ZÖLDPROGRAM
UTCAFESZTIVÁL A FÖLD NAPJÁN
Második alkalommal rendeztek Street Food Show-t
a Föld napjához kapcsolódóan a Templom téren.
Hat facsemetét is örökbe fogadtak szülők gyermekeiknek. Az elmúlt években több mint 10 ezer
négyzetméterrel bővült a kispesti zöldfelület, idén az
önkormányzat a fővárossal karöltve több mint 500
fával gyarapította a kerületi faállományt.

XXV. évfolyam 6. szám

8. oldal

2019. április 23.

Megújuló parkok és zöldterületek
3. OLDAL

ÖNKORMÁNYZAT
GAJDA PÉTER

3. oldal

Az elmúlt időszak és az idei
esztendő fontosabb önkormányzati
fejlesztéseiről,
beruházásairól és a nyugdíjasokat érintő közvéleménykutatásról is szó esett a Tudásházban rendezett tavaszi
Civil Fórumon.

EGÉSZSÉGÜGY
DR. KUMIN MARIANNA

2. oldal

Újabb eszközökkel bővült
a Kispesti Egészségügyi
Intézet műszerparkja. Százhatvanmillió forintos önkormányzati támogatásból
nyáron teljesen felújítják az
épület földszinti betegfogadó terét.

BERUHÁZÁS
HORVÁTH GYULA

5. oldal

Az átépítés ideje alatt is üzemel a wekerlei, Gutenberg
téri kispiac. Igazán szép,
igényesen megépített, a
környezetbe illő piacot kapnak majd a kispestiek és a
wekerleiek a júliusban várható átadáskor.
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Gajda Péter polgármester és Vinczek György alpolgármester a Kós Károly téren

Újabb korszerű eszközök
a Kispesti Egészségügyi Intézetben

Az elmúlt időszakban is számos új eszközzel bővült a Kispesti
Egészségügyi Intézet műszerparkja. Nyáron 160 millió forintos önkormányzati támogatásból teljesen felújítják az aulát.

Múlt év végétől a kispestiek és a kerületen kívülről érkezők is igénybe
vehetik az intézmény egyik legújabb
képalkotó szolgáltatását, a fogászati
panorámaröntgent. A fogászati röntgen
a kispestiek számára 2500 forintért vehető igénybe, góckutatás esetén beutalóval ingyenes. Dr. Kumin Marianna,
az intézmény főigazgatója lapunknak

Nyáron teljesen
felújítják az aulát
elmondta, hogy önkormányzati támogatásból nemrég megtörtént a tüdőgondozóban a meglévő röntgengép direkt
digitalizálása. Az új digitális panel
kiváltja a folyamatos kazettacserével
járó elavult eljárást, fele sugárterheléssel optimális képminőség érhető el. Ezt
a gépet jelenleg a tüdőbetegrészlegen
használják, de – várhatóan májustól – a
tüdőszűréseket is ezen a gépen végzik
majd, időben elkülönített rendeléseken.

A röntgenosztályra második készülékként, a kardiológiai osztályra viszont
a meglévő eszköz időszerű lecserélése
okán tervezik ultrahangkészülékek
beszerzését. A röntgenosztály néhány
napos tesztüzemben már használta
megelégedéssel, a kardiológiára pedig a
húsvét előtti napokban helyeztek ki egy
hétre egy nagyobb teljesítményű készüléket, amely minőségi javulást ígér. Dr.
Kumin Mariannától megtudtuk, hogy a
kevésbé forgalmas nyári hónapokban
kerül majd sor a földszinti betegfogadó
tér komplett felújítására, amely mintegy 160 millió forintos önkormányzati
támogatásból valósul meg. Az intézet
munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy az átépítés ideje
alatt is zavartalan legyen a betegellátás – hangsúlyozta a főigazgató. Ezt
követően folytatódhat az informatikai
rendszer fejlesztése is. Ennek részeként
szeretnék megvalósítani a webes előjegyzést, vagyis az alapellátó és szakorvosok, továbbá a betegek számára is
lehetővé tenni az online előjegyzést.

Fele sugárterheléssel optimális képminőség érhető el
v

A Kispesti Egészségügyi Gép-Műszer
Alapítvány célja a Kispesti Egészségügyi Intézet műszerparkjának fejlesztése, ezzel a betegellátás minőségének

javítása. Kérjük, támogassa az alapítványt személyi jövedelemadója egy
százalékával! Az alapítvány adószáma:
18050536-1-43.

Elkezdődtek az idei
parkrekonstrukciós munkák
A közösségi költségvetésből végez
fejlesztéseket a Vásár téren, a Kós
Károly téren és a Bárczy István téren
az önkormányzat, amely a tavalyi ös�szeghez képest 12 millió forinttal többet, idén összesen 42 millió forintot
– városrészenként 6-6 milliót – fordít
beruházásokra a helyi javaslatok alapján.

Elkezdődtek az idei parkrekonstrukciós
munkák Kispesten. A Vásár téren kültéri
fitneszeszközt építenek, már áll egy új hinta is, és még idén térfigyelő kamera kerül
a Kisfaludy utca–Nádasdy utca kereszteződésébe is. A Bárczy István térre a Vásár
térihez hasonló, többfunkciós fitneszberendezés került, amit a wekerleiek mellett
a közeli két iskola diákjai is használhatnak.
A Kós Károly téren a játszótéri kerékpáros
domb gumiborítása újult meg, és felújítják
a füves részeket is. A Kertvárosban a fásítási program kapta a legtöbb szavazatot,

a városrészre eső hatmillió forintból őszig
mintegy 200-250 fát ültet majd az önkormányzat. Az első 21 szilfából álló fasort

Kispestiek javaslatai
alapján valósulnak meg
a fejlesztések
az Ipolyság utcában, a vasúti pálya mellett
telepítették – sorolta a beruházásokat Kispest polgármestere, aki Vinczek György

alpolgármesterrel együtt járt a helyszíneken. Gajda Péter lapunknak elmondta,
örül, hogy a kispestiek aktív résztvevői a
közösségi költségvetést érintő szavazásoknak, a kisebb munkákra így közvetlenül tehetnek javaslatokat a kerület vezetésének.
Az idei közösségi költségvetéshez több
mint kétezer szavazat érkezett, és a helyi
javaslatok alapján a tavalyi összegnél 12
millió forinttal többet, összesen 42 millió
forintot – városrészenként 6-6 milliót –
költ fejlesztésekre az önkormányzat.
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Gálával zárult a török–magyar kulturális program

Nagyszabású gálával ért véget a török–magyar kulturális óvodásprogram, amelyet a testvérvárosi kapcsolatok keretében szerveztek Kispesten. A Hagyományok Házában rendezett eseményen felléptek a
Szivárvány és az Árnyas óvoda gyermekei.
ni gálával zárult. Yakup Gül,
a Yunus Emre Intézet vezetője beszédében kiemelte,
az óvodásprogram a világon
egyedülállónak számít. Gajda
Péter polgármester felidézte,
hogy a program méltó módon
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BERUHÁZÁS

