ÖNKORMÁNYZAT
ELFOGADTÁK A SPORTKONCEPCIÓT
Elfogadta Kispest Sportkoncepcióját, a Fenntartható Energia és Klíma Akciótervet, három új rendeletet alkotott, hetet módosított idei utolsó, maratoni
ülésén a képviselő-testület. Kétoldalú szándéknyilatkozatot ír alá az önkormányzat a Pilisi Parkerdő
Zrt.-vel a Kút-tói erdő parkerdővé alakításával kapcsolatban.
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Ünnepi fényekbe öltözött Kispest
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ÖNKORMÁNYZAT
GAJDA PÉTER

5. oldal

A közelgő ünnepeket már új
otthonában várhatja az a kispesti család, amely az előző
bérlő által rossz és lelakott
állapotban visszaadott, de a
VAMŰSZ által teljesen felújított önkormányzati lakásba
költözhetett.

BERUHÁZÁS
KRÁNITZ KRISZTIÁN

3. oldal

Befejeződött a Zöld Ágacska
óvoda idei évre tervezett korszerűsítése: teljesen megújult az intézmény udvara.
Az önkormányzat mintegy
60 millió forintot fordított a
Berzsenyi utcai óvoda felújítására.

GONDOSKODÁS
VINCZEK GYÖRGY

5. oldal

Idén is segíti téli tüzelővel,
fával és brikettel a rászorulókat az önkormányzat.
Minden rendszeres szociális támogatásban részesülő
kispesti család és magánszemély egyszeri plusztámogatást is kap.
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Mintegy 60 millió forintba került a teljes óvodarekonstrukció

Játékokat kapott a Gyermekek
Átmeneti Otthona
Mintegy 150 ezer forintnyi ajándékot kapott a Gyermekek
Átmeneti Otthona (GYÁO) az önkormányzattól. A pénzből
trambulint, csocsóasztalt és sok-sok társasjátékot vettek az
otthon lakóinak.
Az ajándékokat Gajda Péter polgármester, Vinczek György alpolgármester és
Varga Attila, a Szociális és Lakásügyi
Bizottság elnöke adta át Vighné Vincze
Erzsébetnek, a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum vezetőjének. A polgármester ez alkalommal is megköszönte
a GYÁO-t fenntartó, fennállásának
huszadik évfordulóját idén ünneplő
Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum
(KSZSZC) valamennyi munkatársának
a munkáját. Vighné Vincze Erzsébet

kérdésünkre elmondta: az adventi
időszakban sokan gondolnak a nehéz
helyzetű családokra, ajándékokkal és
adományokkal, tartós élelmiszerekkel,
játékokkal és sporteszközökkel kedveskednek a rászorulóknak. Kispesten
ma mintegy 50-60 család billeg a hajléktalanság szélén, él szociálisan nehéz
helyzetben, amelynek kezelése szinte
megoldhatatlan feladat elé állítja az önkormányzatot.

Teljesen megújult a Zöld Ágacska
óvoda udvara

Gajda Péter polgármester adta át az ajándékokat
v

Látogatás a Napraforgó óvodában
Idén is 20 millió forintot fordított az
önkormányzat eszközök beszerzésére
a fenntartásában működő óvodák számára, és a következő években hasonló
módon szeretné támogatni az intézményeket. Gajda Péter polgármester
és Vinczek György alpolgármester a
Napraforgó óvodában tekintette meg,
hogy mire költötték a kapott támogatást. Bogdányné Horváth Ildikótól, a
kertvárosi óvoda vezetőjétől megtud-

tuk, bútorokat – csoportszobai és öltözőszekrényeket, székeket, asztalokat
–, valamint technikai eszközöket – laptopot, számítógépet és monitort – vásároltak az 1,3 millió forintos támogatásból. A Karinthy Frigyes utcai óvoda
speciális logopédiacsoportot működtet
maximum 13 fővel, ide azokat a különleges bánásmódot igénylő gyermekeket várják, akiknek mindennapos intenzív beszéd- és mozgásterápiára van
szükségük.

Befejeződött a Zöld Ágacska óvoda
idei évre tervezett korszerűsítése: teljesen megújult az intézmény udvara.
Az önkormányzat idei évre szánt 500
millió forintos intézményfelújítási
alapjából mintegy 60 millió forintot
fordított a Berzsenyi utcai óvodára.

A nyári szünetben megtörtént hat vizesblokk építészeti-gépészeti és elektromos
korszerűsítése, kicserélték a vízvezetékeket, a lefolyókat, a zuhanytálcákat, a
WC-ket, a mosdókagylókat, valamint teljes festést, fali- és padlóburkolat-cserét is
végeztek a vizes helyiségekben. A belső
udvar részleges felújítása során sor került
az udvar egy csaknem 350 négyzetméteres
részének térkövezésére, három gumiburkolatú játszósziget kialakítására, három

új árnyékoló napvitorla kihelyezésére,
valamint megújultak a homokozók ülőkéi

Jövőre is folytatódik az
intézménykorszerűsítési
program
és faburkolatai is. A teljes óvodarekonstrukció 60 milliós költségének mintegy

harmadát, összesen csaknem 20 millió forintot tett ki az udvar felújítása – mondta
el lapunknak Kispest polgármestere, aki
Kránitz Krisztiánnal, a munkálatokat koordináló VAMŰSZ igazgatójával járt az intézményben. Gajda Pétertől megtudtuk, az
önkormányzat jövőre is 500 millió forintot
fordít az intézménykorszerűsítési program
folytatására, ebből az összegből végzik
majd el azokat a kisebb felújítási munkákat
is, amelyek idén elmaradtak.
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Magántámogatást kaptak az ösztöndíjas diákok

Már hetedik alkalommal nyújtott támogatást kispesti fiataloknak felsőfokú tanulmányaikhoz dr. Halász Géza. A volt műszaki egyetemi tanár vállalkozása nyereségéből segíti a 25 legrászorultabb Bursaösztöndíjas diákot. A városházi ünnepségen 50-50 ezer forint támogatást kaptak a fiatalok.

Idén is 25 kispesti fiatal kapott plusztámogatást

Köszöntőjében Kispest polgármestere arról beszélt, hogy
minél hosszabb ideig tanul
valaki, annál szélesebb ismeretanyagra, tudásra tesz szert,
és válik ezek által érdeklődő,
gondolkodó és kritikus emberré, amire egyre nagyobb
szükség van manapság, amikor
egy egyetem éppen elhagyni
készül Magyarországot. Gajda Péter méltatta a felajánlást,
mint fogalmazott, dr. Halász
Géza a tudásával szerzett vagyonából nyújt támogatást,
hogy könnyebbé tegye a tanulást. Halász Géza azt mondta, szeretné, ha a kerületből,

a városból és az országból is
minél többen folytatnának felsőfokú tanulmányokat, s akik
végeznek, ne feledjék, hogy a
szabadságot nem szabad feladni egy kis biztonságért. Azt
tanácsolta a fiataloknak, hogy
ha befejezték tanulmányaikat
és meglesz a képesítésük is,
maguk döntsenek sorsukról,
és legyenek szolidárisak a nehezebb helyzetben élőkkel. A
diákok Gajda Péter polgármestertől, az adományozótól és
Szujkó Szilviától, az oktatási
bizottság elnökétől vehették át
a támogatást.

