BERUHÁZÁS
SPORTPARK A CSOKONAI UTCÁBAN
Szeptemberben elkészül a Csokonai utcában, a Vass
iskola, a Bóbita óvoda és az Eszterlánc bölcsőde tőszomszédságában épülő sportpark. Az ingyenesen
használható szabadidős és egészségparkot az önkormányzat sikeres pályázatának eredményeként,
30 millió forintból a Nemzeti Sportközpontok építi a
BMSK Zrt. beruházásában.
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Önkormányzati segítség a tanévkezdéshez
3. OLDAL

ÖNKORMÁNYZAT
GAJDA PÉTER

2. oldal

Augusztus végére befejeződik a Berzsenyi utcai felnőtt
háziorvosi rendelő részleges
felújítása, amelynek során
kicserélik az összes homlokzati nyílászárót, valamint
teljes külső szigetelést kap
az épület.

KULTÚRA
GÁBOR ILONA

4. oldal

Ősztől látogathatják az
érdeklődők Katona Áron
Sándor képzőművész állandó kiállítását, amely a
volt wekerlei kisposta helyiségében, a KMO Művelődési Központhoz tartozó új
kiállítóteremben kap helyet.

BERUHÁZÁS
KRÁNITZ KRISZTIÁN

5. oldal

Önkormányzati beruházásnak köszönhetően az új tanévben már egy megszépült
udvaron játszhatnak a gyerekek a Puskás iskolában.
Rövidesen elkészül a felújított konyha és ebédlő a Kós
iskolában.
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Kratochwill Balázs ügyvezető igazgató és Gajda Péter polgármester a tanszervásár előtt a raktárban

Korszerűsítik a Berzsenyi utcai
felnőtt háziorvosi rendelőt

Augusztus végére befejeződik a Berzsenyi utcai felnőtt háziorvosi rendelő részleges felújítása, amelynek során kicserélik
az összes homlokzati nyílászárót, valamint teljes külső szigetelést kap az épület.
Az önkormányzat 2017-ben saját forrásból – állami támogatás hiányában
önerőből, mintegy nettó 76 millió
forintból – újította fel a védőnői szolgálatnak is helyet adó Berzsenyi utcai
gyermekorvosi rendelőt, amelyhez
színvilágában, arculatában igazodik
majd a felnőtt háziorvosi rendelő is. A

Következő ütemben a
belső felújításra is sor
kerül
képviselő-testület májusi ülésén döntött
arról, hogy a háziorvosi rendelő felújítására, a homlokzat szigetelésére és a
nyílászárók cseréjére mintegy 18 millió
forint támogatást igényel az „Önkormányzati fejlesztések támogatása” című
pályázaton. Az önkormányzat önerőből
is elvégzi az összesen 23 millió forintos
beruházást annak ellenére, hogy még
nem kapott választ, sikeres volt-e a
külső forrásra való pályázata – mondta

el lapunknak Gajda Péter polgármester,
aki Vinczek György alpolgármesterrel
járta be az épületet. A felnőtt háziorvosi
rendelőknek helyet adó, több mint 30
éves épületben korábban csak kisebb
javításokat végeztek, így az intézmény
infrastrukturális szempontból rendkívül
korszerűtlenné vált. A mostani fejlesztés keretein belül műanyag nyílászárókra cserélik a régi, rossz állapotban
lévő nyílászárókat, és hőszigeteléssel
látják el a homlokzatot, ami jelentős
mértékben csökkenti az üzemeltetési költségeket, s az így megtakarított
forrást további korszerűsítésekre lehet
fordítani. A hőszigetelés lehetővé teszi
az épület károsanyag-kibocsátásának
csökkentését, és elősegíti a belső tér
hőingadozásának mérséklését is, így
a betegek komfortosabb körülmények
között várakozhatnak majd. Kispest
polgármestere lapunknak elmondta, a
most zajló munkálatokkal nem fejeződik be a rendelő rendbetétele, a következő ütemben a belső felújításra is sor
kerül.

Teljes homlokzati szigetelést kap az épület

Ingyenes füzetcsomagokkal
és akciós tanszervásárral segíti
az önkormányzat a tanévkezdést
Hamarosan kezdődik a 2019/2020-as tanév. A családok zökkenőmentesebb tanévkezdését idén is ingyenes füzetcsomaggal
próbálja segíteni az önkormányzat. Közel
3000 füzetcsomagot készítettek, amelyekre összesen 3,8 millió forintot költött
az önkormányzat. Ezen kívül jelentős
kedvezményeket biztosító tanszervásárt
is tartanak augusztus 23–25. között a
KMO Művelődési Központban – tudtuk
meg Gajda Péter polgármestertől.

A többéves hagyománynak megfelelően
az önkormányzat idén is ingyen biztosítja
a füzetcsomagokat a kispesti általános iskolák – az egyháziakkal együtt 12 intézmény – alsó tagozatos diákjainak, valamint
az 5. osztályos tanulóknak. A csomagokat
már kiszállították az intézményekbe. Az
összesen csaknem 40 ezer füzetet tartalmazó csomagok összeállításában ezúttal is
az intézmények vezetőivel egyeztettek az
önkormányzat munkatársai. Idén mintegy
2800 tanuló kap ingyenesen füzeteket. A
csomagokra az önkormányzat közel 3,8
millió forintot különített el költségvetésében – tudtuk meg Ikladiné dr. Petres Veronikától, a Humánszolgáltatási és Szociális

Iroda vezetőjétől. Augusztus 23–25. között
kedvezményes tanszervásár is lesz a KMO
Művelődési Központban. Több mint 600féle terméket hoznak a vásárra, magyar,
lengyel, osztrák, olasz és szlovén gyár-

Közel 3000 diák kap
ingyenesen füzeteket
tók különböző, de jó minőségű áruit. Sőt,
olyan termékek is lesznek, amelyeket még
eddig forgalomban nem lehetett megvásárolni – mondta Kratochwill Balázs, a Hivatalos Biztonsági Okmány- és Jegynyomda