Júliusban átadják az új wekerlei kispiacot

A húsvéti ünnepek után két üzlet bontásával folytatódik a wekerlei kispiac átépítése, amely a munkák
további szakaszaiban is üzemel – tudtuk meg Gajda Péter polgármestertől, aki Horváth Gyulával, a
piacot építő Kispest Kft. ügyvezetőjével, Kránitz Krisztiánnal, a VAMŰSZ igazgatójával és Vinczek
György alpolgármesterrel nézett körül az épülő piacon.
időben értesítik a vásárlókat és
az árusokat. Az átépítés alatt a
piac továbbra is üzemel, csupán a bontások idején nem lesz
árusítás a termelői asztalokon.
Mint Horváth Gyulától megtudtuk, jelenleg a közművek

Az óvodásprogram
a világon egyedülállónak számít

Ízelítőt adtak az elmúlt hónapokban tanultakból
A Szivárvány óvoda dolgozói, a szülőkkel egyetértésben,
2017 őszén kezdeményezték
Kispest Önkormányzatánál a
török kulturális program el-

indítását az intézményben,
amely a Yunus Emre Intézettel
együttműködve valósult meg
2018. január–április között.
A program sikerét mutatja,

hogy novemberben már kibővített körben indult újra, a
Szivárvány óvoda mellett az
Árnyas óvoda is csatlakozott
a projekthez, amely a mosta-

koronázta meg az isztambuli
Pendik városrésszel kilenc évvel ezelőtt megkötött testvérvárosi megállapodást. Noyan
Özkaya, a Török Köztársaság
Magyarországi Nagykövetségének titkára szerint a program
nemcsak a kulturális, hanem
a személyes kapcsolatokat is
erősíti a két nép között. Az
óvodások dalos, verses, mozgásos ízelítőt adtak az elmúlt
hónapokban tanultakból.

NEVELÉS

Óvodapedagógiai konferencia a boldogságról

Negyedik alkalommal adott
otthont a KMO a Kispesti Óvodapedagógiai Napok szakmai
konferenciájának, amely idén
„A pedagógus és a boldogság”
címet kapta. Köszöntőjében
Gajda Péter polgármester arról
is beszélt, hogy ugyan az általános nézet szerint a pénz nem
boldogít, az önkormányzat 12
milliárdos éves költségvetéséből több mint egymilliárd
forintot fordít óvodáira. Idén
is folytatódnak a fejlesztések
azzal a céllal, hogy a pedagógusok és a gyerekek szebb,
modernebb környezetben, ki-

csit boldogabban végezhessék
munkájukat, illetve tölthessék
napjaikat. A konferencián Oláh
Attila professzor, az ELTE
Pozitív Pszichológiai Tanszékének tanára, a Pozitív Pszichológia Kutatócsoport vezetője, a Boldogságóra program
tudományos szaktanácsadója
és Bagdi Bella személyiségfejlesztő tréner, a Jobb Veled
a Világ Alapítvány elnöke és
a Boldogságóra program elindítója tartott előadást, majd az
óvodapedagógusok workshop
keretében ismerkedhettek meg
a Boldogságórával.

Idén a pozitív pszichológiára fókuszált a program
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Az átépítés ideje
alatt is üzemel
a piac

Utolsó szakaszához érkezett az építkezés
Mint arról korábban beszámoltunk, az önkormányzat
2018-ban 110 millió forintos
támogatást kapott a piac átalakítására a Fővárosi Önkormányzat Tér_Köz pályázatán,
ezt az összeget még további

mintegy bruttó 110 millió forinttal egészíti ki. Az új piacépületet a Hetedhét Építész
Kft. építészei tervezték és
igazították hozzá a különböző
igényekhez. Gajda Péter polgármester szerint egy igazán

szép, igényesen megépített
és a környezetbe illő piacot
kapnak majd a kispestiek és a
wekerleiek a júliusban várható
átadáskor. A régi épületeket a
húsvéti ünnepek után, illetve
májusban bontják majd, erről

áthelyezésének engedélyeztetése, a csatornabekötési munkálatok folynak. A hátralévő
munkálatok ideje alatt a piac
május végéig nem zár be. A
kültéri árusítóhelyeket már áthelyezték a Gutenberg körúti
oldalra. Készülnek már azok
a díszítőelemek is, amelyeket
a Kós Károly Egyesülés Vándoriskolájának végzett építészmérnökei terveztek az új
piacépület galériájára, illetve
falfelületeire.

v

FELHÍVÁS

Lakóterület lezárása és kiürítése robbanótest hatástalanítása miatt
Második világháborús robbanótestet találtak az új Bozsik
Stadion építési munkálatai közben. A robbanótest hatástalanítása miatt – a környéken lakók
és az ott tartózkodók biztonsága
érdekében – kiürítésre és lezárásra kerül sor. Az érintett övezetben lakóknak április 28-án,
vasárnap 8 óráig el kell hagyniuk az ingatlanjaikat, visszatérni
csak a területlezárás feloldását
követően lehet. Kispest Önkormányzata és az érintett hivata-

los szervek minden segítséget
megadnak a helyzet nyugodt, a
lehető legkevesebb kényelmetlenséggel járó kezeléséhez, és
kérik a lakók felelős, megértő
együttműködését. Az önkormányzat illetékes munkatársai
személyesen keresik fel az érintett ingatlanok lakóit, hogy felmérjék, a kiürítés ideje alatt hányan igénylik a befogadóhelyen
történő elhelyezést, továbbá kik
igényelnek orvosi ellátást. A
befogadóhely a Kispesti Gábor

Áron Általános Iskola tornaterme lesz (XIX., Nádasdy utca
98., bejárat a Jókai utca felől).
A gondozásra szorulók, illetve
az idősek elhelyezését a Segítő
Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat Kertvárosi Idősek Klubja
biztosítja (XIX., Kossuth Lajos
utca 202.), előzetes jelzés alapján. A körzetben átmenetileg
forgalomkorlátozás is várható,
az intézkedés a közösségi közlekedést és a vasúti közlekedést
is érinti. Részletes tájékoztató a

www.bkk.hu, a www.bkkinfo.
hu és a www.mavcsoport.hu
honlapokon olvasható. A területlezárás feloldásának időpontjáról tájékoztatást lehet majd
kapni a www.kispest.hu honlapon és sms-ben, az önkormányzat illetékes munkatársának
megadott telefonszámon. Éjjel-nappal hívható telefonszám:
06-20-519-9257, információs
e-mail-cím: befogadas@kispest.hu, április 28-án élő forródrót: 06-20-239-0665.
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Vélemények az illegális hulladéklerakás
problémájáról
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Megtartották a tavaszi Civil Fórumot

Az elmúlt időszak és az idei év fontosabb önkormányzati fejlesztéseiről és a nyugdíjasokat érintő közvélemény-kutatásról is szó esett a Tudásházban rendezett tavaszi Civil Fórumon.

Évente több mint 50 millió forintot fordít az illegálisan lerakott hulladék elszállítására, a lerakóhelyek
folyamatos megtisztítására az önkormányzat. Ön szerint milyen módon lehetne megakadályozni az
illegális szemétlerakást Kispest területén?