Újabb család költözhetett önkormányzati lakásba

A közelgő ünnepeket már új otthonában várhatja az a család, amely megkezdte a beköltözést a
VAMŰSZ által teljesen felújított Árpád utcai önkormányzati lakásba. Mivel a korábbi bérlő rossz és
lelakott állapotban adta vissza a lakást, ezért a felújításra és lakhatóvá tételre mintegy ötmillió forintot
költöttek.
tudtuk meg Kispest polgármesterétől, aki a beköltözést
követő napokban látogatott el
a családhoz. Gajda Péter elmondta azt is, hogy a lakások
bérlői sokszor nem törődnek
az ingatlanok állapotával, és

Kevés lakást tud
felajánlani
az önkormányzat

GAZDASÁG

Vállalkozói fórumot rendeztek a KMO-ban
A Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara (BKIK) XIX. kerületi Tagcsoportjának nevében Szatmáry-Jähl Angéla elnök köszöntötte a résztvevőket
a KMO Művelődési Házban
megtartott vállalkozói fórumon. A BKIK tervei szerint
hamarosan minden kerületben
lesz önálló irodája a tagcsoportoknak, így a kispestinek
is, mert jelenleg a kispesti kamarai tagok a XVIII. és a XX.
kerületi irodákban intézhetik
ügyeiket. A fórum első előadójaként Gajda Péter polgármester megköszönte a helyi
vállalkozók munkáját, hiszen
az innen érkező iparűzési adó
teremti meg az anyagi fedezetet, az alapot a város zavartalan
működéséhez. Mint mondta, a
város 10-11 milliárdos költségvetéséből mintegy 4 milliárd forint érkezik a fővárosi
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forrásmegosztásból a helyi
vállalkozóktól. A polgármesteri előadás után Pataki Gábor, a Predeem Hungary Kft.
ügyvezetője előadásában a ma
még szokatlan fogalmakról,
gazdasági megoldásokról, a
„kriptovalutákról” mint befektetésről, illetve a vállalkozások
indításában is segítő úgynevezett „blokkláncról”, valamint a
Bitcoin-vásárlás adta előnyökről, lehetőségekről, használatának eddigi tapasztalatairól
beszélt. A hétköznapokban is
jól hasznosítható előadásában
Marjay Gyula, a Vállalkozók
Országos Szövetsége Budapesti és Pest Megyei Regionális Szervezetének elnöke,
könyvvizsgáló és adószakértő
a vállalkozásokat érintő főbb
2019. évi adóváltozásokat ismertette.

Gajda Péter polgármester adta át a lakás kulcsait
A lakáskiutalási határozat után
jelképesen is átadta az önkormányzati lakás kulcsait Gajda Péter polgármester. Az 50
négyzetméteres Árpád utcai
otthont az elmúlt hetekben

újították fel teljesen annak az
édesanyának, aki két kiskorú
gyermekével költözhetett be.
Sajnos az önkormányzat csupán hatvan lakással gazdálkodik, így évente 10-15 lakást

tudunk felajánlani a rászoruló
családoknak. Az édesanya nehéz családi körülményei miatt
pályázott erre az önkormányzati lakásra, majd a pályázók
közül került kiválasztásra –

ha ki kell költözniük, szándékosan meg is rongálják, leszerelik vagy elviszik a lakások berendezéseit. Ezért volt
szükség arra, hogy a most kiutalt lakást is teljesen felújítsák a VAMŰSZ szakemberei.
A vagyonvédelem érdekében
az önkormányzat most már
csupán hat hónapra köt bérleti
szerződést a lakókkal, amelyet
folyamatosan újítanak majd
meg.

Téli tüzelővel segít az önkormányzat a rászorulókon

Pataki Gábor a jövőbe repítette a hallgatóságot

Az önkormányzat hagyományos tűzifaakciójának keretében a tél beállta előtt húsz
rászoruló család, illetve magánszemély kap tűzifát és
papírhulladékból
készített
„téglát”, papírpelletet. Az önkormányzat idén 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 – tájékoztatta lapunkat Vinczek György
alpolgármester. Gajda Péter
polgármestertől
megtudtuk,
minden rendszeres szociális támogatásban részesülő
kispesti család és magánszemély egyszeri 15 ezer forintos
plusztámogatást is kap, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultakat pedig
gyermekenként további 6 ezer
forinttal támogatja az önkormányzat az év végén.

Növelték a fával tüzelő háztartások támogatását
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EGÉSZSÉG

Idén is volt lisztérzékenység-szűrés
az óvodákban

A tavalyi akcióhoz hasonlóan, a kispesti önkormányzat támogatásával idén
év végén több mint háromszáz 5-6 éves, nagycsoportos óvodás kisgyermek
térítésmentes lisztérzékenység-szűrését végezték el.

Elkészült a Lehel utca–Vak
Bottyán utca–Derkovits Gyula utca–Wesselényi utca–Móricz Zsigmond utca–Simonyi
Zsigmond
utca–Kisfaludy
utca–Ady Endre utca páratlan
oldala
(37–53/b.)–Hunyadi
utca–Üllői út által határolt területre vonatkozó, a területek
felhasználásának és beépítésének általános szabályait,
valamint a részletes övezeti
leírásokat tartalmazó Kerületi
Építési Szabályzat (Városközpont KÉSZ). A dokumentációt
a Képviselő-testület a 37/2018.
(XII.5.) önkormányzati rendeletével fogadta el a 2018. december 3-i ülésén, a rendelet
2019. január 4-én lép hatályba.
Ezzel párhuzamosan módosulnak a településkép védelméről
szóló 34/2017. (IX.29) önkormányzati rendelet (TKR.)
egyes szakaszai. A Városközpont KÉSZ és a rendelet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege a www.
kispest.hu honlapon elérhető.

