
a Nemzeti Kommunikációs
Hivatal, s a megbízást – hogyhogy nem – a kormányzati
tendereken korábban is sikeres
cégek nyerték. Fel is lobogózták a budapesti hidakat, nehogy elfelejtsük, milyen évet
is írunk. De mindezt kevesellték, és be is indult a nemzeti
konzultáció, mint rendesen.
Ez további egy-kétmilliárd
forintnyi kiadást jelent majd,
nem számítva a kérdőíveket
övező médiakampányt. Ne izguljanak: az ezzel kapcsolatos
pályázatokat várhatóan szintén
ismerős arcok fogják meg-

nyerni. Így, jó sok pénz elköltése után választ kapunk majd
azokra a kérdésekre, melyekre
a válasz olyan egyértelmű,
hogy eleve értelmetlen dolog
feltenni, még értelmetlenebb
dolog mindezért fizetni. Az
úgynevezett nemzeti konzultáció nem más, mint közpénzből finanszírozott kormánypropaganda. Mindeközben az
idei költségvetésben közel 4
milliárd forinttal kevesebbet
állítottak be családi pótlékra, mint tavaly. A demográfiai
változások mellett többek közt
azért, mert a családi pótlékot
az Orbán-kormány nem tartja fontosnak növelni, összege
2010 óta egyetlen forinttal sem
emelkedett, ami azért elég durva. Persze ilyen kérdést nem
tettek fel: „Egyetért- e Ön azzal, hogy a 10 éve változatlan
összegű családi pótlékot végre
megemeljék?” Csak bajt hozna a kormányra, ha a nemzet
válaszolhatna ilyen kérdésre.
Persze, van családi adókedvezmény, amivel szokás szerint a legjobban keresők járnak
jól, mintha a jómódúak gyerekei fontosabbak lennének. A
kutatások szerint a munkajövedelem alapján leggazdagabb

FESZTIVÁL

Filmszemle
Wekerlén
10 százalék összesen kap an�nyi kedvezményt, mint a skála
alján lévő 48 százalék. Ez is
világosan jelzi: a kormány eltökélt célja, hogy az elesettek
támogatása helyett a tehetőseket hozza helyzetbe. Ha pedig
megnézzük, hogy a „családok
évében” 2405 kilakoltatás történt Magyarországon, akkor
látjuk, hogy a helyzet drámai.
2018 minden, csak nem a családok éve. Hogy mi, azt talán
éppen a legutóbbi napok fejleményei jelzik világosan. Történt, hogy Nikola Gruevszki
volt macedón kormányfő kalandos úton hazánkba szökött.
Nem tekinthető menekültnek,
hisz Macedónia a nemzetközi
jog szerint úgynevezett biztonságos ország. Nem tekinthető politikai üldözöttnek sem,
hisz nem közéleti tevékenysége miatt került bajba, hanem
korrupció miatt kell börtönbe
vonulnia. Külföldi lapértesülések szerint szökését magyar
diplomaták segítették országokon át, váltott diplomataautókkal. Itt tartunk, a kormány
egy bűnözőt bújtat, és a gyanú
szerint embercsempészként viselkedik.
2018 a csalárdok éve.
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KÖZLEMÉNY

Új ügyfélszolgálati irodákban a FŐTÁV és a DHK
A FŐTÁV Zrt. és a NKM
Nemzeti Közművek Zrt.
együttműködése
keretében
két új helyszínen, a Nemzeti Közművek Zrt. központi
ügyfélszolgálati
irodájában
(1081 Budapest, Fiumei út
9–11. szám alatt, a Keleti pályaudvar közelében), valamint dél-pesti ügyfélszolgálati

irodájában (1103 Budapest,
Kőér u. 2/a. alatt a Laurus
irodaházban, a 3-as metró Határ úti állomása közelében) is
fogadják a FŐTÁV Zrt. és a
DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ügyfeleit
adatmódosítási, számlázási,
pénzügyi, számlafizetési, műszaki, közös képviselői ügyek
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intézése, valamint hátralékkezelés céljából. Ezen kirendeltségeken kizárólag bankkártyás fizetési lehetőséget
biztosítanak. Nyitva tartás:
hétfőn, kedden, csütörtökön
és pénteken 8–14 óra között,
szerdán 8–20 óra között.