Fekete László
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Országos probléma az illegális hulladékok közterületekre
történő kihelyezése. Ez alól
Kispest sem kivétel, a helyzet
rendezése folyamatos küzdelem az önkormányzat részére.
Vannak eredmények, de teljesen megszüntetni nem lehet.
A közterületi kamerarendszer
kiépítésével és bővítésével, a
rendszeres közterületi ellenőrzésekkel és a szabálysértési bírság kiszabásával csökkent az
illegális lerakóhelyek száma,
de még mindig vannak gócpontok, illetve újonnan szen�nyezett területek. A szemét-

Lázár Tamás (Jobbik)

dombok sokszor néhány óra,
egyetlen éjszaka alatt keletkeznek, kerületiek és a környező
városrészekben élők egyaránt
hordják lelkiismeretlenül az
utcákra. Alkalomszerűen a kerület különböző pontjain mobil
megfigyelő kamerák is rögzítik az eseményeket. A lebukás
esetén várható komoly összegű
büntetés sem elég visszatartó
erő. Más eszközökkel is igyekszik a problémát mérsékelni
a kerület. Évek óta működik
a „házhoz menő” szelektív
szemétgyűjtés. A Közpark biológiailag lebomló, környezetkímélő zöldhulladékgyűjtő
zsákokat értékesít csekély ös�szegért, az ezekben kihelyezett
hulladékot a társaság munkatársai szállítják el Kispest területéről. Nagyobb üzletekben
vásárolhatók a FKF Zrt. által
értékesített hulladékgyűjtő zsákok is, melyek – bár drágábbak
a Közpark által forgalmazottnál – lehetőséget biztosítanak
a zöldhulladékon túl a kommunális hulladék elszállíttatására
is. Évente többször is lehetőség
nyílik elektronikus hulladékok

háznál, illetve gyűjtőpontokon
történő ingyenes elhelyezésére. Az éves egyszeri ingyenes lomelszállítást a Fővárosi
Önkormányzat finanszírozza,
de a kerületi költségvetésnek
is komoly anyagi terhet jelent,
ugyanis az elszállítást követően a takarítás, rendrakás,
valamint a késve, a lomok elszállítását követő kihelyezés
utáni tevékenység, a takarítás,
rendrakás költségét helyben
kell fizetni. Az illegális hulladékkal kapcsolatos küzdelem
hatalmas terhet jelent a kerü-

Legyünk őszinték, az illegális
szemétlerakás teljes megszüntetése hiú ábránd. Amíg lesznek
olyan emberek, akik azt gondolják, rájuk nem vonatkoznak a
szabályok, és nem legális módon
kezelik a keletkezett hulladékukat, addig ez szélmalomharc.
Minden sarkon nem lehet térfigyelő kamera vagy rendész!
Persze az önkormányzatnak
törekednie kell arra, hogy a fertőzöttebb helyeken akár mobil

kamera felhelyezésével segítse a
későbbi felderítést. Talán a törvényi szigorítás segítene, de ez nem
önkormányzati hatáskör, hanem
állami! Egy súlyosabb büntetési
kategória nagyobb visszatartó erő
lehetne, mint pár tízezer forint.
Addig pedig csak megköszönhetjük a kispesti rendőröknek,
rendészeknek és polgárőröknek,
hogy a jelenlétükkel próbálják
megelőzni az illegális szemétlerakást.
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alapján kiderülhet, valósak-e
az állami statisztikák. A vizsgálat az önkormányzat számára is fontos: finomítani,
korrigálni lehet a segélyezési
rendszert. Az alpolgármester
beszélt a Kispesti Áldozatse-

Fogyasztási
szokásaikról
kérdezik majd
a nyugdíjasokat

Komoly anyagi terhet jelent az elszállíttatás
letnek, így mindannyiunknak,
hiszen az erre fordított pénzt
más hasznos dolgokra fordíthatnánk, például köztereink
még gyorsabb ütemű fejlesztésére, intézményfelújításokra. A
legfontosabb feladat azonban
a szemléletformálás! Fontos
volna elérni, hogy az anyagi
büntetés mellett szégyenletes
cselekmény legyen illegális
szemét kihelyezése, környezetünk rombolása. Tegyünk
együtt a probléma megoldásáért!

Kispesti civilszervezetek vezetői és képviselői vettek részt a fórumon
Köszöntője után Gajda Péter
polgármester az elmúlt fél év
legfontosabb
eseményeiről,
beruházásairól tájékoztatta a
jelenlevőket, a februárban elfogadott költségvetés kapcsán
a stabilitást és a takarékosságot hangsúlyozta. Az idei
fejlesztések közül kiemelte a
Wekerlei Tipegők Bölcsőde
korszerűsítését, a Százszor-

szép óvoda teljes belső felújítását és a Gyöngykagyló
óvoda átfogó felújítását, 150
új parkolóhely kialakítását, a
Katona József utcai Önkormányzati Sporttelep felújítását, a Ferihegyi gyorsforgalmi
út melletti kiserdő területének
rendezését, a Kispesti Egészségügyi Intézet aulájának és
a Berzsenyi utcai felnőtt há-

ziorvosi rendelő épületének
korszerűsítését, valamint a
fővárosi támogatással megújuló wekerlei kispiacot és az
Eötvös utcai KRESZ-parkot.
Vinczek György alpolgármester elmondta, hogy a kispesti
nyugdíjasok fogyasztási szokásairól induló közvéleménykutatásban 300 nyugdíjast keresnének fel, az eredmények

gítő Szakmai Együttműködési
Rendszerről is, amelyhez szabadon csatlakozhatnak a civilszervezetek. A gondozatlan,
gyomos területek és az illegálisan lerakott hulladék kapcsán
a polgármester bemutatta azt
a kispesti mobilalkalmazást,
amellyel azonnal lehet jelezni
egy szakirodának a problémát.
Gajda Péter azt is elmondta,
hogy dolgozik az önkormányzat olyan kártyarendszer bevezetésén, amely ingyenes,
illetve kedvezményes belépést
biztosít a kispesti nyugdíjasoknak önkormányzati intézményekbe, létesítményekbe.

v

FELHÍVÁS

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

Szebb Kispesti Környezetünkért
Kispest Önkormányzata környezetvédelmi pályázatot hirdet kerületi köznevelési intézmények, civilszervezetek,
valamint társasházak, szövetkezeti házak részére. A pályázat célja: Kispest
fiatalságának és a kerület lakosságának
a környezet általános védelmére, valamint a közvetlen környezetükkel kapcsolatos igényességre való nevelése, a
gyerekek megismertetése a közvetlen

környezetben lévő állat- és növényvilággal; környezetük ápolására, védelmére, fejlesztésére, a természeti és az épített környezet messzemenő óvására való
ösztönzés. Benyújtási határidő: 2019.
május 30. Részletes pályázati kiírás a
www.kispest.hu honlapon.
Kispesti amatőr élsportolók egyéni támogatása
Kispest Önkormányzata pályázatot hir-

det kispesti amatőr élsportolók egyéni
támogatására. A pályázat célja támogatásban részesíteni azokat az amatőr,
utánpótláskorú élsportolókat, akik Kispesten laknak, tanulnak vagy Kispesten működő sportszervezetek színeiben
eredményesen versenyeztek, és további
felkészülésükhöz segítséget igényelnek.
Benyújtási határidő: 2019. április 30.
Részletes pályázati kiírás a www.kispest.hu honlapon.
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ZÖLDPROGRAM