Igazgatási szünet
a hivatalban
A 2/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet szerint 2018.
december 19-től január 1-jéig
a Polgármesteri Hivatal téli
igazgatási szünet miatt zárva
tart.
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Maratoni testületi ülés és közmeghallgatás

Elfogadta Kispest Sportkoncepcióját, a Fenntartható Energia és Klíma Akciótervet, három új rendeletet alkotott, hetet módosított idei utolsó, mintegy 4,5 órás ülésén a képviselő-testület. Az ülést közmeghallgatás követte.
Közmeghallgatást tartott a
testület
A közmeghallgatás bevezetőjében Gajda Péter a Polgármesteri Programban ígért
idei fejlesztésekről beszélt
dióhéjban, majd a közterületi térfigyelő kamerák „örök-

Új főigazgató
vezeti februártól
az egészségügyi
intézetet

Fekete László, Kránitz Krisztián, Szujkó Szilvia, Bogó Józsefné
és Lackner Csaba (MSZP-DK-PM)

Több mint háromszáz gyermek térítésmentes szűrését végezték el
A Városháza illetékes irodájától kapott tájékoztatás szerint
a szűrésben érintett korcsoport
létszáma 425, ebből 322 kisgyerek szülei gondolták úgy,
hogy hozzájárulnak a szűrés
óvodai elvégzéséhez. A kispesti óvodákban a 60 százalék
körüli átlagtól jóval nagyobb
volt a szűrés iránti igény és
érdeklődés. A vizsgálat során
csupán egy pozitív esetet találtak, erről a szülőket értesítették. Hét kisgyereknél jelezték
az antitesthiánnyal jellemezhető kórképek legenyhébb
formáját, IgA-hiányos eredményt a szülőknek. A coeliákia
(lisztérzékenység) az egész
szervezetet érintő autoimmun
betegség, amelyet a kalászos

gabonafélékben lévő sikér
(glutén) egyik fehérjecsoportja, a gliadin fogyasztása vált ki
és tart fenn bizonyos genetikai
adottságú emberekben. Az autoimmun betegségek általában

Kispesten
az átlagnál jóval
nagyobb volt a
szűrés iránti igény
egy életen át tartanak, mert a
kiváltó okokat az orvostudomány kevés kivétellel még nem
ismeri – nyilatkozta lapunknak
korábban a kispesti kisgyerek
szűrését végző CöDiMed Kft.

igazgatója, Pusztai János, aki
családi érintettség miatt 1992
óta foglalkozik a betegséggel,
illetve 2006 óta végeznek feleségével szűréseket az országban. A szűrés csupán néhány
perc, nagyon kevés fájdalommal, hiszen az ujjbegyből nem
tűvel, hanem egy kifejezetten
gyerekek részére kifejlesztett „lándzsával” vesznek néhány csepp vért. A vizsgálat
eredménye alig tíz perc múlva elkészül, és 96 százalékos
biztonsággal ad megbízható
eredményt, amelyről minden
esetben írásban tájékoztatják a
szülőket az eredményről. Pozitív esetben pedig javaslatokat
adnak a további vizsgálatokra,
egészségügyi intézményekre.

Elfogadták Kispest sportkoncepcióját
A zárt ülést követően módosították a képviselők az
önkormányzat
vagyonáról,
a lakások bérbeadásáról és
béréről, a behajtási övezetekről, a versenyeztetési eljárásról, a településkép védelméről,
a települési támogatásról és
a szociális szolgáltatásokról
szóló rendeleteket. Új rendeletet fogadtak el a 2019. évi
átmeneti gazdálkodásról, a
Városközpont építési szabályzatáról és a köztisztviselők
illetménykiegészítéséről. Folyószámla-hitelkeret biztosításáról is döntött a testület: az
önkormányzat 2019-ben 650
millió forint hitelkeretet vesz
igénybe az OTP Bank Nyrt.től. Elfogadták a képviselők a
visszajelentést Kispest Fenntartható Energia Akciótervéről
(SEAP), valamint a Fenntart-

ható Energia és Klíma Akciótervéről (SECAP). Elfogadta a
testület Kispest Sportkoncepcióját, amelynek legfontosabb
elemeként a Gazdasági Ellátó
Szervezethez tartozó Kispesti
Sportközpont a Katona József
utcai Önkormányzati Sporttelep és a Zoltán utcai Wekerlei
Sporttelep üzemeltetése mellett január 1-jétől átveszi a
Humánszolgáltatási és Szociális Iroda sporttal kapcsolatos
feladatköreit, valamint a Közpark Nonprofit Kft. közterületi sportpályákkal kapcsolatos
feladatköreit, illetve a feladatkörökhöz rendelt költségvetési
előirányzatokat.
Szándéknyilatkozat a parkerdőről
Kétoldalú szándéknyilatkozatot ír alá az önkormányzat a
Pilisi Parkerdő Zrt.-vel a cég
kezelésében lévő Kút-tói erdő

parkerdővé alakításával kapcsolatban, és a 2019. évi költségvetésben 20 millió forintot
különít el a Pilisi Parkerdő
Zrt. támogatására. A nyilatkozat szerint az erdőterületen
lévő faállomány előrehaladott
kora, leromlott egészségi állapota okán az erdő természetes
úton nem újítható fel. A Pilisi
Parkerdő Zrt. vállalja, hogy az
önkormányzattól kapott támogatás fejében a kivágott faállomány helyén, az erdőtervrendeletben előírt, a normál
gazdálkodás kereteit meghaladóan parkerdőt alakít ki. Gajda
Péter polgármester elmondta, a
szándéknyilatkozat arról szól,
hogy ne legyen tarvágás, az
önkormányzat szeretné megerősíteni a szerződéssel, hogy
korszerű, parkosított erdőterület, Kispest legnagyobb közhasználatú parkja alakulhasson
ki ott – tette hozzá.

befogadásával”, a wekerlei
csapadékvíz-elvezetéssel és a
parkolási helyzettel, valamint
a Kispesti Uszoda kertjében
létesítendő
sportcsarnokkal
kapcsolatos kérdésekre válaszolt. A Határ út forgalmával
és a Pest és Buda déli részét
összekötő új Duna-híd, a Galvani híd és a hídról Pest felé
vezető útvonal Wekerletelep
mellett elhaladó szakaszát
érintő kérdésekre válaszolva a
polgármester elmondta, az önkormányzat igazságügyi szakértői véleményt kért a Határ út
mentén élőket érő zaj- és porterhelés miatt. A dokumentum
megállapította, hogy a tervezett út kettévágja az erdősávot,
megnehezíti az ott lakók életét.
Az önkormányzat 2017-ben
kéreg alatti útelvezetést javasolt, a Határ út szervizúttá alakításával. A beruházó NIF Zrt.
októberi levele szerint a beruházás leállt. Gajda Péter hangsúlyozta, az önkormányzatnak
az a hivatalos álláspontja, hogy
nem támogat olyan megoldást,
amely jelentős környezeti kárt
okoz. Mindent megteszünk
azért, hogy hatékonyan képviseljük az itt élők érdekeit – tette hozzá.
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Adventi vásár
és közösségi
karácsony

Idén is színes programkínálat várta és várja az ünnepre
készülődő kispestieket. Kreatív alkotó foglalkozásokon
nyílt lehetőség apró ajándékok készítésére december
második hétvégéjén a KMO
Művelődési Házban rendezett karácsonyváró vásáron. A
Wekerlei Kultúrházban évek
óta kihagyhatatlan része az
ünnepi készülődésnek a közös adventi koszorúkötés: az
érdeklődők az asztal- vagy
ajtódísz készítése mellett
mézeskalácsot is süthettek a
gyerekekkel a Wekerlei Kulturális Közhasznú Alapítvány
által támogatott programon. A
Wekerlei Társaskör Egyesület
által szervezett hagyományos
kézműves vásáron kispesti és
wekerlei, illetve környékbeli
amatőr és hobbi-kézművesek
árulták portékáikat a Munkás
Szent József Közösségi Házban és a templomkertben. Az
év utolsó nyitvatartási napján
adventi teadélutánt rendeznek
a Wekerlei Könyvtárban: december 17-én 16 órától Bernard Huther francia zenész
ad elő sanzonokat. Az Átalakuló Wekerle idén második
alkalommal, december 20-án
16–20 óra között szervez a kispiacon közösségi karácsonyi
programot, ahol forralt borral
és forró teával, piaci forgataggal várják az érdeklődőket.