Kft. ügyvezető igazgatója. A legtöbb terméket az átlagos piaci árhoz képest 50 százalékos kedvezménnyel lehet kapni. Mivel
a tanszervásárt az önkormányzat támogatja, ezért a kispestiek csak lakcímkártya
felmutatásával vásárolhatnak. A gyerekeket nevelő családok már augusztus végén
megkapják a szeptemberi családi pótlékot,
a gyermekgondozást segítő ellátást és a
gyermeknevelési támogatást – közölte az
Emberi Erőforrások Minisztériuma. A kormány az előrehozott utalás mellett minden
tanulónak ingyen biztosítja a tankönyveket
az 1–9. évfolyamokon.
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Épül a sportpark a Csokonai utcában

Szeptemberben elkészül a sportpark a Csokonai utcában, a Vass iskola, a Bóbita óvoda és az Eszterlánc
bölcsőde tőszomszédságában.
ingyenesen tudjanak mozogni,
saját testsúlyos edzést végezni. A 30 millió forintos beruházás hamarosan befejeződik,
várhatóan szeptemberben már
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Megszépült a Puskás iskola udvara

Az új tanév kezdetétől már egy megszépült udvaron játszhatnak és levegőzhetnek a gyerekek a Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskolában. Az önkormányzat az eredeti tervekhez képest magasabb
összegből, 15 millió forintos keretből újította meg az udvar jelentős részét.
meit. Az önkormányzat – az
eredeti tervektől eltérően – 15
millió forintos keretből újította fel az udvar jelentős részét.
Korábban több fa gyökere ki-

Pályázati támogatásból valósul meg
a beruházás

Ingyenesen lehet majd használni az eszközöket
A sportparkot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által
közzétett Nemzeti Szabadidős
– Egészség Sportpark Program keretében, a Beruházási,
Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési
Zrt. (BMSK) beruházásában a
Nemzeti Sportközpontok építi.
A 13x16 méteres területen a

szabványoknak megfelelő eszközöket helyeznek el. A D típusú, gumialapzatú sportparkba 15 sporteszközt telepítenek,
de kialakítható futókör is. Az
önkormányzat három évvel
ezelőtt nyújtott be pályázatot
a minisztériumhoz egy ingyenesen használható szabadidős
és egészségpark létesítésére

lakótelepi környezetben. A
helyszín kiválasztásánál fontos
szempont volt, hogy a meglévő zöldfelület ne kerüljön veszélybe, illetve, hogy a park
ne zavarja a lakókat, inkább
intézmények közelében épüljön. Pályázatunk azt célozta,
hogy a kisebb sportparkban az
iskolások és a környéken élők

használhatják is a kispestiek
a sportparkot – mondta el lapunknak Kispest polgármestere. Gajda Péter hozzátette,
több hasonló közterületi, illetve intézményi beruházást
indított el saját forrásból az
önkormányzat, de megpróbált
külső – fővárosi, állami, EU-s
– forrásokat is bevonni a projektekbe. Az ilyen típusú közterületi beruházásokkal, sportcélú fejlesztésekkel szeretnénk
minél több kispestit ösztönözni a mozgásra, az egészséges
életmódra – hangsúlyozta a
polgármester.

KULTÚRA

Katona Áron Sándor wekerlei
képzőművész állandó kiállítása kap helyet a volt wekerlei
kisposta helyiségében nyíló új
kiállítóteremben. Az elismert
festő- és tűzzománcművész
sok alkotását felajánlotta az
önkormányzatnak, ezért Gábor
Ilonával, a KMO igazgatójával
megbeszéltük, hogy az egykori postahelyiséget kulturális
célra hasznosítjuk, és itt mutatjuk be Katona Áron Sándor
életművét. Mintegy másfél
millió forintba került a képtár

kialakítása, amelyet terveink
szerint szeptember végétől
már látogathatnak az érdeklődők – mondta el lapunknak
Gajda Péter polgármester, aki
Vinczek György alpolgármesterrel, Gábor Ilonával és
a művésszel tekintette meg a
munkálatokat. A KMO igazgatójától megtudtuk, a KÁS
Képtár szervezetileg a művelődési központhoz tartozik, a
művésszel egyeztetve várhatóan hetente két délután lesz
majd nyitva a közönség előtt.

Megszüntették a
balesetveszélyt
és új növényeket
ültettek

Gajda Péter és Kránitz Krisztián a felújított udvaron
Bár már nem az önkormányzat feladata az iskolák fenntartása, lehetőségeihez mérten
támogatja az intézményeket.
Minden évben egy-egymillió
forintot adunk az iskolatámogatási alapból, amit szabadon
használhatnak fel az intézmények. Korábban egy műfüves

pályát építettünk a Puskás iskola udvarán, majd az iskola
előtti parkolót tettük rendbe,
most pedig elkészült az udvar
balesetmentesítése – tudtuk
meg Gajda Péter polgármestertől, aki Kránitz Krisztiánnal, a
VAMŰSZ igazgatójával tekintette meg a beruházást. Kispest

polgármestere
kérdésünkre
elmondta azt is, hogy a Puskás udvarának rendbetételéről
a környéken élők döntöttek,
amikor a közösségi költségvetés szavazásán azt javasolták,
hogy a városrészre eső 6 millió forintból szüntessék meg
az udvar balesetveszélyes ele-

állt a földből, ezt a problémát
is megszüntették a VAMŰSZ
szakemberei. Az aszfaltozás
mellett 25 négyzetméternyi
növényhézagos támfalat építettek, ezekbe 170 évelő és kétnyári növényt ültettek, három
új padot helyeztek el, valamint
füvesítettek. A Kispesti Iskolatámogatási Alapból kapott
egymillió forintot az intézmény Egyszer Élsz! Hogyan
Élsz? Alapítványa tanulói székek és padok, IKT-eszközök és
rádiós mikrofonok beszerzésére költi.
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Ősszel nyílik a KÁS Képtár