Díszfákat fogadtak örökbe a Föld napja alkalmából

Második alkalommal rendeztek Street Food Show-t a Föld napjához kapcsolódóan a Templom téren.
Hat facsemetét is örökbe fogadtak szülők gyermekeiknek.
Kiserdővédők és a Zöldövezet
Társulás önkénteseinek közreműködésével. Idén a Föld
napjához kapcsolódott a Te is
fogadj örökbe egy fát gyermekednek! program, amelynek
keretében ezúttal hat díszkörtefa-csemetét fogadtak örök-
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VISSZATEKINTŐ

Fejlesztések a kispesti szociális ellátásban

Kispest Önkormányzata éves szinten összesen közel egymilliárd forintot fordít a nehéz körülmények
között élő kispestiek segítésére. Bár az elmúlt időszak központosításának eredményeként a szociális
ágazat feladatainak egy részét átvette az állam, több ügytípus intézése pedig a kormányhivatalhoz
került át, az önkormányzat lehetőségeihez mérten továbbra is megpróbál mindent megtenni a nehéz
helyzetbe került kispesti családok és idősek támogatása érdekében.
tak, jelenleg 72-en dolgoznak
a KSZSZC négy telephelyén,
összesen 1820 négyzetméteren. A szakmai egységek száma kettőről ötre emelkedett, a
szolgáltatások száma meghaladja a harmincat. Az elmúlt
húsz évben 82 pályázaton
összesen 780 millió forintot
nyertek. Az idei tanév kezdetétől a centrum hat új szociális
munkatársa látja el az iskolai

Idén több mint
ötszáz fát ültettek
Kispesten

„Kizöldült” a Templom tér a Föld-napi rendezvényen
Tizennégy mobil konyhából
kínáltak minőségi ételeket és
– az önkormányzat visszaváltható újrapoharában – italokat
a vendégeknek; utcazenészek,
operett- és filmslágerek szóra-

koztatták a közönséget a második Street Food Fesztiválon.
A program harmadik napján
„kizöldült” a Templom tér: a
sátrakban Föld-napi programok várták a kispesti csalá-

dokat az Europalánta Egyesület, a Jane Goodall Intézet,
a Rimario Alkotóműhely, az
Első Kis-Pesti Kert, az Árnyas Kert, a Kispesti Kertbarát
Klub, az Átalakuló Wekerle, a

be gyermekeiknek a szülők.
Gajda Péter polgármester –
aki Vinczek György alpolgármesterrel együtt segédkezett a
Kispesti Kaszinó előtti fa elültetésében –, arról beszélt, hogy
immár tízéves hagyomány a
facsemeték örökbefogadása
Kispesten. Az elmúlt években
több mint 10 ezer négyzetméterrel bővült a kispesti zöldfelület, idén az önkormányzat a
fővárossal karöltve több mint
500 fával gyarapította a kerületi faállományt.

Kispest évente
egymilliárd forintot fordít a szociális ellátásra

KULTÚRA

Összművészeti fesztivált rendeztek Wekerlén

Idén a zenét állította a középpontba a Wekerlei Kultúrház
által nyolcadik alkalommal
megrendezett összművészeti
fesztivál. Gajda Péter polgármester és Burány Sándor
országgyűlési képviselő köszöntője után Révész Emese
művészettörténész
nyitotta
meg a képzőművészeti tárlatot. Bándi Gergely gitárművész és Tatai Veronika bábszínész, mesemondó fellépése
után a Rattlefish Project adott
teraszkoncertet a blues jegyében. A zenét kerekasztal-beszélgetés követte Pál Csaba,

Pápay György, Csonka Gábor
és Hemrik László közreműködésével. Modern trendek
klasszikus alapokon címmel
ifj. Mohácsi Vilmos, Váradi
Gyula és Óberfrank-Kuti István muzsikált, majd „Jazz és
mások” címmel Bede Fanni
Anna és Lakatos Benjamin
adott koncertet. DJ Zoohacker,
Palásti Kovács Zoltán az elektronikus zene és az akusztikus
hangszerek találkozásáról tartott hangszeres prezentációt.
A 8. Wekerlefesztet a kortárs
zenét játszó Contempo lemezbemutató koncertje zárta.

Újabb lakásokat adtak át a Családok Átmeneti Otthonában

Tatai Veronika a fesztivál megnyitóján
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Országszerte mintegy 93 ezer,
Kispesten 200 főállású szakember dolgozik a szociális
szférában: 90-en a Segítő Kéz
Kispesti Gondozó Szolgálatnál, 72-en a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrumban
(KSZSZC), 16-an pedig a
Polgármesteri Hivatal illetékes irodájában. Bár számtalan
nehézséggel küzdenek, Kispesten őszintén lehet beszélni
a felvetődő problémákról. Az

ágazati szakszervezet is évente
több alkalommal találkozik a
városvezetéssel a gondok enyhítése miatt. Az önkormányzat
Humánszolgáltatási és Szociális Irodája évente több mint
140 millió forintot fordít segélyezésre, a hajléktalanok ellátására és a gyermekétkeztetés
támogatására. Három új kerületi honlapon találhatják meg a
kispestiek a szociális iroda, a
gondozószolgálat és a szociá-

lis centrum által nyújtott ellátásokat, szolgáltatásokat.
Újabb lakásokkal bővült
az átmeneti otthon
A múlt évben megalakulásának 20. évfordulóját ünneplő, integrált ellátást biztosító
Kispesti Szociális Szolgáltató Centrummal húsz év alatt
mintegy 2800 család lépett
kapcsolatba. Hat munkatárssal, 18 négyzetméteren indul-

és óvodai gyermekvédelmi
feladatokat – a fővárosban elsőként állt fel ilyen csapat.
Az összesen 36 férőhelyes,
létesítése óta teljes kihasználtsággal működő Családok
Átmeneti Otthona mindazok
számára lehetőség, akik kiskorú gyermeket nevelnek, és
nem tudnak albérletet fizetni.
Az önkormányzat 38 millió
forintos beruházásának köszönhetően további három,
egyszobás, összkomfortos lakással tudnak segíteni a nehéz
helyzetbe került kispesti családokon. A Nagysándor József
utcai épület felújítása magában
foglalta a teljesen új tetőt, a
hőszigetelt födémet, az épületek homlokzatának vakolását,
a nyílászárók cseréjét, a fal- és
padlóburkolatokat, a festést
és mázolást, a víz-, a csatorna- és az elektromos hálózat
teljes felújítását, gázkazán beszerelését, a radiátoros fűtési
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egyszeri egy tál meleg ételt biztosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik más
étkezési formát nem vesznek