2018. DECEMBER

GONDOSKODÁS

Jótékonysági koncert a rászorultakért
Jótékonysági koncertet szervezett a Kispesti Rászorultak Megsegítésére
Közalapítvány a Városházán, ahol immár harmadik alkalommal lépett fel
az alapítvány kérésére a Csillag Kórus és Zenekar. Az est teljes bevételét a
rászorulók között osztják szét.

2018. DECEMBER

KISPEST

ADVENT

Ünnepi fényekbe öltözött Kispest

Az Obsitos zenekar ütemes indulóival kezdődött idén is a hagyományos
lámpagyújtás és lampionos felvonulás a Templom téren. Az ünnepi fények
felgyulladása után a kispestiek átvonultak a Központi játszótérre, ahol már
várta a gyerekeket a Mikulás, a rénszarvas és sok-sok meglepetés.

közül három kispesti festőművész (Szőgyéni Sándor,
Balgha Sándor, Császár Sándor) alkotásai voltak a fődíjak.
Az est teljes bevételét, 300

Az est teljes bevételét a rászorulók
között osztják szét
ezer forintot még karácsony
előtt megkapják a rászorulók.
A kuratórium döntése alapján idén egy 12 éves autista,
mozgáskorlátozott kislány és

egy mozgásfogyatékos felnőtt
férfi kapott nagyobb összegű
támogatást gyógyászati segédeszközök beszerzésére. A közalapítványt 27 éve hozta létre
a XIX. kerület önkormányzata
azzal a céllal, hogy Kispesten
élő, hátrányos helyzetű, nehéz körülmények között élő,
egészségkárosodott lakosokat
segítsen. Az elmúlt tíz évben
közel 27 millió forinttal segítették a rászorultakat egyebek
mellett gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök kiváltásában.

v

Ünnepi hangversenyek az evangélikus templomban
December 14-én 18 órától
a Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola diákjai adnak
karácsonyi hangversenyt a
Kispesti Evangélikus Gyülekezet templomában. Köszön-

tőt mond Bak Ferenc tankerületi igazgató, közreműködik
Szeleczky Artúr – ének, az intézmény növendékei és tanárai, a művészeti iskola szimfonikus zenekara, vezényel:

INSTALLÁCIÓ

Rénszarvasszán
a Városháza előtt

Egészen vízkeresztig, január
6-ig áll majd a kispesti Városháza előtt az este kivilágított
rénszarvasszán-installáció,
amelybe egy-egy fényképfelvétel erejéig bele tudnak ülni a
gyerekek. Hogy a rénszarvasszánt minél többen kipróbálhassák, a könnyűszerkezetes
szánba csak gyerekek üljenek,
a rénszarvast pedig ne lovagolja meg senki sem!

Fellépett a Csillag Kórus és Zenekar
A fergeteges hangulatú esten
a már megszokott country,
gospel stílusú zene mellett a
kórus legújabb, karácsonyi
albumáról, a „Megérkezett!
– Betlehemi történet” című
lemezéről hallhattak dalokat
a nézők. Az önkormányzat
nevében Vinczek György alpolgármester, az alapítvány
nevében Deákné Császár
Gabriella elnök köszöntötte a
résztvevőket. A kórust Balogh
Eszter dirigálta. A koncert
után kizárólag a rendezvényre
felajánlott tombolanyereményeket sorsoltak ki, amelyek
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Payr Henrik. December 15-én
18 órától a művészeti iskola
koncertfúvós zenekara ad ünnepi hangversenyt az evangélikus templomban, vezényel:
Payr Henrik.

ÜNNEP

A Templom térről indult a lampionos felvonulás
Sok éves hagyomány már,
hogy a közelgő ünnepek előtt
közösen kapcsoljuk fel a város
ünnepi világítását és visszük
át jelképesen lampionokkal a
fényeket a város köztereire –
mondta köszöntőbeszédében
Gajda Péter polgármester, aki
a körülötte álló gyerekekkel
celebrálta az immár kilencedik alkalommal megtartott
adventköszöntő rendezvényt.
Gyetván Gábor, a Nagyboldogasszony templom plébánosa arról beszélt, hogy évről
évre gyertyát gyújtunk otthon
a születésnapokon, szeretteink emlékére halottak napján
a temetőkben, mert a gyertya
több mint egyszerű fényesség:
lángja melegíti a kezünket, a
szívünket, és ez a fény segíti
meglátni nekünk azt, hogy mi
van a fényen túl. Megmutatja

nekünk azt a szeretett közösséget, amely a biztonságot adja,
azokat, akik fontosak nekünk,
és akiknek mi is fontosak vagyunk. A köszöntő szavak után
a népes lampionos menet átvonult a Központi játszótérre,

Környezetbarát
„repoharakat”
használtak
a rendezvényen
ahol Vinczek György alpolgármester és a gyerekek meggyújtották a színpadon felállított
adventi koszorú első gyertyáját. Ezt követően a Csillag
Musical Társulat műsorát láthatták az érdeklődők, a felnőtteket forralt borral, a gye-

rekeket teával kínálták meg
a szervezők. A hagyományos
programon egy újdonságról is
beszámolt az egyik szervező,
Fülöp Péter. A rendezvények
hulladékának akár 60-70 százalékát is eléri a műanyag poharak aránya. Kispest Önkormányzata a Védegylettel és az
Átalakuló Wekerlével együttműködve az idei lampionos
felvonuláson először használt
újfajta „repoharakat”. Ezek a
poharak használat után elmoshatók, így a teljes hulladék
mennyisége is ennyivel csökkenthető. Kísérleti jelleggel
először 300 darab 3 dl-es poharat osztottak ki. A poharakat
a rendezvény végén a színpad
mellett gyűjtötték össze, hogy
megfelelő tisztítás után, a következő rendezvényen újra felhasználhassák azokat.