Felújítás a Kós iskolában

Új kiállítóteremmel gazdagodik Kispest
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Az új tanév kezdetére elkészül
a felújított konyha és ebédlő
a Kispesti Kós Károly Általános Iskolában. A több mint
százéves épület konyha-étkező blokkja az alagsori szinten
helyezkedik el, az építészeti
felújítás a régi víz- és csatornahálózat
korszerűsítéséhez
kapcsolódik – tájékoztatta lapunkat Kránitz Krisztián, a
VAMŰSZ igazgatója. Az évekkel ezelőtti iskolaállamosítás
után a közétkeztetés az önkor-

mányzat hatáskörében maradt,
amely 20 millió forintot fordít
a mostani beruházásra – tudtuk
meg Gajda Péter polgármestertől. A szakemberek az augusztus végéig tartó munkálatok
során felújítják a konyhát, az
étkezőt és a vizesblokkokat,
a mosogatóhelyiséget, a melegítőkonyhát és a dolgozói
öltözőt, festenek, mázolnak és
burkolatokat cserélnek, korszerűsítik a világítást, valamint
lecserélik a radiátorokat is.

Tanévkezdésre elkészül az alagsori rész
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Véget ért a nyári napközis táborozás

Lezárult a kilenchetes táborozás a kerület nyári napközis táborában, ahol naponta 120–150 kispesti
gyerek tölthette szervezetten a vakációt. Az önkormányzati fenntartású tábor programjairól idén is a
Wekerlei Kultúrház és Könyvtár munkatársai gondoskodtak.
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ÜNNEP

Szent Istvánra és az államalapításra emlékeztek

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

Péter polgármester, Vinczek
György, Rátkay Andrea és
Kertész Csaba alpolgármesterek koszorúztak. Koszorút
helyezett el a kerületi kormányhivatal képviseletében dr.
Király Beatrix hivatalvezető
és dr. Kosik Rita hivatalvezető-helyettes. A pártok nevé-

ben a Demokratikus Koalíció
Kispesti Szervezete, a Fidesz
Kispesti Szervezete, a Jobbik
Magyarországért Mozgalom
Kispesti Szervezete, a Kereszténydemokrata
Néppárt
Kispesti Szervezete, az MSZP
Kispesti Szervezete, a Párbeszéd Kispesti Szervezete; az
egyházak részéről a Kispest
Központi Református Egyházközség, az Ady Endre Református Általános Iskola és
Szőlőskert Református Óvoda,
a Kispesti Evangélikus Gyülekezet, a Kispesti Nagyboldogasszony Főplébánia és a 301es Kazinczy Cserkészcsapat;
az intézmények és társadalmi
szervezetek nevében az 56-os
Szövetség Kispesti Szervezete,
a Gazdasági Ellátó Szervezet
(GESZ), a Kispesti Kertbarát
Klub, a Kispesti Nyugdíjasok
Szociális és Érdekvédelmi
Egyesülete (KINYE), a Kispesti Nyugdíjasok és Mozgássérültek Klubja, a Kispesti
Társaskör Egyesület, a Kispesti Véradók Egyesülete, a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének Kispesti
Szervezete, a Kispesti Román
Nemzetiségi Önkormányzat és
a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat képviselői helyezték el koszorúikat.

és erőművész ejti ámulatba a
publikumot; a Rendes-kapunál
a háztartási alapismeretek kerülnek fókuszba. A délelőtti és
délutáni időpontokban 30 fős
csoportok indulhatnak, a program ötéves kortól ajánlott. A
részvétel ingyenes, de előzetes

regisztráció szükséges augusztus 26. és szeptember 13. között
a wkk.kispest.hu honlapon vagy
a 06-1-282-9895-ös telefonszámon. Az Időkapuk Wekerlén
élményutat Kispest Önkormányzata és a Wekerlei Társaskör Egyesület támogatja.

alkalommal különbuszos kirándulásokon is. Az iskolában
maradókat
sportversenyek,
aszfaltrajzverseny, asztalitenisz, foci és rengeteg társasjáték várta. A talpraesett, ügyes
kezű pedagógusoknak köszön-

Tartalmas szünidei
időtöltést
biztosítottak
a gyerekeknek

Látogatóban a Kispesti Futballházban
Kilenc héten át várták a kispesti gyerekeket az önkormányzat napközis táborában,
a Vass Lajos Általános Iskolában. Az önkormányzat által
12 millió forinttal támogatott
tábor számtalan kalandos ki-

rándulást, múzeumlátogatást,
élményparkos és egyéb tartalmas, élménydús programot
nyújtott az általános iskolás
diákoknak. A programok idén
is ingyenesek voltak, a szülőknek csak a megszokott iskolai

étkezés díját kellett fizetniük,
így akik ingyen étkeznek év
közben, most is térítésmentesen táborozhattak. A folyton
kirándulni kívánó gyerekek
sokfelé járhattak, nemcsak a
fővárosban, hanem heti egy

hetően nagyon sok kézműves
foglalkozást és interaktív zenei
foglalkozásokat is tartottak. A
mindennapos uszodalátogatás ugyancsak közkedvelt volt
a gyerekek körében – tudtuk
meg Szabó Máriától, a tábor
szakmai programjaiért felelős WKK igazgatójától, aki
elmondta azt is, hogy hetente
18 felnőtt, valamint önkéntes
fiatalok gondoskodtak a tábor
zavartalan működéséről. A pedagógusok – a Hungária, a Bolyai, a Pannónia, az Eötvös, az
Erkel, a Gábor, a Puskás és az
Ady iskolákból – önkéntes alapon jelentkezhettek a nyári feladatra. A tábori étkezést idén is
a Pensio17 Kft. látta el.
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Az önkormányzat nevében Rátkay Andrea, Gajda Péter, Kertész Csaba
és Vinczek György koszorúzott
Összetartozásról, európai és
keresztény kötődésről, nemzeti identitásról, a Szent István-i
örökségről, párbeszédről és
Kispest fejlődéséről beszélt
az ünnepség szónoka, Gajda
Péter polgármester. „Hazám,
hazám, édes hazám…” címmel
Urbán Andrea, Bodor Géza és