Második alkalommal rendezte
meg Cégér címmel az ipar- és
helytörténeti filmszemlét a
Wekerlei Társaskör Egyesület
a Wekerlei Kultúrházban. A
kétnapos fesztivált Zupkó Gábor, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének
vezetője, Kispest Díszpolgára
nyitotta meg, Vinczek György
alpolgármester és Somlói Judit, a WTE elnöke köszöntötte. Idén 23 filmet neveztek
a szemlére, köztük nyolc alkotás a határon túlról érkezett. A
közönség és a zsűri – amelynek elnöke Péterffy András
Balázs Béla-díjas filmrendező
volt – 11 filmet tekintett meg
a két nap során. A wekerlei
filmszemle idei első helyezettje Mohi Sándor In memoriam
Huszárik Zoltán című alkotása
lett. A második helyezés egy
operatőri díj is volt egyben,
amelyet Nagy Ernő vehetett át
az Olasz Ferenc fotográfusról
készült alkotásért. Harmadik
helyezett lett a Fohász a déli
végeken című, Bogdán Józsefről szóló portréfilm, melyet Fejős Csilla rendezett. Különdíjat kapott a Nagykőrös, Hírös
Város című, Turai Hunor által
rendezett ismeretterjesztő film.
A másik különdíjat a kispesti
közösségi kertekről szóló alkotás rendezője, Molnár Anita
vehette át.
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Születésnapi
gálaműsor

Gálaműsorral ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját a
Romák
Felzárkóztatásáért
Egyesület a Városháza dísztermében. Vinczek György
alpolgármester
köszöntője
után Hofher József SJ, majd
Szigetvári Györgyné, a Kispesti
Nagyboldogasszony
Karitász vezetője és Losó
Györgyné, az egyesület elnöke idézte fel a kezdeteket. A
cigánypasztoráció kapcsán jött
létre a vallási és kulturális programokat kínáló Talentum Klub
a Karitászon belül, ebből alakult meg az egyesület. Fahidi
Éva író, holokauszttúlélő gyermek- és fiatalkori emlékeiről
mesélt. Lakatos Ferenc és zenekara előadásában felcsendült a magyar Himnusz, majd
a nemzetközi cigány himnuszt
énekelte el Kállai Szilvia tanítónő, a Kispesti Önkormányzat romaügyi referense. A színes és rendkívül színvonalas
születésnapi gálán fellépett
Farkas Rozália, ifj. Lakatos
Ferenc, a Húrok varázsa trió
– ifj. Mohácsi Vilmos (bőgő),
Oberfrank Kuti István (hegedű) és Horváth László (hegedű) –, Csurkulya József cimbalomművész, Csikós Márta és
Lugosi Katalin, Farkas Zsolt
és Barsy Laura. A díszterem
falait a jeles alkalomból Lugosi Tiborné amatőr festő képei
díszítették.

2018. NOVEMBER

KULTÚRA

Nemzetiségi est a KMO-ban

Kilenc nemzetiségi önkormányzat kulturális műsorát élvezhette a közönség
a 23. nemzetiségi esten a KMO Művelődési Házban

2018. NOVEMBER

KISPEST

SPORT

A Kós iskola nyerte az ünnepi úszóversenyt

A hagyományos őszi kupán több mint 800 kispesti diák, 40 szülő és 15 pedagógus mérte össze úszótudását. Az iskolák versenyét ezúttal a Kós Károly
Általános Iskola nyerte, a Pannónia és a Bolyai előtt.

Több mint 800 diák mérte össze úszótudását
Kilenc nemzetiség mutatkozott be a kulturális seregszemlén
Gábor Ilona, a művelődési ház
igazgatója köszöntőjében elmondta: hosszú évek óta hagyomány, hogy a kispesti nemzetiségek a KMO-ban adnak
műsort. Vinczek György alpolgármester beszédében kiemelte az elmúlt időszak történéseit: Kispestnek tovább bővültek
testvérvárosi kapcsolatai, hiszen márciusban a romániai
Tasnáddal kötött az önkormányzat testvérvárosi megállapodást. Az alpolgármester
arról is beszélt, hogy idén elindulhatott a német nyelvi képzés az Arany óvodában. A kul-