Fényfüzérekkel
díszített terek

Kispest díszkivilágítására a
négy nagy téren – Kós, Városház, Kossuth, Atatürk – csaknem 1700 méter fényfüzért,
azaz közel 17 ezer LED-lámpát
használtak. A Templom teret
mintegy 5500 méter fényfüzérrel, karácsonyfával és ember nagyságú betlehemmel varázsolták igazán ünnepélyessé.
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POLITIKAI PÁRTOK ROVATA

Vélemények a civilszervezetekkel való együttműködésről

Kispest Önkormányzata szoros és folyamatos kapcsolatot ápol számos társadalmi szervezettel, civil
közösséggel. Az önkéntesek sok területen tudnak kapcsolódni kerületi eseményekhez, programokhoz,
mindez a civil fórumon vagy az önkéntesek napján még nagyobb hangsúlyt kapott. Ön szerint mely
területeken, mely alkalmakkor és milyen formában lehetne még inkább erősíteni az önkormányzat és
a civilek együttműködését?

Fekete László
(MSZP-DK-PM)
Az világosan látszik, hogy a
civilek munkája nélkül bizony
Kispesten, de a fővárosban és
az országban is sok területen
megállna az élet: nem működ-

Ferenczi István (LMP)
A kerületben aktív civilek sok
kispesti életét könnyítik, jobbítják és színesítik munkájukkal:
véradással,
kertészkedéssel,
élelmiszer-segélyezéssel, tanodai oktatással, művészettel,
ökológiai szemléletformálással
és sok mással. Az innovatívabb
kezdeményezések utat is mutatnak a komolyabb erőforrások-

ne a hajléktalanellátás, még
nagyobb gondok lennének a
vérellátásban, nem lenne ilyen
szép zöld a kerület, szegényesebb lenne a helyi kulturális
élet, nem kirándulnának, ritkábban jönnének össze egyegy vidám rendezvényre a
nyugdíjasok. A szervezetek
képviselői az önkormányzat
kezdeményezésére
tavas�szal és ősszel minden évben
találkoznak, ahol olykor beszámolnak saját munkájukról,
tevékenységükről is. A helyi
civilszervezetek, bár ismerik
egymást, hiszen több szervezetnek hasonló a tevékenységi köre, kicsit mégis mintha
elszigetelten tennének a helyi
társadalomért. Talán lehetne
kal rendelkező önkormányzat
számára. Ha a kerület vezetői
a jó példákat és a bennük rejlő
lehetőséget felismerik, akkor
támogatásukkal új távlatokat
adhatnak Kispest fejlődésének.
A civil szféra dolga azonban
az is, hogy közvetlen módon
beleszóljon a közügyekbe, érdekeket érvényesítsen, nyomást
gyakoroljon és ellenőrizze,
számon kérje a hatalmat gyakorlókat. Az önkormányzati
politikus akkor cselekszik jól,
ha ilyen esetekben felismeri,
hogy ő is csak egy a helyi szereplők közül, ha nyitott marad
a civilek szempontjaira és kész
korrigálni álláspontját a közjó
érdekében. Ezzel a kihívással
kell megbirkóznunk például a
Határ úti kiserdőbe tervezett
út ügyében, amely továbbra is
napirenden van.

sokkal több közös akciójuk,
kezdeményezésük, amelyben
kihasználnák
egyik-másik
szervezet erősségeit: ebben
az önkormányzat vállalhatna
koordinációs szerepet. A szociális gondoskodásban még
jobban igénybe lehetne venni
a civilek, a fiatalok segítségét
olyan területeken, amelyekben
hiány van a dolgozó kézben, az
érző lélekben. Kispesten is nagyon sok az idős, aki egyedül
van. A bevásárlást, a ház körüli
munkát, a személyes gondoskodást segítik az erre hivatott
önkormányzati ellátó szervezetek, de arra kevés idejük marad a hivatásos gondozóknak,
hogy a lelkükkel is foglalkozzanak az idős kispestieknek.

Lázár Tamás (Jobbik)
A kerületben a civilszervezetek működésüket tekintve
széles palettán mozognak.
Megállapítható, hogy nemcsak
a kerületben, de a társadalom
egészében kialakult mind a
gyermekek, mind az idősek,
valamint az otthon, ellátás nélküliek vonatkozásában egyfajta
társadalmi érzékenység, főként

2018. DECEMBER

KISPEST

ÖNKORMÁNYZAT

Megtartották az őszi Civil Fórumot

Idei intézményi felújításokról és fejlesztésekről, a közösségi költségvetésről és a zöldhulladék kezeléséről is szó esett a Tudásházban rendezett Civil Fórumon.
szült az udvar és a vizesblokkok felújítása a Zöld Ágacska
óvodában is. Az önkormányzat
erre csaknem 40 millió forintot fordított. Alig egy hónap
alatt, április közepére befejeződött a Huba utcai Wekerlei
Tipegők bölcsőde felújítása.
A beruházás során az intézmény nagy vizesblokkjának és

Jó lenne, ha az önkormányzat
koordinálásában, szakmai felügyelete mellett a kötelező
önkéntes munka keretében a
kerületi középiskolás fiatalok
„örökbe fogadnának” egy-egy
idős embert, és néha meglátogatnák, beszélgetnének, felolvasnának, esetleg társasjátékoznának, kézműveskednének
velük. De hasonló jószolgálati
feladat lenne az idős emberek
házi kedvenceinek sétáltatása, a sokgyerekes anyukák
hétköznapi teendőinek segítése. Számtalan ötlet adódhat a
hétköznapi életben, amelyhez
nagyszülők vagy egyéb rokonok hiányában nélkülözhetetlen a civil segítség.
így a tél beálltával, az ünnepek
közeledtével.
Képviselőként
fontosnak tartom, hogy az adott
tevékenységen belül – legyen az
szociális terület, oktatás, egyéb
társadalmi összefogás – ne látszatintézkedések történjenek,
hanem valódi segítségnyújtás,
hatékony szolgáltatás kerüljön
kialakításra. Ennek érdekében
az önkormányzat és egy-egy
civil szerveződés együttműködésében kell szorosabb munka-,
valamint bizalmi kapcsolatot
kialakítani. Elvárható, és legyen is elvárás egy kerületi
vezetéssel szemben az, hogy az
önkormányzat által működtetett
intézményekbe – preventív,
vagy a már kialakult probléma,
a segítségnyújtás tekintetében –
beengedje a civilszervezeteket,
oly módon is, hogy támogatóként csatlakozik az adott tevékenységhez.
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Folytatódik az 500
millió forintos
intézményfelújítási
program