Bozsó Péter irodalmi összeállítását láthatta a közönség. Az
ünnepség zárásaként az önkormányzat vezetői, a pártok, az
egyházak, az intézmények és
a civilszervezetek képviselői
helyezték el az emlékezés virágait Szent István szobránál. Az
önkormányzat nevében Gajda

v
v

PROGRAMAJÁNLÓ
Klubprogramok a Wekerlei Könyvtárban
A Versbarátok Klubja következő összejövetelét szeptember 13-án 16–17 óra között
tartja. Szeptember 20-án 17.30-tól Tóthné
Nagy Nikoletta és Tóth László Kristóf tart
vetített képes előadást Szicíliáról a Wekerlei
világjárók sorozat keretén belül. A könyves
ajándéknapokon, szeptember 21-én 9–13 óra
között és szeptember 23-án 15–19 óra között

PROGRAMELŐZETES
díjmentesen lehet válogatni a felnőtt- és gyermekirodalomból. Szeptember 27-én 17–18
óra között a népmese napja alkalmából várják a meseszerető gyerekeket, szülőket és
nagyszülőket. Szeptember 30-án, Benedek
Elek születésnapján „mesés” felolvasónapot
tartanak szervezett gyermekcsoportoknak
a könyvtárban. A programokon a részvétel
díjtalan, de regisztrációhoz kötött, bővebb információ az uj.konyvtar.kispest.hu honlapon.

ART-kiállítás a WKK-ban

Időkapuk a Wekerlei Napokon

Immár ötödik alkalommal rendeznek kiállítást a Wekerlei Kultúrházban az Urmai
Ungurán László grafikus által vezetett ART
(Alkotó Rajz Tanfolyam) rajziskola növendékeinek munkáiból. A szeptember 3-án 18
órakor nyíló tárlat szeptember 14-ig tekinthető meg.

Izgalmas időutazás várja az érdeklődőket a Wekerlei Napok
keretében, a Wekerlei Kultúrház szervezésében, szeptember
21-én 10.30–13.00 óra között.
A négy állomásból álló interaktív élménytúra a WTE Kós
Károly tér 10. szám alatti irodá-

jától indul. A Gasterea-kapunál
kiderül, mit és hogyan készített
az egykori wekerlei vendéglő szakácsa; a Viselet-kapunál
az öltözködés írott és íratlan
szabályaival ismerkedhetnek
meg a résztvevők; a Mutatványos-kapunál bűvész, művész
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POLITIKAI PÁRTOK ROVATA

Vélemények a kispesti fejlesztésekről

A polgármesteri programban megfogalmazott célok mentén számos intézményi rekonstrukció, közterületi fejlesztés, parkosítás valósult meg, közösségi tér jött létre az elmúlt öt évben. Az ön körzetében mely fejlesztések
nyerték el leginkább az ott élők tetszését, és mely területeken várnak még
újításokat a kispestiek?

Fekete László
(MSZP-DK-Együtt-PM)
A jelenlegi ciklus végén megállapítható, hogy eredményes
időszakot zárhat Kispest önkormányzata. A meghirdetett
polgármesteri program tervszerű végrehajtása során óvodák, bölcsődék korszerűsítésére került sor, folyamatban van
az egészségügyi intézet aulá-

Dódity Gabriella
(Fidesz-KDNP)
Kispest fejlesztéspolitikai tanácsnokaként külön öröm számomra, hogy mind a kormány,
mind a Fővárosi Önkormány-

jának felújítása, átépítették a
wekerlei piacot, megújulnak
köztereink, és hosszan sorolhatnám az elért eredményeket.
Saját választókörzetem szempontjából az elmúlt négy ciklusom közül a jelenlegit tartom
a legeredményesebbnek. Kerületünk legdinamikusabban
fejlődő része a körzetemhez
tartozó Berzsenyi utca környéki terület. A fejlesztések eredményeképpen elkészült a vizes
játszótér, felújították a gyermekorvosi rendelőt és a védőnői szolgálat épületét. Meg-

újult, korszerűsödött a Zöld
Ágacska óvoda és a szomszédságában lévő bölcsőde. Folyamatosan, több ütemben zajlik
a panelépületek közti parkok
felújítása, és utolsó fázisához
ért a Corvin körút és az Üllői
út találkozásánál kialakításra
kerülő, 50 jármű befogadására
alkalmas parkoló. Elkészült és
átadás előtt áll a Puskás Ferenc Általános Iskola eddig
balesetveszélyes és használaton kívüli udvara, amit a diákok a tanév kezdetétől használatba vehetnek. Ez önként

vállalt feladat volt, melyhez
részben a közösségi költségvetés szolgált forrásként. Az
iskolák államosítása óta ez
nem önkormányzati feladat
lenne, de – felelősséget érezve
az ott tanuló gyermekek iránt
– önkormányzati keretek közt
valósítottuk meg. Tudom, van
még feladat a kerület további
fejlesztése kapcsán, ehhez a
polgármesteri program folytatása adhat biztosítékot, amen�nyiben erre a kispestiek felhatalmaznak minket a közelgő
önkormányzati választáson.