Közel háromezer
család lépett
kapcsolatba
a centrummal
igénybe. A népkonyhán kiosztásra kerülő 60 adag ételt egy
élelmiszeripari szakközépiskolai kollégium konyháján készítik. A hajléktalanok számára a
Vöröskereszt helyi szervezete
nyújt továbbra is napi háromszori étkezést. Hárommillió
forinttal támogatta az önkormányzat a Kispesti Szociális
Szolgáltató Centrum programját: élelmiszerbanki segítséggel
a nagy üzletláncok számára már
feleslegessé vált napi élelmiszerekhez juthattak hozzá rászoruló kispesti családok.
Ingyenes nappali ellátás
időseknek
Balázs Piroska intézményvezető és Gajda Péter polgármester
A Kispesten élők 25 százaléka időskorú, így 14-15 ezerre
a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat új kisbuszának átadóján
tehető azoknak a száma, akik
rendszer kiépítését, valamint az épületben közösségi helyiséget, egy tál meleg ételt, amelyet az igénybe vehetik az önkormányudvar rendezését, térburkolat irodát és egy lakrészt építettek önkormányzat, a KSZSZC és a zat által nyújtott szolgáltatálefektetését. Az átmeneti otthon ki, 2018-ban az udvari épület- Baptista Szeretetszolgálat Or- sokat, az étkezést és a nappali
szolgáltatás 2002-ben indult a rész és az udvar került sorra.
szágos Szociális Segítő Köz- foglalkoztatást. Az önkormányJahn Ferenc utcában, ahol hápontja által kötött háromoldalú zat kiemelten figyel arra, hogy
rom lakrész áll a családok ren- Mindennapi segítség a rászo- együttműködési megállapodás a szolgáltatásokért fizetendő
delkezésére, ebből egy nagycsa- rulóknak
értelmében a szeretetszolgálat árak összhangban legyenek az
lád befogadására is alkalmas. Kulturált körülmények között, főz a kispesti rászorultaknak. A igénylők anyagi helyzetével,
A Nagysándor József utcában terített asztal mellett, meleg népkonyha hétköznap és hely- és egyetlen rászoruló se marad2015-ben az utcafronton lévő helyen fogyaszthatják el azt az ben fogyasztással legalább napi jon ki a szolgáltatásból magas
t

Az önkormányzat múlt évben
növelte a fával tüzelő háztartások támogatását, a leginkább
rászoruló családok – az államilag biztosított téli rezsicsökkentés keretében járó tüzelőanyaggal együtt – összesen
öt-hat mázsa tűzifát kaptak. A
települési támogatásban részesülő, gázzal fűtő kispesti családok között szén-monoxidriasztó készülékeket osztanak
ki, az elmúlt öt évben mintegy

500 kispesti család kapott ilyen
eszközt. Hatszáz rendszeres
szociális támogatásban részesülő kispesti család és magánszemély kapott egyszeri, 15
ezer forint plusztámogatást, a
rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre
jogosultakat
pedig gyermekenként további
6 ezer forinttal támogatta az
önkormányzat.
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térítési díj miatt. A Segítő Kéz
Gondozó Szolgálat folyamatos
fejlesztésekkel, színes programokkal segíti az ellátottak és
gondozottak napi életvitelének
könnyítését, szociális indokok
alapján térítésmentesen nyújt
nappali klub jellegű ellátást az
időseknek, és ünnepnapokon is
biztosít meleg ételt az igénylőknek. A jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás térítési díja a
GPS-alapú ellátásnál a jövede-

Több mint
50 millió forintból
újították fel
a Nyugdíjasházat
lem egy százaléka, és a kispesti
idősek speciális élethelyzetekben további kedvezményeket is
kaphatnak: a személyi gondozásban részesülők és a 90 év felettiek számára az önkormányzat térítésmentesen biztosítja a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a nem ingyenes ellátásokért pedig a 90 év felettieknek egy jövedelmi kategóriával
alacsonyabb térítési díjat kell
fizetniük.
A 2017-es tűzben megrongálódott Nyugdíjasház több mint
ötvenmillió forintos kárelhárítása egyben az épület korszerűsítését is jelentette: komfortosabbá vált az ellátás és javult a
biztonság. Az Őszirózsa Idősek
Klubjában a világítást és a csatornahálózatot újíttatta fel az
önkormányzat 2,5 millió forint

Rendszeresen tartanak jótékonysági rendezvényeket
ráfordítással. A Kertvárosi Idősek Klubjának korszerűsítésére
– nyílászárók cseréjére, a beázó
tetőrész felújítására, fürdőszoba
átépítésére, zuhanyzófülke kialakítására és a belső festésekre – 5 millió forintot fordított a
kerület. Nyolc férőhelyes, akadálymentes személyszállító kisbuszt vásárolt az önkormányzat

a Segítő Kéz Gondozó Szolgálat részére 10 millió forintból.
Az újdonságok között szerepel
a tüdőgyulladás elleni védőoltás térítésmentes bevezetése:
az oltást kispesti lakóhelyhez
és jövedelemhez kötötten, a
65 év felettieknek ingyenesen
biztosítaná az önkormányzat,
és várhatóan az áprilisi képvi-

selő-testületi döntést követően
igényelhetik az idősek. A Segítő Kéz egyik új szolgáltatása
a „Testi-lelki szépítőműhely”,
amely házhoz viszi az idősek
önbecsülését erősítő fodrászatot, pedikűrt, manikűrt és mas�százst. A múlt ősszel alakult
Kispesti Idősügyi Tanács fórumain az idősek számára fontos

t

Téli támogatások rászorulóknak

Téli tüzelővel is segít az önkormányzat
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Ingyenes tanfolyamok időseknek
Idén a 12. félév indult az önkormányzat és az idősképzésben élenjáró – az idei tanévtől
Milton Friedman Egyetem néven működő – Zsigmond Király Egyetem által 2013-ban
indított Szenior Akadémián. A
hallgatóság soraiban a kerületi
nyugdíjasokat tömörítő civilszervezetek, szakszervezetek
vezetői, képviselői és közéleti
szereplők is helyet foglalnak.
Az idei félév témái érintik az

idősödés személyes feldolgozását, a családi játszmákat,
a könyvtárak átalakulását, a
biztonságpolitikát, az időskori mozgás fontosságát, az
idősek helyét a társadalomban
és a demencia problémáját.
Az idősek szívesen jártak az
önkormányzat által korábban
szervezett angolnyelv-, számítógép-, illetve okostelefon-felhasználói tanfolyamokra is.

Töretlenül népszerű a Szenior Akadémia
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SZABADIDŐ

programokról, fejlesztésekről,
szolgáltatásokról lehet beszélni,
s az önkormányzat mellett működő konzultációs testület azért
dolgozik, hogy a feladatokat
minél hatékonyabban lehessen
megvalósítani.

Gyaloglóklub kispesti időseknek

Wekerletelepen kezdte első túráját a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat
újonnan alakult gyaloglóklubja. Heti rendszerességgel egy-három kilométert
gyalogolnak majd a nyugdíjasok.