Ikladiné dr. Petres Veronika, a Humánszolgáltatási
és Szociális Iroda vezetője
Gajda Péter polgármester a hagyományoknak megfelelően a
rövid köszöntő után tájékoztatót adott az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről, külön
kiemelve a városi fejlesztéseket, beruházásokat, felújításokat. Elsőként arról számolt be
a polgármester, hogy folytatódik az az 500 millió forintos
intézményfejlesztési program,
amelynek keretében évente
egy nagy felújítás (200 milliós) és több kisebb (20-100
millió) beruházás zajlik önkormányzati forrásból. Ebben
az esztendőben a Gyöngyszem
bölcsőde újult meg kívül-belül, szinte egy teljesen új intézményt adtak át a felújítás
után. Őszre készült el önkormányzati és állami támogatással a Petőfi utcai Szivárvány
óvoda. A felújítás egyik leg-

fontosabb eleme a napelemes
rendszer kiépítése volt. Három
új lakást is átadtak az átmeneti otthonban (CSÁO) – emelte ki Gajda Péter, ami azért is
volt fontos, mert ugyancsak
lelakott ingatlanegyüttesben
sikerült három, kiváló minőségű és berendezésű lakást
kialakítani a krízishelyzetbe
került családoknak. Mintegy
38 millió forintot költött a lakások és az udvar felújítására
az önkormányzat. Ezen kívül
az elmúlt hetekben két szociális lakást is birtokba vehettek
az arra rászorulók, amelyeket
szintén saját forrásból újított
fel az önkormányzat. A nevelési év kezdetére befejeződött
a Dobó Katica utcai Tarkabarka óvoda udvarának felújítása és az épületben a világítás
korszerűsítése, amely mintegy
15 millió forintba került. Elké-

főzőkonyha teljes gépészeti,
elektromos és építészeti felújítását végezték el, amelynek
költsége összesen mintegy 16
millió forint. Elkészült a Kispesti Mézeskalács Művészeti
Modell Óvoda Kelet utcai épületében a konyha és a vizesblokkok felújítása. Több mint
egy hónapos munkát követően
a Mézeskalács óvoda mindkét
tagintézménye megújult összesen 20-20 millió forintért. Már
műszaki átadásra vár a megújuló wekerlei kispiac átépítésének első szakasza a Gutenberg
körút és a Nádasdy utca felőli
oldalon, amelyre a Fővárosi
Közgyűlés 110 millió forintot
szavazott meg Kispestnek. Az
önkormányzat még további
mintegy bruttó 110 millióval
támogatja a beruházást. És elkészült a kerület egyik nagy
büszkesége, a kispestiek nyári
nagy kedvence, a vizes kalandjátszótér is – emelte ki Gajda
Péter. Bár az iskolák fenntartása már nem az önkormányzat
feladata, ennek ellenére nem
„engedtük el az intézmények
kezét” – hangsúlyozta a polgármester. Ennek egyik jó példája, hogy a nyáron elkészült

a Gábor iskola új ebédlője és
konyhája, az önkormányzat 23
millió forintot fordított erre,
és tanévkezdéskor átadták a
Pannónia iskola padlásterében
kialakított hat új tanteret és
vizesblokkot is. Apróbb felújítások voltak a KMO-ban, ahol
15 millió forintért belső terek,
tető, vizesblokkok újultak meg
önkormányzati támogatásból
a nyár folyamán a művelődési
házban, az intézmény telephelyein, a Kispesti Kaszinóban,
valamint a Mozgásműhelyben. Ugyancsak téma volt a
zöldhulladék elszállítása. A
polgármester ismét elmondta,
hogy komoly fejtörést okoz,
és sokat költ az önkormányzat minden évben a kerületben
összegyűjtött
zöldhulladék
elszállítására, amelynek költségeit – minimum 20 millió
forintot – egy őszi akció keretében az önkormányzat átvállalja. 2007 óta avargyűjtő ketreceket, jelenleg 190 darabot
is felállít és rendszeresen ürít
a Közpark Kft. kerületszerte.
Felvetődő ötletként Gajda Péter megígérte, hogy megnézik
a szakemberek egy saját kerületi „mini komposztálóüzem”
kialakításának lehetőségét, de
addig is a polgármester a jelenlévők figyelmébe ajánlotta a
kerület komposztálóprogramját, amelynek keretében évente
csaknem száz kispesti kaphat
ingyen
komposztálóedényt
vagy -hálót az önkormányzattól. A fórum második felében
Ikladiné dr. Petres Veronika,
a Humánszolgáltatási és Szociális Iroda vezetője tájékoztatta a jelenlévőket a néhány
hónapja megalakult Idősügyi
Tanács tevékenységéről, ös�szetételéről, valamint beszélt a
Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepció felülvizsgálatáról
és annak tartalmáról.
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OKTATÁS

Idős kispestieket
köszöntöttek

Újabb félév zárult a Kispesti Szenior Akadémián

Ajándékcsomaggal és emléklappal köszöntötte dr. Szebeni Olivért 90. születésnapja
alkalmából Vinczek György
alpolgármester és Huszár Erzsébet idősügyi tanácsos. A
dr. Mészáros Kálmán vezette
Kispesti Baptista Gyülekezet
a vasárnapi istentiszteleten
köszöntötte egykori lelkipásztorát. Dr. Szebeni Olivér
Emil 1928. november 13-án
született Budapesten. Feleségével együtt 1979-től 1989-ig
szolgált a kispesti imaházban.
2010-ben Kispestért Díjat kapott.

Csokoládétortával, vörösborral és emléklappal köszöntötte
Pavlicsek Istvánt 90. születésnapján Kertész Csaba alpolgármester és Huszár Erzsébet
idősügyi tanácsos. Pavlicsek
István 1928. november 22-én
született Perkátán. Fizikusként
a KFKI-ban és az MTA Izotóp
Intézetében végzett kutatásokat, megkapta a Munka Érdemrend ezüst fokozatát és az
érdemrend középkeresztjét.

hangsúlyozta, hogy vannak
olyan kispestiek, akik minden

Töretlenül
népszerű az időseknek szóló
programsorozat
előadáson ott voltak, de mindig látni új arcokat az érdeklődők között, az előadások pedig

rendszeresen „telt házasak”.
Jászberényi József a jövő év
terveiről elmondta: sűrű és jó
programot alakítanak ki. Az
előadók között köszönthetjük
majd Monspart Sarolta tájfutó
világbajnokot és Kis-Benedek József nemzetbiztonsági
szakértőt.
Magyarországon
40 helyszínen, mintegy 5500
hallgatóval zajlanak a szenior
akadémiák, de a kispesti a harmadik legnépesebb.
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PROGRAMAJÁNLÓ
Lelki navigáció a könyvtárban
A FSZEK Üllői úti könyvtár Lelki navigáció – úton az
egészséges érzelemvilág felé
című sorozatának programjaira
minden hónap első csütörtökén
17 órától kerül sor. A következő, január 3-i előadás témája:
„Alagútban” – A bűntudattól
az elfogadottságig. Előadók:

Kispesti az Év Önkéntese

Losó Györgyné Melinda, a megalakulásának 10. évfordulóját ünneplő Romák Felzárkóztatásáért Egyesület elnöke kapta az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) Év Önkéntese díját a Hatszín Teátrumban megtartott ünnepségen.