zat jelentős összeggel támogatja a kerületet. Fővárosi
önkormányzati támogatással
újul meg az Eötvös utcai egykori KRESZ-park, és így épül
újjá a wekerlei kispiac is. Kormányzati forrásból épül sportés szabadidőpark a Csokonai
utcában, a Budapesti Útfelújítási Program keretében kap
aszfaltburkolatot Kispest utolsó földútja, a Vasút utca, és így
létesült rekortán kézilabdapálya a Vass Lajos Általános Iskolában. A kormány támogatásával újult meg a Szivárvány
óvoda, újul meg jelenleg a
Gyöngykagyló óvoda, és szintén a kormány támogatásával
újulhatott meg a KAC-pálya

is, amely ma már a Tichy Lajos
Sportcentrum nevet viseli. És
szintén a kormány támogatásával alakulhat ismét szabadidőparkká az egykor elhagyatott,
gazos, szemetes Kúttói-erdő
is a gyorsforgalmi út mentén.
Összességében a kormány és a
Fővárosi Önkormányzat több
milliárd forinttal támogatta
Kispestet. Bízom benne, valamennyi fejlesztésnek örülnek a kispestiek, szívemnek
kedves, hogy az évek során a
korábbi összeg legalább ötszörösét, hatszorosát fordítja az
óvodák és bölcsődék felújítására az önkormányzat, amiért
sokat harcoltunk. De számos
tennivaló van még. Nagyobb

figyelmet kell fordítani az útés járdahálózat megújítására,
az orvosi rendelők felújítására,
és a Kossuth téri piac átfogó
felújítását is végre kell hajtani. Ami még fontos, a karbantartásra is több figyelmet kell
fordítani, hogy meglévő értékeink állagát megóvjuk. És
sajnos sok helyen azt látom,
nem a forrás hiánya, hanem
a tenni akarás, az odafigyelés
hiányzik, mint például zöldfelületeink gondozása terén;
tudom, ez nem fejlesztési kérdés, mégis, a mindennapokra
nagy hatással van a minket körülvevő környezetünk is.

Várjuk
észrevételeiket!

Email: info@kispesttv.hu Web: www.kispesttv.hu

KISPEST

2019. AUGUSZTUS 23.

9

FELHÍVÁS

Lakossági fórum a Wekerletelep KÉSZ tervezetéről

Lakossági fórumot tart az önkormányzat a Wekerletelep Kerületi Építési Szabályzatának tervezetéről
augusztus 29-én 17 órától a Mátrix Oktatási Központban.

Várják a szabályzattal kapcsolatos észrevételeket
Kispest Önkormányzata – a
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
alapján – elkészítette a XIX.
kerület, Ady Endre út – Bercsényi utca páros oldala –
Nagykőrösi út – Határ út által
határolt területre vonatkozó
Kerületi Építési Szabályzat

Lázár Tamás (Jobbik)
Egy felelős önkormányzatnak
kötelessége, hogy az adóforintokat a lehető legjobban
használja fel a kispesti emberek érdekében. Hogy a
fejlesztések mennyire nyerték
el az emberek tetszését, majd
október 13-án eldől az önkor-

(Wekerletelep KÉSZ) tervezetét. A partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerint a készítés
véleményezési szakaszában,
augusztus 29-én 17 órától lakossági fórumot tartanak a
Mátrix Oktatási Központban,
a Kós Károly tér 4. szám alatt.
mányzati választásokon! A nekem megfogalmazott igények
általában a közbiztonsággal,
egészségüggyel és a rendezett
környezettel való fejlesztésekkel kapcsolatban merültek fel,
illetve a tömegsporttal kapcsolatos további fejlesztések, például a Rákóczi téri, Toldy utcai
és a Zoltán utcai sportpályák
fejlesztése, bővítése. Én a jövőben is ezért fogok dolgozni,
ezért kérem, hogy szavazatukkal támogassák a körzetükben
induló jobbikos jelöltet, hogy
a minél több töredékszavazat
alapján listáról újra az önkormányzatban képviselhessem
Önöket!

Amennyiben a lakossági fórumon nem tud részt venni, de
szeretné észrevételeit, javaslatait megtenni a készülő dokumentummal kapcsolatban,
akkor arra írásban is van lehetősége. Az írásbeli véleményeket szeptember 6-ig várják Budapest Főváros XIX. Kerület

Ferenczi István (LMP)
Az elmúlt öt évben megvalósult kispesti fejlesztések mérlege vegyes. Örömteli, hogy
külső medencével bővült az
uszoda, de sajnálatos, hogy az
átadás után azonnal le kellett
zárni és javítani a hibákat. Remek, hogy megújul a wekerlei

Kispest Önkormányzata Főépítészi Iroda (1195 Budapest,
Városház tér 18–20.) címre
vagy a foepitesz@kispest.hu
e-mail-címre. A dokumentumtervezet megtekinthető a www.
kispest.hu honlapon és személyesen a Főépítészi Irodán.
kispiac, de kár, hogy lassan
egy évet csúszik az átadása, és
hogy egy csomó részletet még
mindig kérdőjelek vesznek körül. Jó dolog, hogy fejlődnek
a kerületi sportlétesítmények,
de szomorú, hogy sok hektár
erdő esett áldozatul a futballakadémiának. Büszkeségünk,
hogy napenergiás fejlesztések
valósultak meg, de érthetetlen, hogy ennek esetenként
egészséges fák lombkoronái
látták kárát – indokolatlanul.
Az itt élők joggal várnak el
olyan tervezést és kivitelezést
a fejlesztésekben, amelyben a
zöld – környezet- és emberbarát – megközelítés nem csupán
egy divatos kiegészítő, egy pályázati elbírálási értéknövelő,
hanem a fejlesztési szemlélet
szerves, meghatározó része.
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VISSZATEKINTŐ