turális seregszemlén először a
legkisebbek mutatkoztak be.
A német önkormányzat nevében fellépett az Arany óvoda
német nemzetiségi csoportja,
majd az Erkel iskola diákjai. A
román önkormányzat képviseletében a Nagykárolyi Folklór
Együttes adott műsort. Az örmény kultúrát az ArusenKaa
zenekar hozta el Kispestre,
ezután az Ellinizmosz Görög
Tánccsoport lépett a színpadra, amelynek tagjai jellegzetes
görög táncokat mutattak be. A
lengyel önkormányzat képviseletében a Polonez Néptánc-

együttes gyermek táncosainak
műsorát élvezhették a nézők,
majd a cigány önkormányzat meghívására a Romano
Glaszo zenekar lépett színpadra. A horvát hagyományőrző
néptánccsoport
különleges
táncai után a bolgár Roszica
Néptánccsoport varázsolta el
a közönséget, végül a szerb
önkormányzat műsorában a
Selo zenekart adott koncertet.
A közel háromórás műsor után
a közönség megkóstolhatta a
nemzetiségek különleges ételeit, italait is.

Koncerttel ünnepeltek a katonazenészek
Nagyszabású hangversennyel
ünnepelte
megalakulásának
10. évfordulóját az Obsitos
Fúvószenekar a KMO-ban. A
művelődési házban 2008 óta
működő, nyugdíjas katonazenészek által alapított Obsitos
Fúvószenekari
Egyesületet

– amelynek elnöke 2014-től
Horváth György –, illetve
a zenekart Gajda Péter polgármester és Gábor Ilona, a
KMO igazgatója köszöntötte.
A Nemzeti Kulturális Alap
által támogatott műsorban tizenkét zenemű csendült fel,

mindegyikhez a műsorvezető,
Zelinka Tamás zenetörténész
mondott érdekes bevezetőt. Az
egyes darabokat Fejes István,
Dohos László, Kovács Tibor
és Tóth Tamás karmesterek dirigálták.

Az ünnep jegyében telt a hagyományos őszi úszóverseny,
hiszen a Kispesti Uszoda ebben az esztendőben ünnepli
fennállásának 30. évfordulóját. Kispest leglátogatottabb
intézménye az uszoda, s ez az
elmúlt évek fejlesztéseinek is
köszönhető. Ma már napkollektor fűti a medencéket, új és
korszerű a beléptetőrendszer,
megnyíltak a kültéri medencék, megújultak a zuhanyzók,
az öltözők és az uszodakert
– mondta Gajda Péter polgár-

mester az úszóverseny kezdetén. Az őszi kupán idén is
több számban mérkőztek meg

Fennállásának
30. évfordulóját
ünnepli a Kispesti
Uszoda
egymással a diákok, a szülők
és a pedagógusok egyaránt.
Az 1988-ban alapított ván-

dorserleget 2015 után ismét a
Kós Károly Általános Iskola
nyerte. Az egyéni és csapatversenyi díjakat Tóth András
intézményvezetőtől, Dódity
Gabriella és Fekete László
önkormányzati képviselőktől,
Burány Sándor országgyűlési
képviselőtől, Kertész Csaba és
Vinczek György alpolgármesterektől vehették át a versenyzők.

Egészségnapot rendeztek a gondozottaknak
Tizenegyedik alkalommal tartott preventív egészségnapot
ellátottjainak a Segítő Kéz
Kispesti Gondozó Szolgálat a
József Attila utcai Nyugdíjasházban. Köszöntőjében Gajda
Péter polgármester az egészség megóvásának, a betegségek megelőzésének fontosságára hívta fel a jelenlévő idős
emberek figyelmét. Kispest

önkormányzata számtalan lehetőséget biztosít az ingyenes
testmozgásra, és az idősek számára is rendszeresen szervez
egészségmegőrző,
mozgást
népszerűsítő
programokat.
Vinczek György alpolgármester azt ígérte meg az időseknek, hogy a jövő évben olyan
képzést kapnak az egészségügyi alapellátásban dolgozó

háziorvosok Kispesten, amel�lyel kimondottan az időskorúak gyógyítását tudják még
hatékonyabbá tenni. Elmondta azt is, hogy nyugdíjasok
számára ingyenes védőoltás
bevezetését is tervezi az önkormányzat, jelenleg szakmai
előkészítés alatt áll, melyik betegség megelőzésére fókuszáljanak védőoltással.
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Medgyes Lászlónét
köszöntötték