Közalapítvány a kispestiekért
A kispesti önkormányzat szociális alapítványaként 1991 óta
működő Kispesti Rászorultak
Megsegítéséért Közalapítvány

Komplex
szolgáltatási rendszer valósult meg
a Forrásházban
az elmúlt tíz évben csaknem
25 millió forint értékben nyújtott támogatást egyebek mellett
gyógykezeléshez,
gyógyszerek és gyógyászati eszközök
vásárlásához, javításához, karbantartásához. Kerületi intézményekkel, szervezetekkel közösen rendszeresen szerveznek
jótékonysági rendezvényeket
és esteket, amelyek bevételéből
egy-egy javasolt személyt vagy
családot támogatnak.
A Kertvárosban rendezett jótékonysági futások résztvevői játékokkal, könyvekkel, ruhákkal
és tartós élelmiszerekkel segítik
a Kispesti Szociális Szolgáltató
Centrummal kapcsolatban álló
rászoruló családokat. Nyáron
hetente több mint száz kispesti
gyermek tölti a szünidőt a kerületi napközis táborban, amelyet az önkormányzat 10 millió
forinttal támogat. Múlt évben
is önkormányzati segítséggel
nyaraltak a Csillagok Napközi
Otthonának ellátottjai Szántódon, húsz rászoruló roma diák a
káptalanfüredi táborban tölthetett el egy hetet.
Foglalkoztatás
a Forrásházban
A Kispesti Szociális Szolgáltató
Centrum keretei között működő, 2012-ben átadott Forrásházban 80-100, elsősorban mentális, pszichiátriai problémákkal

Monspart Sarolta a kispesti klub alakuló eseményén
Negyvenen végezhetnek munkát a Forrásházban
küzdő ember kaphat segítséget.
A beruházást 450 millió forinttal támogatta az Unió. Az egykori lakótelepi földszintes óvodaépületben a tetőtérrel együtt
több mint 1700 négyzetméteres
intézmény jött létre. Az épület
új homlokzati hőszigetelést kapott, és a nyílászárók többségét
is kicserélték, az udvar kerekesszékkel is megközelíthető. A
létrejöttekor Magyarországon
egyedülállónak számító Forrásházban folyó szakmai munka a
határokon kívül is egyre elismertebb. A Dobó Katica utcai
intézményben egészségügyi,
szociális és foglalkoztatási téren egyaránt segítséget tudnak
nyújtani az ügyfélkörükben
lévő, megváltozott munkaképességű kispestieknek. Az önkormányzat, a KSZSZC és a
megváltozott munkaképességű
emberek ezreit foglalkoztató
Kézmű Közhasznú Nonprofit
Kft. háromoldalú együttműködési megállapodása nyomán két
– délelőtti és délutáni – négy-

órás műszakban, heti váltásban
összesen negyvenen végezhetnek könnyű fizikai munkát a
Forrásházban.

tására. A szociális központban
fürdési és mosási lehetőséget,
csomagmegőrzést, meleg ételt,
szükség szerint gyógyszert és
meleg ruhát biztosítanak, ezen
Együttműködés
túl szociális és mentális gondoa krízisellátásban
zást is kapnak a tőlük segítséget
Az önkormányzattal kötött kérők. A szociális szakemberek
együttműködési megállapodás az utcán lévő fedél nélkülieket
értelmében a hajléktalanok téli próbálják bejuttatni szállókra,
krízisellátását a Magyar Vörös- melegedőkbe, ha pedig nem
kereszt Nappali Szociális Köz- hajlandók bemenni semmilyen
pontja, a Kijárat Egyesület és
intézménybe, akkor az utcán
a Misszió Alapítvány végzi, de
gondozzák őket, és forró tea,
krízisidőszakban aktív segítség
takaró, konzerv, meleg ruha,
érkezik a Menhely Alapítványtól, a Máltai Szeretetszolgálat- gyógyszer mindig van az uttól és a baptista egyháztól is. cákat járó autóban. A Misszió
A téli időszakban éjjel-nappal Alapítvány Viola utcai menefogadja a kispesti hajléktala- dékhelyén közel 60 embert látnokat a Magyar Vöröskereszt nak el, és az Iparos utca 1. szám
Nappali Szociális Központja az alatti melegedőben is várják a
Ady Endre út 112. szám alatt. A rászorulókat. Az Utcáról LakásVöröskereszt krízisidőszakban ba Egyesülettel kötött együttugyanitt 19 férőhelyes éjjeli működési megállapodás alapján
menedékhelyet működtet. Az az önkormányzat öt évre két leönkormányzat csaknem 9 mil- romlott műszaki állapotú bérlalió forintot költött a nappali me- kást biztosított az egyesületnek,
legedő fürdőblokkjának felújí- amely felújította azokat.

Az intézmény csatlakozott az
Országos Gyalogló Idősek
Klubhálózatához (OGYIK),
és a klubbal újabb közösségi
programot, mozgási lehetőséget kínál Kispest nyugdíjasainak, akik a jövőben heti egy
alkalommal hódolhatnak az
életminőséget is javító gyaloglásnak – mondta Balázs

Piroska igazgató. A klub alakuló eseményét „Gyalogolj az
egészségért, az életért!” címmel a Wekerlei Szakmai Egység udvarán tartották a klubhálózatot megálmodó Monspart
Sarolta tájfutó világbajnok
és Gajda Péter polgármester
védnökségével. Nick Árpád
Guinness-rekorder erőművész

bemelegítő gyakorlatait követően rajtolt el az első túra
Wekerletelepen, Nagy Tamás
vezetésével. A Wekerlei Társaskör korábbi elnöke a telep
történetével, jeles épületeivel,
tereivel ismertette meg a klub
tagjait a mintegy másfél kilométeres helytörténeti gyalogláson.
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KONFERENCIA

Modern oktatás digitális eszközökkel

Harmadik alkalommal rendezték meg a Jelen és jövő – okos
eszközök és számítógépek az
oktatásban elnevezésű konferenciát a Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskolában. A
modern oktatási eszközöket és
az azokhoz kapcsolható módszereket bemutató szakmai
rendezvényen több mint 260
pedagógus vett részt az ország
különböző pontjairól.

ELISMERÉS

Győzelem a tanulmányi versenyen

v

PROGRAMAJÁNLÓ
Gépmajális a Tündérkertben
A Hofherr-Dutra Emléktársaság 11. alkalommal
rendezi meg a Gépmajálist május 1-jén 10 órától
az Új Tündérkert étteremben (XVIII., Gyöngyvirág utca 8.). Traktoros felvonulással, cséplési
bemutatóval, májusfaállítással, gyermekprogramokkal és veterán járművekkel várják az érdeklődőket, műsort ad a Tébláb Táncegyüttes, zenél
a Kispesti AMI Fúvószenekara.

rozatának keretén belül, május 2-án 17 órától
„Zöldkártya – A képmutatástól a hitelességig”
címmel tart előadást Kovács Tiborné és Dankó
Ferenc.

Előadás a gerincterápiáról
Ingyenes előadást és tanácsadást tart a gerincproblémák természetes gyógymódjáról Romhányiné Kovács Mária gerincterapeuta április 26án 18 órától a Wekerlei Kultúrházban.

Klubprogramok a Wekerlei Könyvtárban
Kovács László „Tosko – az utolsó prímás” című
filmjét mutatják be a Néprajzi Filmklubban május 9-én 18 órától. Az anyák napja és a gyermeknap alkalmából magyar költők gyönyörű versei
szólalnak meg a Versbarátok Klubjának május
10-én 16 órakor kezdődő klubfoglalkozásán. A
programokon a részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött.