Színvonalas kulturális programok, népszerű
szabadtéri rendezvények

Kispest két meghatározó kulturális intézménye, a KMO Művelődési Központ, valamint a Wekerlei Kultúrház
és Könyvtár Művelődési Ház (WKK) egész évben színvonalas programok sokaságával várja a kispestieket.
Népszerű szabadtéri rendezvények és fesztiválok, koncertek és ünnepségek, felnőtt- és gyermekszínházi előadások, képzőművészeti kiállítások, helytörténeti tárlatok, irodalmi estek, tanfolyamok és klubok színesítik
a kulturális palettát.
vezetek mutatkoznak be az
önkormányzati sporttelepen.
Az autómentes napokon bringás reggelivel, ügyességi és
ökojátékokkal,
kézműves
foglalkozásokkal, környezetbarát programokkal várják a

Koncertek,
előadások, kiállítások színesítik
a palettát

Városünnep a Templom téren
Kispest 2008 óta fesztivállal ünnepli önálló településsé válásának évfordulóját a
Templom téren. A júniusi Városünnepen látványos zenés,
táncos produkciók, vásár és
számtalan játék várja a kerület apraját-nagyját, a színpadon a hazai könnyűzenei élet
kiválóságai szórakoztatják a
közönséget a KMO Művelődési Központ szervezésében. A régmúlt idők kispesti
hagyományait eleveníti fel
a szeptember végi Mihálynapi búcsú. Vásári forgatag,
gólyalábasok és csepűrágók
felvonulása, mesék, állatsimogató, népzene, nemzetiségi zene- és táncbemutatók,
népi mesterségek és játékok
bemutatója, táncház gondoskodik a felhőtlen szórakozás-

ról. A kispesti nemzetiségi
önkormányzatok évenkénti
estjén kulturális hagyományaikból, gasztronómiájukból adnak ízelítőt. Az önkormányzat minden évben a
központi játszótéren rendezi
meg a hagyományos gyermeknapot, amelyen színpadi
programok, a sátrakban játékok és foglalkozások várják a
gyerekeket. A Kincses Sziget
elnevezésű gyerek-bolhapiac
havi rendezvényei hatodik
éve zajlanak sikerrel a Városháza előtt, illetve télen az
épületben. Idén második alkalommal rendeztek Street
Food Show-t a Föld napjához
kapcsolódóan a Templom téren. A Kispesti Állatvédelmi
Járőrszolgálat ebfesztiváljain
állatvédő és fajtamentő szer-

kispestieket. Minden évben
közösen kapcsolják fel a kispestiek az adventi és karácsonyi díszvilágítást a Templom
téren. A hagyományos lam-

pionos felvonulás a központi
játszótéren ér véget, ahol a
gyerekeket vidám meglepetésműsor várja.
Színes programkavalkád
A Wekerlefeszt Művészeti Találkozót 2011-ben indította el a
Wekerlei Kultúrház és Könyvtár azzal a céllal, hogy közelebb hozza a művészetkedvelő
közönséget Wekerletelep és
Kispest kulturális értékeihez,
az itt élő alkotókhoz és az alkotás folyamatához. A művészeti seregszemle alapvető
koncepciója, hogy újszerű
módon, interaktívan mutassa
be a helyi művészeket. Képzőés zeneművészekkel, írókkal,
költőkkel találkozhat ilyenkor
a közönség. A folyamatosan

Fúvószenekari koncert a Városház téren
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megújuló fesztivál egyes programjai alkalmat kínálnak arra
is, hogy a látogatók aktív részesei lehessenek az alkotásnak,
műhelytitkokba beavató, személyes beszélgetéseket folytathassanak a művészekkel. Az
ötlettel 2017-ben a kultúrház
elnyerte a Magyar Népművelők
Egyesülete által meghirdetett
„Így újítunk mi” című szakmai
innovációs pályázat második díját. A kisebb, családias programokat és nagyobb eseményeket
önkéntesek közreműködésével
rendezik meg a helyi civilszervezetek. A Wekerlei Társaskör
és a Magyar Kollégium közös
köztéri alkotása, a Kós Károly
téren álló Wekerlei Életfa a
wekerleiek összetartozását, a
megújuló közösséget jelképezi. Felújítása az önkormányzat
1,4 millió forintos támogatásával valósult meg. A Wekerlei
Életfa Ünnepét 2011-től kezdve mindig a tavaszi napfordulót követő szombaton tartják,
fáklyás felvonulással, énekkel,
zenével. Résztvevői hitet tesznek amellett, hogy megvédik
lakóhelyük értékeit. A Wekerlei Székelykapu-futás elnevezésű sportversenyből nőtte ki
magát hétvégi sport- és kulturális rendezvénnyé a májusi
Wekerlei Székelykapu Napok.
A telep legnagyobb kulturális
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fesztiválját, a Wekerlei Napokat
szeptemberben tartják. Mindkét
rendezvény sportversenyekkel,
kiállítással, helyi gyerekcsoportok műsoraival, színpadi fellépőkkel, helytörténeti sétákkal

Számtalan
ingyenes program
várja a kispestieket
és családi programokkal várja
az érdeklődőket. A Wekerlei
Napok programja az utóbbi
években összekapcsolódott a
Kulturális Örökség Napjaival.
Idén novemberben harmadik alkalommal rendezi meg a Cégér
ipar- és helytörténeti filmszemlét a Wekerlei Társaskör és a
Wekerlei Kultúrház.
A dél-pesti fúvószenekarok találkozóját 2015 óta rendezi nyaranta a KMO és a kultúrházban
működő Obsitos Fúvószenekar,
amelynek tagjai többségében
egyenruhás zenekarok nyugállományba vonult hivatásos
fúvószenészei. A különleges
zenei programban a házigazda
mellett a régió fúvósegyüttesei
adnak színvonalas koncerteket.
Wekerletelepen is több éves