Losó Györgyné az ÖKA díjátadó ünnepségén

Jászberényi József a 11. félév zárórendezvényén

Pál Csaba kiállítása
A kép képének a képe címmel
nyílt meg Pál Csaba Munkácsydíjas képzőművész, a Kispesti
Helikon Kulturális Egyesület
tagjának kiállítása a Nagy Balogh János Kiállítóteremben.
A tárlat idén készült, legújabb
munkáit mutatja be, a képeket
január 18-ig tekinthetik meg az
érdeklődők.

KISPEST

ELISMERÉS

Bár még csak most fejezték be a 11. félévet a Kispesti Szenior Akadémián,
de már a jövő tanév programját tervezik – tudtuk meg Jászberényi Józseftől,
a szenior akadémiák szervezőjétől, aki Gajda Péter polgármesterrel közösen
adta át a „tanév” sikeres elvégzését igazoló okleveleket a 108 legszorgalmasabb hallgatónak a Városháza dísztermében.

Már hatodik éve szervezi az
önkormányzat a Milton Friedman Egyetemmel (Zsigmond
Király Egyetem) közösen a
szenior akadémiát, töretlen a
kispesti 50 év felettiek szorgalma, lelkesedése és érdeklődése
– mondta még az oklevélosztás előtt az évzáró eseményen
Gajda Péter polgármester, aki
arról is beszélt, hogy sok-sok
köszönőlevelet kapnak a résztvevőktől. Az is nagy öröm,

2018. DECEMBER

Kovács Tiborné addiktológiai
konzultáns,
mentálhigiénés
lelkigondozó és Dankó Ferenc
mentálhigiénés lelkigondozó,
lelkész. A rendezvény ingyenes, a fszek1901@fszek.hu
emailcímen vagy a 06-1-2811163-as telefonszámon jelentkezőknek ülőhelyet biztosítanak.

Az Önkéntesek Nemzetközi Napján rendezett díjátadó
ünnepségen F. Tóth András,
az önkéntes munka támogatására 2002-ben alapított ÖKA
ügyvezető igazgatója köszöntőbeszédében elmondta: az
önkéntesség ma már ismert
és elismert tevékenység Magyarországon is. Az ÖKA az
elmúlt tíz esztendőben 44 elismerést adott olyan magánsze-

mélyeknek, közösségeknek,
szervezeteknek, vállalatoknak,
civil
kezdeményezéseknek,
akik, amelyek fontos szerepet
vállalnak a társadalomban. A
szakmai zsűri egyik tagja, Tóbiás László, a Károli Gáspár
Református Egyetem docense méltató szavaiban külön
kiemelte: Losó Györgyné az
igazi polgár, mert munkájával egzisztenciát teremt sa-

ját magának és családjának,
fennmaradó idejében pedig a
közösségért dolgozik. Az elismerést és az oklevelet átvevő
Losó Györgyné meghatottan
köszönte meg az egyesület
tagjainak a közös munkát,
és családjának azt a sok-sok
lemondást, amely a közösségi munka szervezésével járt
együtt az elmúlt években.

GONDOSKODÁS

Világnapokat ünnepeltek a Segítő Kéznél
A fogyatékkal élők és az önkéntesek világnapjait ünnepelte a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat. A fogyatékkal
élők világnapja alkalmából
rendezett ünnepségen közel
hetvenen – ellátottak, hozzátartozók, vendégfellépők – vettek
részt. Az önkéntesek világnapja alkalmából rendezett ünnepségen köszöntötték azokat a

munkatársakat, akik szabadidejüket feláldozva, önzetlenül
segítik a gondozó szolgálat
munkáját: Pereszteginé Gál
Zsuzsa, Varga Kálmánné, Nick
Árpád, Kovács István és Oláh
László részére Balázs Piroska
igazgató, Vinczek György alpolgármester és Varga Attila, a
Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke elismerő oklevelet

adott át, Gazgyik Jánosné és
Bartha Anikó köszöntésére
későbbi időpontban kerül sor.
Kurkó József Kristóf színművész gitáros műsorát követően
az ünnepeltek és a vendégek
szakmai tapasztalataikat és élményeiket osztották meg egymással.
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ÖNKÉNTESSÉG

Sikeres évet zártak
a véradók

Véradással és a többszörös
véradók jutalmazásával ünnepelte az idei véradók napját a
Kispesti Véradók Egyesülete.
Az egyesület vezetőjétől megtudtuk, az évzáró önkéntes
véradáson hetvenen adtak vért,
közülük heten először. A véradás alatt a gyerekeknek kézműves foglalkozást szerveztek, a véradók és gyermekeik
kisebb ajándékokat kaptak.
Somogyi Lászlóné az egyesület Csokonai utcai székhelyén
rendezett ünnepségen elmondta, idén 293-an adtak vért az
egyesület által szervezett kispesti véradásokon. A civilszervezet önkéntesei segítségével
sikerült jól megszervezni és
lebonyolítani a véradásokat,
önzetlen munkájukat külön is
megköszönte Somogyi Lászlóné. A rendezvényen tíz többszörös véradót köszöntöttek:
Galambos Béla 80, Bebesi
Csaba, Gerlai Tibor és Simon
Józsefné 50, Básti Gábor, Berkó Levente és Borza Miklós
40, Bánhegyi Gábor 35, Pál
Zsombor és Sándor Csilla 30
alkalommal adott vért, segítve
a vérkészletek pótlását. A közösségformáló egyesület évente több alkalommal – legközelebb jövő februárban – szervez
véradást kimagasló eredmén�nyel, és aktívan részt vesz a
kerületi szociális kezdeményezésekben is.
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KISPEST

SPORT

Játszi-Foci
Mikulás Kupa

2018. DECEMBER

OKTATÁS

Informatika és angol nyelv emelt
óraszámban a Puskás iskolában

A Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola hosszú évek óta elkötelezett az
innovatív technológiák és a használható nyelvtudás átadása terén. Ettől a
tanévtől kezdve az első osztályos tanulók már emelt óraszámban, kis létszámú csoportokban tanulhatják az informatikát és az angolt.

A Kispesti Vass Lajos Általános Iskolában rendezte meg az
önkormányzat a III. Játszi-Foci
Mikulás Kupát. A rendezvényen négy fővárosi kerületből
és három vidéki településről
öt-öt fiú- és lánycsapat vett
részt a 10-12 évesek korosztályában. A közel száz fiatalt
megmozgató eseményen Kertész Csaba alpolgármester adta
át a díjakat.

SPORT

Népszerűek a táblagépes órák a diákok között

Asztalitenisz-kupa
Kispesten
Összesen százötvenen vettek
részt a Kispest Kupa 2018. ötnapos asztalitenisz-versenysorozatán, amelyet a Gábor Áron
Általános Iskolában rendezett
meg a Kispesti Sportközpont
és a Kispest SE a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
és Szociális Irodája és KülsőPesti Tankerületi Központ támogatásával.