Lelki navigáció az Üllői úti könyvtárban
A FSZEK Üllői úti könyvtár Lelki navigáció –
úton az egészséges érzelemvilág felé című so-

Víz – kettőspont
Láng Eszter képzőművész és Varga László fotós
kiállítása május 3-ig tekinthető meg a KMO Művelődési Ház Előtér Galériájában.

Első helyezést ért el a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 9.
b osztálya az Észak-RajnaVesztfália tartomány által kiírt,
Találkozás Kelet-Európával
című tanulmányi versenyen.
A Tisza cipőről készített pályamunkát egy horvátországi
és egy német partneriskola diákjaival közösen nyújtották be
Gutmayer Helga némettanár és
Vörösmarty Balázs osztályfőnök tanítványai.
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KISPEST

2019. ÁPRILIS 23.

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

Együttműködés a klímavédelemben

Kispest csatlakozott a Polgármesterek Szövetségéhez (Covenant of Mayors), amely az üvegházhatású
gázok (ÜHG) csökkentését és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást célozza meg. A célhoz rendelt
helyi szintű eszköz a Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP), melyet a képviselő-testület
egyhangú támogatással fogadott el. Ez a dokumentum célul tűzi ki, hogy Kispest 2030-ra a 2006-os
bázisévhez képest 40 százalékkal csökkentse ÜHG-kibocsátását.
tumból: „Bár a kerülethatáron
kívül esik, a kispestiek jóllétét
és mezoklimatikus viszonyait
jelentősen befolyásolja a Ha-

Új szemléletmód
kialakításával
kezdődik a közös
cselekvés

Napelemek a Puskás iskola tornatermén
Az IPCC 2017-es jelentésében figyelmeztetett a 1,5
és a 2 Celsius-fokos átlagos
felmelegedés közötti óriási
hatásbeli különbségre. Az eltérés a szélsőséges időjárási
jelenségekhez való alkalmazkodás lehetőségében van. A
két fok nem harmadannyival
lenne rosszabb, mint a másfél!
Mi vagyunk az a generáció,
amely dönthet, hogy a túlélést
és a gondoskodást vagy a Föld
további kizsigerelését és az
orosz rulettet választja. A felmelegedés jelenlegi szintje az
ipari forradalom előtti szinthez képest kb. 1,2 Celsius-fok.

Magyarországon a bolygó
átlagához képest magasabb a
felmelegedés, és a megjelenő
időjárási jelenségek is szélsőségesebben sújtanak minket,
többek között az aszályon, a
mezőgazdaságon, az élelmiszerárakon és a forró nyarakon, a viharokon vagy épp
az özönvízszerű csapadékon
keresztül. A SECAP-ban kitűzött intézkedések között nemcsak a hatást okozó kibocsájtás csökkentése szerepel, de a
már valóságos és tapasztalható
klímaváltozáshoz, az időjárási
szélsőségekhez való alkalmazkodás is. Idézünk a dokumen-

tár út menti kiserdő megléte,
megmaradása és fejlesztése.
Ennek érdekében fontos, hogy
a kerület vezetése minden erőfeszítést tegyen meg a terület
intenzív zöldfelületi jellegének megtartása és sokfunkciós
szabadidőparkká fejlesztése
érdekében.” (…) „Lakossági
csapadékvízgyűjtés támogatása (a komposztprogram mintájára): a kispestiek csekély
önerő megfizetése és egy-kétórás képzés/tájékoztatás után
csapadékvízgyűjtő
edényt
kapnak, melynek kihelyezéséről és szakszerű működtetéséről gondoskodniuk kell.”
(…) „Konyhakert-kultúra újraélesztése, ezen belül: tavaszi
mag- és palántabörzék szervezése, ingyenes palántaosztás,
segédanyagok közös beszer-

zése, tanácsadás.” A javasolt
intézkedések között szerepel
többek között P+R parkolók
fejlesztése, a kerékpáros és a
közösségi közlekedés támogatása, napelemes rendszerek
telepítése, az épületek energiahatékonysági
felújítása,
energetikai tanácsadó iroda
létrehozása. A helyes, közös
cselekvés a szemléletmód
kialakításával és átadásával
kezdődik. A klímavédelem
céljából az önkormányzattal
vagy egymással már eddig is
együttműködött sok-sok kispesti polgár, valamint számos
helyi és országos civilszervezet is, többek között a kispesti
klímavédelmi dokumentumot
gondozó és elkészítő Energiaklub. Az emberek jó szándékát
és tetteit ezúton is üdvözöljük
és köszönjük! Az előttünk álló
klímavédelmi feladatok megoldásában hivatalos partnereink pedig az önkormányzat városüzemeltetési és zöldirodái
– ahogy voltak eddig is. Eddigi
és további munkájukat ezúton
is, szintén köszönjük!
Ferenczi István
a fenntartható fejlődés
tanácsnoka

v

KÖZALKALMAZOTTI ÉS KÖZTISZTVISELŐI
ÁLLÁSHELYEK
• Városrendezési ügyintéző, Polgármesteri Hivatal – Határozatlan
idejű közszolgálati jogviszony, teljes munkaidő – Pályázni lehet
2019. április 26-ig
• Óvodapedagógus, Kispesti Szivárvány Óvoda – Határozatlan
idejű közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő – Pályázni lehet
2019. április 30-ig
• Önkormányzati rendész (közterület-felügyelő), Polgármesteri

Hivatal – Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, teljes munkaidő – Pályázni lehet 2019. május 3-ig
• Médiaszerkesztő, Wekerlei Kultúrház és Könyvtár – Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő – Pályázni
lehet 2019. május 3-ig
• Információs és közönségszolgálati munkatárs, Wekerlei Kultúrház és Könyvtár – Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony,
teljes munkaidő – Pályázni lehet folyamatosan
Részletes pályázati kiírások
a https://uj.kispest.hu/palyazatok honlapon.

TEKNŐS FERENC
GAJDA PÉTER
polgármester
(MSZP)

Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján folyamatosan
(347-4525)
Polgármesteri Hivatal,
Városház tér 18-20.

VINCZEK GYÖRGY

alpolgármester
(MSZP-DK-Együtt-PM)
12. sz. választókörzet
Alpolgármesteri fogadóórája:
Minden hónap második szerdáján
13.00–16.00 óra között, telefonos
egyeztetés alapján (347-4523)
Polgármesteri Hivatal,
Városház tér 18-20.
Képviselői fogadóórája:
Minden hónap harmadik
hétfőjén 17.00–18.00 óra között
Kertvárosi Közösségi Ház
(Temesvár u. 117.)

KERTÉSZ CSABA

alpolgármester
(MSZP-DK-Együtt-PM)
6. sz. választókörzet
Minden hónap második keddjén
14–16 óra között, telefonos
bejelentkezés alapján (347-4573)
Polgármesteri Hivatal,
Városház tér 18-20.