Új helyre költözött a Wekerlei Könyvtár

Közösségépítő hétvége Wekerlén
hagyományra tekint vissza a
térzene: a Vasárnapi térzenék
a Wekerlén sorozat keretében
nyári vasárnapokon jeles hazai
és kerületi kamarazenekarok
adnak koncertet a Kós Károly
téri zenepavilonban.
Kispest egyik új kulturális színtere Székelyország Tündérkertje, amely Székelyföld kultúráját, értékeit kívánja bemutatni
az érdeklődőknek, óvodásoknak, iskolásoknak. Az önkormányzat több mint 1,5 millió
forinttal, valamint kedvezményes havi bérleti díjjal támogatta a Szabó Ervin utca és a Bartók Béla utca sarkán kialakított
látványpark létrejöttét.
Kiállítások és könyvtári
programok
A kerületi képzőművészeket
tömörítő Kispesti Helikon Kulturális Egyesület tagjai egyéni
és csoportos kiállításokkal színesítik Kispest kulturális életét.
A kiállítások között különleges
helyet foglal el a Helytörténeti
Gyűjtemény állandó várostörténeti tárlata, valamint a Gyűjtők
és gyűjtemények című kamarakiállítás-sorozata. A Nagy Balogh János Kiállítóteremben,
a KMO Előtér Galériájában és
a Városháza Tárlaton a helyi
alkotók mellett ismert hazai
képzőművészek is bemutatkoz-

nak a kispesti művészetkedvelő
közönségnek. Nagy érdeklődés
kíséri a Wekerlei Kultúrház
gyerekeknek, családoknak szóló programjait, kiállításait is.
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Üllői úti könyvtára irodalmi
és nemzetiségi estekkel, komolyzenei és dzsesszkoncertekkel, gyermekek és felnőttek
számára rendezett kulturális és
ismeretterjesztő
programokkal élénkíti a kerület kulturális
palettáját. Több mint 8000 kötettel, változatos programkínálattal és rendszeres klubokkal
várja az olvasókat a Wekerlei
Könyvtár, amely 2017-ben költözött régi, szűkös helyéről a
Kós Károly tér 9. szám alatti,
70 négyzetméteres, három helyiségből álló önkormányzati
ingatlanba. Idén tavasszal átkerült a Kós Károly tér és a Thököly út sarkára a Wekerletelep
egyedi építészeti stílusához és
hangulatához jól illeszkedő,
fából készült könyvszekrény,
amelybe bárki betehet és kivehet könyvet. A „Tégy egy
könyvet – Végy egy könyvet!”
elnevezésű kezdeményezésnek
köszönhetően több ezer könyv
cserélt már gazdát 2012 óta. A
könyvszekrényt a könyvtárosok
tartják rendben, és ma már éjjel-nappal folyamatosan nyitva
tart.
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Teljes körű
csatornázás
biztosítása

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
(KEHOP) keretében, az Európai Unió és a kormány támogatásával, Budapest Főváros
Önkormányzatával együttműködésben arra törekszik Kispest, hogy a kerület összes
háztartása rá legyen kötve a
csatornahálózatra. Kispest Önkormányzata az utóbbi években is igyekezett minden fejlesztési forrást igénybe venni,
hogy mind az épített környezet, mind a szolgáltatások a
lakosság egyre magasabb életszínvonalát eredményezzék.
A 1273/2019. (V.14.) Korm.
határozat 6. számú melléklete
szerint Budapest teljes körű
csatornázásának biztosítása érdekében, a hálózati elemek további fejlesztésére a kormány
1,8 milliárd forint fejlesztési
forrást biztosított, így további
kerületi igények megvalósítására nyílik lehetőség. Amen�nyiben az ön háztartása nincs
rákötve a csatornahálózatra, de
szeretne rácsatlakozni, forduljon bizalommal a Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda munkatársaihoz (1195
Budapest, Városház tér 18–
20., telefon: 06-1-347-4533,
fax: 06-1-347-4681, e-mail:
varosgazd@kispest.hu). A beérkező igényeket Kispest Önkormányzata szeptember 13-ig
várja.
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BERUHÁZÁS

Jövő nyáron készül el az új Bozsik Stadion

Várhatóan jövő júniusban adják át a Nemzeti Sportfejlesztési Program keretében épülő új Bozsik Stadiont, amelynek alapkövét idén márciusban tették le. A mintegy 11,8 milliárd forintos beruházás kivitelezési munkálatait
a West Hungária Bau Kft. és a Pharos ’95 Sportpályaépítő Kft. végzi az
Óbuda Építész Stúdió Kft. tervei alapján.

BERNÁT BENJÁMIN, MAGYAREPITOK.HU
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Tavasszal tették le az aréna alapkövét
A március végére teljesen lebontott régi helyett 10 ezer
négyzetméteres
játéktérrel
rendelkező új arénát építenek
fedett lelátókkal, a létesítmény
8200 néző befogadására lesz
alkalmas. A háromemeletes főépületben a sporttechnológiai
területek, a VIP-helyiségek és
a gépészeti terasz mellett a fő
kamera- és közvetítőállások

kapnak majd helyet. A lelátó
alatt szociális és szolgáltató egységeket, valamint 438
parkolóhelyet alakítanak ki,
a vendégszurkolók bejutását
a vasúti pálya fölött átívelő
acélszerkezeten keresztül oldják meg. Az új aréna átadásáig
a futballisták a novemberben
átadott dél-pesti utánpótláscentrum pályáin készülnek a

mérkőzésekre, amelyeket az
MTK Hidegkuti Nándor Stadionjában játszanak. Az új
stadion műszaki átadását – a
magyarepitok.hu portál szerint
– 2020. június 12-ére tervezik,
és besorolása alapján a legmodernebb, UEFA 4-es, illetve az
MLSZ I. osztály A-kategóriájának megfelelő minősítésű
lesz.

v

Száztíz éve alakult a Kispesti Atlétikai Club

Nyolc szakosztállyal, köztük a labdarúgással alakult meg száztíz évvel ezelőtt, 1909. augusztus
3-án a Kispesti Atlétikai Club. Puskás Ferenc nevelőegyesülete, a Kispest alapjain jött létre 1949ben a később nemzetközi szinten is hatalmas
sikereket arató Honvéd, amely a legendás Arany-

csapat gerincét alkotta. Az OTP Bank Ligában
szereplő Budapest Honvéd megújult honlapján
jelentette be, hogy a klub 110 éves fennállása
alkalmából az együttes sportszergyártója egyedi
felszerelést biztosít a csapatnak a 2019–2020-as
szezonra.
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GONDOSKODÁS

Szakmai nap a szociális ellátórendszerről

Az intézmények képviselőin túl érdeklődőket és érintetteket is vártak az
ÉNO Gyöngyszemek Alapítvány által rendezett szakmai napra, amelynek a
Kispesti Forrásház adott otthont.