A Puskás iskola eddig is az
élmezőnybe tartozott az okos
eszközök tanulási és tanítási
célú használata terén, hiszen
az intézmény a kerületben és
országos szinten is az elsők
között vezette be tablettel támogatott oktatási programját. Az ötödik éve folyó projektben már több mint ezer
tabletes órát tartottak meg, így
a pedagógusok és a tanulók
is jelentős tapasztalatra tettek
szert az eszközök használatával. A projekthez kapcsolódó
tudományos kutatások eredményei megerősítik, hogy a
tanulók szívesen dolgoznak
a tabletekkel az iskolában és
sokszor otthon is, a táblagépes órákat izgalmasnak és
hatékonynak találják. A po-

zitív eredményekre, a tanulók érdeklődésére és a szülők
elvárásaira alapozva ettől a
tanévtől kezdve az első osztályos tanulók emelt óraszámban
tanulhatják az informatikát.
Az emelt óraszám heti két játékos és tanulóközpontú tanítási órát jelent. A cél a tanulók
képességfejlesztése mellett az
informatikai eszközök tudatos
és alkotó célú használatának
megkedveltetése. A tanórák
közel sem csak a számítógépek
használatának elsajátíttatását
célozzák meg, a foglalkozásokon olyan tevékenységek és
eszközök kerülnek sorra, mint
a számítógépes grafika, logikai
játékok, kiterjesztett valóság,
virtuális valóság, programozás
padlórobotok segítségével. Az

emelt óraszámú angol nyelv
oktatása heti két játékos tanórát jelent kis létszámú csoportokban. Életkori sajátosságaikat figyelembe véve, dalok,
mondókák, játékok segítségével, élményszerűen sajátítják
el az angol nyelv alapjait, a
nyelvtanuláshoz való pozitív
hozzáállás kialakítása, a jó angol kiejtés megalapozása érdekében. Hosszú távú cél egy jól
használható nyelvtudás kialakítása, amely megfelelő alapot
teremt a 8. évfolyamon sikeres
nyelvvizsga letételére.
Czékmán Balázs,
Martinák Márta
Puskás Ferenc Általános
Iskola

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
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Szeretettel meghívom
Budapestre a Kispesti Halásztanya Galériába (1195
Budapest, Városház tér 6.)
SZEMERE JUDIT spirituális
festőművész tárlatára 2019.
január 14-én 16 órára.

LEVESEK
350 FT-TÓL

FŐÉTELEK
600 FT-TÓL

Közreműködnek az
Országos Táncsics
Művészkör tagjai Stancsics
Erzsébet vezetésével.

DESSZERTEK
300 FT-TÓL

A látogatók között 2 db
festményt sorsolunk ki.

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

ELŐZETES
A PÁRBESZÉD TERE
2019. JANUÁRI
PROGRAMJAIBÓL

XX. kerület

Kedves Érdeklődők!
2019-ben is örömmel várjuk Önöket
a Párbeszéd Tere programjaira.
2019. január 16., szerda 18.00: Légi balesetek pilótaszemmel
Vendég: Háy György repülőgépvezető, baleseti kivizsgáló
2019. január 24., csütörtök 18.00: Repülőgépek
lencsén keresztül
Zbronkó Tamás fotóművész kiállításának megnyitója
2019. január 31., csütörtök 18.00: Ipartörténeti barangolás
– A malomipar története Mechwart András és Ganz Ábrahám
közreműködésével
Programjaink ingyenesek!
A változás jogát fenntartjuk.
Kérjük, kövesse Facebook-oldalunkat:
www.facebook.com/parbeszedtere
www.parbeszedtere.blog.hu
Cím: XIX., Ady Endre út 89.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az irodalmi pályázat
illusztrációinak beadási határideje: 2019. január 15.,
email: irodalmipalyazat.kispest@gmail.com
Minden kedves vendégünknek, látogatónknak békés
ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kívánunk!

H-P: 8:00-16:00
www.budapest-temetkezes.hu
szivacs@temetkezes.hu
Várjuk
észrevételeiket!
Email: info@kispesttv.hu
Web: www.kispesttv.hu
Minden vasárnap 10 órától jelentkezik
a Kispest TV a kerület különböző
egyházi, felekezeti szertartásainak
közvetítéseivel, amelyeket online
felületünkön is megtekinthetnek.

KEDVES KISPESTIEK!
Rövidesen megújul az Önkormányzati Sporttelep. A pálya
átadására egy olyan helytörténeti kiadványt tervezünk, ami
a sporttelep múltjával foglalkozik és megemlékezik róla. Ez
azonban azok segítsége nélkül elképzelhetetlen, akiknek
bármilyen közük volt a Gránit SK -hoz vagy a KAC-hoz. A
gyár dolgozói voltak, esetleg kijártak szurkolni a pályára
vagy tagjai
voltak valamelyik szakosztálynak. Ezért
várunk szinte bármit, ami a létesítménnyel kapcsolatos.
Fotókat, csapatképeket, serlegekről, érmekről az ott zajlott
bármilyen eseményről, személyes emlékekről valamint privát
történetekről is. Semmi sem érdektelen és minden fontos!
Köszönjük együttműködésüket!
Szöveges vagy képi anyagaikat
a lukacsy.tibor@t-online.hu címre küldhetik vagy
személyesen az Önkormányzati Sporttelepen tudják átadni.

1204 Budapest,
Szivacs utca 5.
06/1-229-5066
06/30-229 5279
KISPEST ÚJSÁG A kispestiek hivatalos lapja – Kiadó: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Főszerkesztő: Prusinszki István Fotó: Erdős László, Ruzsa István Szerkesztőség: 1195 Budapest, Városház tér 18-20.
Telefon: (061) 347-4503, (0620) 612-4171 Email: kispestujsag@kispest.hu Hirdetésfelvétel: kispesti.ujsag@gmail.com
Nyomdai kivitelezés: Caliente Kft. Terjeszti: Barrio Szolgáltató Kft.
Megjelenik havonta 27 500 példányban Következő lapzárta: 2019. január 21. ISSN 2062-7645
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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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Segíts nekünk, hogy
kellemes Karácsonyt
vigyünk vásárlóink
otthonába.
Megaparki (Pesterzsébet) Tesco
Online házhozszállítási csapatunkba
keresünk Sofőr munkatársakat részés teljes munkaidőre.
Választhatsz neked megfelelő
munkabeosztást
Remek emberek és nagyszerű
hangulat
Karrierlehetőségek és fejlődés
Izgalmas juttatások
Mindenre megtanítunk
Mindenkit szívesen látunk

Jelentkezz a www.tesco.hu/karrier oldalon vagy
érdeklődj munkatársainknál a Vevőszolgálaton.
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