RÁTKAY ANDREA

alpolgármester
(MSZP-DK-Együtt-PM)
3. sz. választókörzet
Alpolgármesteri fogadóórája:
Bejelentkezés e-mailben:
ratkayandrea@gmail.com
vagy telefonon: 06-20-378-4243
Képviselői fogadóórája:
Minden hónap első péntekén
17.00–18.00 óráig, Kispesti
Vass Lajos Általános Iskola
(Csokonai utca 9.)

4. sz. választókörzet
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Minden hónap első szerdáján
16.00–17.30 óra között
Kispesti Waldorf Iskola
(Vécsey utca 9-13),
valamint a DK irodájában
(Ady Endre út 106.,
tel.: 607-3879, email:
dkkispest@gmail.com)

SOMOGYI LÁSZLÓNÉ
9. sz. választókörzet
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-432-7731)

BURÁNY SÁNDOR

országgyűlési képviselő
(MSZP)
Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján folyamatosan
(06-20-466-8492)

DR. HILLER ISTVÁN

országgyűlési képviselő
(MSZP)
Következő fogadóóráját 2019.
május 9-én, csütörtökön 17 órától
tartja az MSZP pesterzsébeti
önkormányzati képviselőcsoportjának irodájában (XX., Ady Endre
utca 84/a).

FEKETE LÁSZLÓ

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

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

BOGÓ JÓZSEFNÉ

KRÁNITZ KRISZTIÁN
5. sz. választókörzet
(MSZP-DK-Együtt-PM)

Telefonos egyeztetés alapján
folyamatosan
(06-20-971-3397)

SZUJKÓ SZILVIA

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

LACKNER CSABA

7. sz. választókörzet
(MSZP-DK-Együtt-PM)

Telefonos egyeztetés alapján
folyamatosan
(06-20-549-2400)

VARGA ATTILA

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

ÉKES GÁBOR

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

DÓDITY GABRIELLA
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-242-7079)
Fidesz-iroda (Ady Endre út 91.)

2. sz. választókörzet
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Telefonos egyeztetés
alapján folyamatosan
(06-20-466-8492)

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

SZATHURY KOLOS
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

Telefonos egyeztetés
alapján folyamatosan
(06-20-466-8492)

LAZÁNYI FERENC

FERENCZI ISTVÁN

Minden hónap első szerdáján
17.00–18.00 óra között
Wekerlei Társaskör Egyesület
(Kós Károly tér 10.)

Telefonos egyeztetés alapján
folyamatosan
(06-20-239-2122)

Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

Listás képviselő
(LMP)

LÁZÁR TAMÁS
Listás képviselő
(Jobbik)

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

LEVESEK
350 FT-TÓL

FŐÉTELEK
600 FT-TÓL

DESSZERTEK
300 FT-TÓL

NYITVA TARTÁS:

H-P: 11:00-18:00
Szombat: 10:00-15:00
Cím: 1195 Bp., Városház tér 2.
Fb.: facebook.com/konyhakertkispest
Mobil: 0620-503-6603
Ebéd házhozszállítást vállalunk!
Email: konyhakert19@gmail.com

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.

Ssangyong
Lenyűgöző formavilág, határtalan tér.

Délpest

* Más akciókkal össze nem vonható.
Készpénzre be nem váltható. A változás jogát fenntartjuk.
Az akció időtartama: 2019.03.04.–2019.05.31.

A 4x4 specialista Ssanygong új, családi SUVja a Tivoli alapjaira épült, mely sok száz millió
eurós beruházás és precíz fejlesztés eredménye. 4440 mm hosszhoz 2600 mmes tengelytáv
tartozik, így nem meglepő, hogy a kényelmes utastérhez már alaphelyzetben is tágas, akár
720 literre bővíthető csomagtér párosul. A korszerű, 1,6 literes EURO 6os, környezetbarát,
dízel és benzines erőforrások 6 sebességes manuális vagy automata váltóval rendelhetők.

4X4 SPECIALISTA KOREÁBÓL

Próbálja ki Ön is
márkakeres
kedésünkben!
MOST akár
1 000 000 Ft
KEDVEZMÉNNYEL!

CO2 kibocsátás (vegyes): 134–192 g/km*
Vegyes fogyasztás: 5,2–8,4 l/100 km*
A képen látható autó illusztráció.
*WLTP szabvány szerint

1194 BUDAPEST,
HOFHERR ALBERT U. 38/D
+36 1 280 1533,
+36 20 318 3760
ertekesites@ssangyongdelpest.hu
www.ssangyongdelpest.hu

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

Shetland szoro 2018 osz_102,75x136.indd 1
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2018/19-ES FÉLÉV II. FÉLÉVES ELŐADÁSAI

AZ ELŐADÁSOK HELYSZÍNE:

Kispesti Önkormányzat Díszterme
(Budapest XIX. kerület, Városház tér 18-20.)

2019. február 26. kedd, 16 óra:

2019. április 2. kedd, 16 óra:

Dr. Jászberényi József: Az idősödés
személyes feldolgozása - utak, zsákutcák
A program vezetője egyórás előadásában elsősorban az időskori fizikai,
lelki és szellemi állapotváltozásokat írja le, s javaslatokat fogalmaz
meg
az alapvető, bennünk lejátszódó időskori változásfolyamatok hatékony
kezelésére.

Monspart Sarolta: Mozogni jó
- Idősen is fitten!
Az országos gyaloglóklub-hálózat ötletgazdája, aki egyben tájékozódási-futásvilágbajnok, a fizikai mozgás fontosságáról szól előadásában.

2019. március 5. kedd, 16 óra:

Dr. Laki Ildikó: Alapvető társadalmi
problémák időseink körében
Az MFE kiváló szociológusa aktuálpolitikai értelmezésektől függetlenül
a tudomány leíró szemléletével mutatja meg az idősek helyét a mai
magyar társadalomban.

Kovács György: Játszmák a családban
A társadalmi szerepeink változásai gyakran a családon belüli, megszokott rendet is átalakítják idős korunkra. Az ezzel kapcsolatos nehézségekről, a „harcról”, és hatékony, mindenkinek jó megoldást kínáló
megoldásokról beszél a népszerű geronto-andragógus előadó.
2019. március 12. kedd, 16 óra:
Dr. Báthory Orsolya: A könyvtárak
átalakulása - a tudástárból a közösségi
központok felé
A kispesti történész előadása sok képpel és filmbejátszásokkal mutatja
meg, hogy ma már a könyvtárnak Nyugaton mennyiféle különleges
funkciója van, s a ma könyvtárosai milyen hatalmas közösségszervező
munkát végeznek.
2019. március 26. kedd, 16 óra:
Dr. Kiss-Benedek József: Közel-Kelet, katonai
biztonságpolitika, terrorizmus
Az ismert biztonságpolitikai szakértő a legfrissebb biztonságpolitikai
tendenciákat ismerteti, főként a terrorizmus elleni védekezés kapcsán.

2019. április 16. kedd, 16 óra:

2019. április 30. kedd, 16 óra:
Dr. Jászberényi József: Korunk pestise,
a demencia - mit segíthet a tanulás?
Az utóbbi években a világon több millióval növekedett a demensek
száma. A népbetegség felismeréséről és a tanulás megtartó szerepéről
szól az egyórás, ismereterjesztő előadás.
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