Tortával, virággal és emléklappal köszöntötte Medgyes Lászlónét 90. születésnapján Gajda
Péter polgármester és Vinczek
György alpolgármester. Jelen volt az eseményen Huszár
Erzsébet idősügyi tanácsos is.
Medgyes Lászlóné Janka 1928.
november 12-én Kispesten
született, ahol azóta is él. Egy
vállalatnál dolgozott 1949-től
1985-ös nyugdíjazásáig, csak
az átszervezések kapcsán történt névváltoztatások okoztak
munkaköri változásokat: volt
gyakornok, tervcsoportvezető,
önálló munkásellátó, terv- és
munkaügyi csoportvezető, az
ország első női szellemi szocialista brigádjának megalapítója, szervezője és vezetője,
függetlenített szakszervezeti
bizottsági munkatársa, függetlenített szakszervezeti titkár.
Szakszervezeti vezetői munkáját 1971-ben kezdte, 1990től nyugdíjasként folytatta
a szakszervezeti munkát az
MSZOSZ Kispesti Területi és
Nyugdíjas Alapszervezetének
titkáraként 2017-ig. 2001 óta
Kispest Díszpolgára, 2007-ben
a Magyar Köztársasági Ezüst
Érdemkereszt kitüntetést vehette át. 1943-ban ismerkedett
meg férjével, akivel 1952-től
2006-ban bekövetkezett haláláig boldog házasságban élt:
két lánygyermekük, négy unokájuk és öt dédunokájuk született.
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Engedélyeztetni kell a kutakat

December 31-ig kell fennmaradási engedélyt kérni a 2018. január 1-je előtt engedély nélkül létesített
kutakra. A 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet alapján a vízjogi engedélyezés indításához – kút létesítése, fennmaradása és megszüntetése esetén egyaránt – kérelmet kell benyújtani az Építéshatósági és
Városfejlesztési Irodához.

A jelenleg érvényes szabályozás értelmében Magyarországon valamennyi kutat engedélyeztetni köteles az építője.
Fennmaradási engedélyköte-

Fennmaradási engedélyt kell kérni
az illegálisan épült
kutakra
les továbbá minden olyan kút,
amely korábban engedély nélkül (illegálisan) épült, vagy
a létesítési engedélyt ugyan

megkapta, de végül a tervektől eltérő műszaki tartalommal
és paraméterekkel valósult
meg. A kispesti Polgármesteri Hivatal Építéshatósági és
Városfejlesztési
Irodájának
tájékoztatása alapján a helyi vízgazdálkodási jogkörbe
tartozó kutakat – a 72/1996.
(V.22.) Korm. rendelet 24.§
(1) bekezdése alapján, akár
fennmaradás, akár új építés
esetén – csak abban az esetben
kell engedélyeztetni, amen�nyiben együttesen megfelel az
alábbi kritériumoknak: a vízkivétel legfeljebb 500 m3/év;
a kút kizárólag talajvízkészlet

vagy parti szűrésű vízkészlet
felhasználásával üzemel; házi
ivóvízigényt vagy háztartási
igényt elégít ki; nem gazdasági célú. A kútra az ingatlantulajdonosnak az üzemeltetési/
fennmaradási engedélyt akkor
is meg kell szereznie, ha úgy
nyilatkozik, hogy a kutat nem
használja (ez alól a kút lefedése sem jelent kivételt). Amíg a
vízi létesítmény létezik (nem
kerül szakszerűen eltömedékelésre), addig az engedélyezési eljárást le kell folytatni. A
41/2017. (XII. 29.) BM rendelet alapján a vízjogi engedélyezés indításához – kút létesítése,

fennmaradása és megszüntetése esetén egyaránt – kérelmet kell benyújtani az Építéshatósági és Városfejlesztési
Irodához, a szükséges nyomtatványok a www.kispest.hu
honlapról letölthetők. A nem
helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó – például gazdasági
célú – kutak fennmaradását
a területi vízügyi hatóságnál
(Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, 1081 Budapest, Dologház u. 1., 1443
Budapest, Pf.: 154.) kell kérelmezni.

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:
Következő fogadóóráját 2018. december 13-án, csütörtökön 17 órától tartja
a kispesti MSZP-irodában
(XIX., Kossuth Lajos utca 50.).
Előzetes bejelentkezés nem szükséges
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-PM)
Minden hónap második keddjén
17.00-tól a Forrásházban.
(Dobó Katica u. 18.)

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

Listás képviselő
Dódity Gabriella
(Fidesz-KDNP)
Telefonos egyeztetés alapján

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

(06-20-242-7079)
Fidesz-iroda (Ady Endre út 91.)
Listás képviselő
Szathury Kolos (Fidesz-KDNP)

7. sz. választókörzet
Lackner Csaba
(MSZP-DK-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-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-PM)
Telefonos egyeztetés alapján folyamatosan (06-20-466-8492)

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

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),

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

ÜGYFÉLFOGADÁS A VÁROSHÁZÁN
POLGÁRMESTERI HIVATAL

1195 Budapest, Városház tér 18-20. • Tel.: 3474-500
H: 14:00-18:00 • K: ZÁRVA • Sz: 8:00-16:30 • Cs: ZÁRVA • P: 8:00-12:00

RECEPCIÓ

H: 8:00-18.00 • K: 8:00-16:30 • Sz: 8:00-16:30 • Cs: 8:00-16:30 • P: 8:00-12:00

KERÜLETI HIVATAL, OKMÁNYIRODA

H: 7:00-17.00 • K: 8:00-18:00 • Sz: 8:00-20:00 • Cs: 8:00-18:00 • P: 8:00-15:00

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

155/70R13
Laufenn téligumi
9.990 Ft / db
Gumiszerelés és tárolás
együtt

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

Fagyálló csere 8.990 Ft
Ablaktörlő lapát (első)
Akkumulátor

3.100 Ft / db

* Más akcióval össze nem vonható, készpénzre nem váltható.
A változtatás jogát fenntartjuk. Az akció időtartama:
2018.11.01.–2019.01.31.

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

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

EXTRA
KÉSZÜLÉKKEDVEZMÉNY
A TELEKOM HÁLÓZATÁHOZ
LEVESEK
350 FT-TÓL

FŐÉTELEK
600 FT-TÓL

DESSZERTEK
300 FT-TÓL

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

ELŐZETES A PÁRBESZÉD TERE
DECEMBERI PROGRAMJAIBÓL
KEDVES ÉRDEKLŐDŐK!
AZ ÉV UTOLSÓ HÓNAPJÁBAN IS NAGY ÖRÖMMEL VÁRJUK
ÖNÖKET A PÁRBESZÉD TERE KÖZÖSSÉGI KLUBBAN.
DECEMBERI PROGRAMJAINK:
DECEMBER 5., SZERDA KARÁCSONYI AJÁNDÉKKÉSZÍTÉS
– PAVERPOL WORKSHOP
VENDÉG: A KÜLÖNLEGES TECHNIKA MŰVÉSZE,
REIZINGERNÉ FEJES TÜNDE
A SZÜKSÉGES ANYAGOKAT BIZTOSÍTJUK, AKI SZERETNE, A
DÍSZÍTÉSHEZ HOZZON MAGÁVAL APRÓ TÁRGYAKAT: GOMBOT, SZALAGOT, KARÁCSONYFADÍSZT, CSILLOGÓ KITŰZŐT
STB.
DECEMBER 6., CSÜTÖRTÖK 18.00 VENDÉGÜNK A MIKULÁS!
GYEREKRAJZ-PÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉSE
DECEMBER 11., KEDD 18.00 A KARÁCSONY FÉNYEI
– BESZÉLGETÉS A KARÁCSONYVÁRÁSRÓL A KÜLÖNBÖZŐ
VALLÁSI KULTÚRÁKBAN
VENDÉG: DEMETERNÉ ANDERLIK CSILLA
DECEMBER 12., SZERDA 16.00 KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
– KARÁCSONYI ASZTALDÍSZEK, HÓGÖMBÖK KÉSZÍTÉSE
A SZÜKSÉGES ANYAGOKAT BIZTOSÍTJUK.

DECEMBER 13., CSÜTÖRTÖK 18.00 VILÁGJÁRÓ KLUB
– IZRAEL
VENDÉG: DÉSI TAMÁS ÉS VADAS ANNA
DECEMBER 18., KEDD 16.00 KARÁCSONYFA-ÁLLÍTÁS
– A PÁRBESZÉD TERE SZERVEZŐCSAPATA ÉS VENDÉGEINK
KÖZÖS FENYŐFADÍSZÍTÉSE
EGYES PROGRAMOK IDEJÉN A PÁRBESZÉD TERE ELŐTT AZ
UTCÁN MEGLEPETÉSSEL VÁRJUK VENDÉGEINKET!

HUAWEI
MEDIAPAD
T3 10

0 Ft kezdőrészlet

1290 Ft × 22 hónap
Összesen: 28 380 Ft

Új otthoni internet előfizetésre, 2 év hűségidővel.
Keresd Telekom üzleteinket
a soroksári Auchan üzletsorán,
a Shopmark I. emeletén,
vagy a KÖKI Terminál bevásárlóközpontban!
További információ: telekom.hu/fejlesztes

DECEMBER 15-IG VÁRJUK AZ IRODALMI PÁLYÁZATRA A PÁLYAMŰVEKET AZ IRODALMIPALYAZAT.KISPEST@GMAIL.COM
EMAILCÍMEN VAGY SZEMÉLYESEN A PÁRBESZÉD TERÉBEN.
A PROGRAMOK INGYENESEN LÁTOGATHATÓK.
A VÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK.
CÍM: PÁRBESZÉD TERE, XIX., ADY ENDRE ÚT 89.
KÉRJÜK, KÍSÉRJE FIGYELEMMEL FACEBOOK-OLDALUNKAT
(WWW.FACEBOOK.COM/PARBESZEDTERE) ÉS HIRDETMÉNYEINKET!
KÖSZÖNJÜK EGÉSZ ÉVI MEGTISZTELŐ ÉRDEKLŐDÉSÜKET,
VÁRJUK ÖNÖKET 2019-BEN IS PROGRAMJAINKON.
MINDENKINEK BÉKÉS, BOLDOG ÜNNEPEKET, SIKERES ÚJ
ÉVET KÍVÁNUNK!

A kedvezményes készülékajánlat 2018. november 5-től visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes. A Digitális Jólét alapcsomagokra, illetve meglévő internet szolgáltatásra vállalt új határozott idő vállalás esetére nem vonatkozik a
kedvezmény. Amennyiben az előfizető szerződését a határozott időtartam lejárta előtt felmondja, vagy a szolgáltató felmondására szerződésszegésével okot szolgáltat, a készülék árából biztosított kedvezmény egyösszegben
visszafizetendő. A készüléket azon ügyfelek részére biztosítjuk, akik az ÁSZF szerinti fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek. További feltételek: www.telekom.hu, üzleteink, 1414
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www.shetland.hu

Shetland U.K. Nyelviskola
MINÔSÉGI NYELVOKTATÁS KISPESTEN

Angol, német, spanyol, francia, és olasz nyelvtanfolyamaink szeptember közepén
indulnak délelôtt, délután és szombaton, minden tudásszinten,
wekerlei helyszíneken.
ÁRAK
kezdôtôl alapfokú nyelvvizsga
szintjéig – 60 óra
alapfokú nyelvvizsgavizsga
szintje felett – 60 óra

4-7 fô

8-12 fô

72.000 Ft

60.000 Ft

78.000 Ft

66.000 Ft

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.
shetland@shetland.hu – 1192 Budapest, Kábel u. 10. – Tel: 281-0822, 30/952-1202
Felnôttképzési engedély száma: E–000309/2014
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2018.

november 30.
péntek
17:00 óra

Templom tér
Központi Játszótér

A Lampionos felvonulás a Templom tér díszkivilágításának
ünnepélyes felkapcsolásával kezdődik 17.00 órakor.
Lampionvásárlási lehetőség 16.30 órától a Templom téren.
A felvonulók a lampionokkal a Templom térről a Fő utcán át
elsétálnak a Központi Játszótérre (Nagysándor József utca
– Petőfi utca), ahol manóival és rénszarvasával a Mikulás,
valamint a Csillag Musical Társulat zenés karácsonyi műsora
várja a gyerekeket. A gyermekeknek a helyszínen forró teával,
míg a felnőtteknek forralt borral kedveskedünk.
Mindenkit szeretettel vár
Kispest Önkormányzata nevében:
Gajda Péter polgármester
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