Vinczek György, Balázs Piroska és Friedrich Gábor
A rendezvény célja az volt,
hogy felhívják a kispestiek figyelmét a kerületben működő
szociális ellátórendszerre. A
regisztrációt és a megnyitót
követően előadásokat hallgathattak meg az érdeklődők. A
fogyatékkal élők nappali ellátásáról és a házi betegápolásról
Balázs Piroska, a Segítő Kéz
Kispesti Gondozó Szolgá-

lat intézményvezetője tartott
előadást. A szakemberek bemutatták a szociális ellátások
rendszerét és a Kispesti Családsegítő Szolgálat munkáját,
tájékoztató hangzott el a bentlakásos otthonba kerülés lehetőségeiről és a munkavállalási
tanácsadásról. Friedrich Gábor, a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum Gyermekvé-

delmi Csoportjának szakmai
vezetője a gyermekvédelem
témakörét járta körbe, majd lehetőség nyílt személyes kérdések feltevésére. Az eseményen
részt vett Vinczek György alpolgármester és Teknős Ferenc
önkormányzati képviselő. A
rendezvényt az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.

v

KÖZALKALMAZOTTI ÉS KÖZTISZTVISELŐI ÁLLÁSHELYEK

• Városrendezési ügyintéző, Polgármesteri Hivatal – Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony,
teljes munkaidő – Pályázni lehet 2019. augusztus
30-ig
• Óvodapedagógus, Kispesti Szivárvány Óvoda
– Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony,
teljes munkaidő – Pályázni lehet 2019. augusztus
30-ig
• Gyógypedagógiai asszisztens, Kispesti Szivár-

vány Óvoda – Határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony, heti 20 órás részmunkaidő – Pályázni
lehet 2019. augusztus 30-ig
• Kertész-karbantartó, Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI – Megbízásos jogviszony, teljes
munkaidő – Pályázni lehet folyamatosan
Részletes pályázati kiírások a https://uj.kispest.
hu/palyazatok honlapon.
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KÖZÖSSÉG

Családi délutánok
a Családsegítőben

A Gyermekzsivaj Alapítvány
partnerszervezeteként a Kispesti Szociális Szolgáltató
Centrum, a Kispesti Család- és
Gyermekjóléti Központ és a
Kispesti Család- és Gyermekjóléti Szolgálat hét alkalomból álló szülősegítő csoportfoglalkozást valósít meg. A
programsorozat a Fogyatékos
Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
által kiírt pályázatnak köszönhetően valósul meg. A pályázat fő célja a közösségépítés
és készségfejlesztő foglalkozások tartása a tanulásban akadályozottsággal küzdő gyermekeknek és családoknak,
a harmonikus szülő–gyerek
kapcsolat kialakítása, a szülői
hivatás erősítése, önfejlesztő,
önismereti módszerek átadása. Az előadássorozat mellett
hangsúlyt fektetnek a közösen
eltöltött idő hasznosságára. Az
adott alkalmakra tervezett előadást mindig két szakember
tartja meg, akik a projekthez
kapcsolódó végzettséggel és
többéves szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Az előadások után a családok közös
étkezésen vesznek részt, majd
gyermekeikkel együtt játszhatnak, új kézműves technikákkal
ismerkedhetnek meg. Márciusig minden hónap első szombatján 13-tól 17 óráig várják a
családokat a Kispesti Szociális
Szolgáltató Centrumban.
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HELYTÖRTÉNET

„Főzzünk gázzal!”

Mire jó a gáz? Kell-e Kispesten gázcsöveket fektetni, a hálózatot kiépíteni? 1928-tól hatalmas vita
folyt erről a kérdésről a város képviselő-testületében. Három évig tartó tárgyalásokat követően sikerült megegyezésre jutni, így 1930. december 27-én megkezdődhettek a munkák a Nagy Sándor utca
és az Eggert – ma József Attila – utca szakaszán.
sal egybekötött bemutatókat,
előadásokat tartottak. Igazi
marketingtevékenység
zajlott itt. Nemcsak a gázművek
eszközeit reklámozták, hanem
figyeltek arra is, hogy a bemutatót olyan hölgyek prezentálják, akik meg tudják győzni a
nőket arról, hogy életük milyen kényelmessé válhat ezek-

Nagy sikert arattak a gázfőzést
népszerűsítő
rendezvények

Az ipartestület székházában tartottak gázpróbát
„Gázpróba az ipartestületben. Szerdán délután 5 órakor
Kispest város polgármestere
műszaki tanácsnoka és a fővárosi gázművek igazgatója
jelenlétében a fővárosi gázművektől gáztartályokban hozott
gázzal főzési próbát tartottak.
A megjelent nagyszámú közönség nagy érdeklődéssel
kísérte a gázzal való főzést. A
próba igen jól sikerült” – írta

a Kispest-Szentlőrincz 1931.
január 10-i száma. Olyan
gyorsan haladtak a kiépítéssel,
hogy ősszel a Székesfővárosi
Gázművek a fogyasztók toborzásába kezdett. Gázfőző
versenyt tartottak az ipartestület székházában. Egyszerre
öt gáztűzhelyen készítették
az ételeket, mérték az időt és
felszerelt órákon az elhasznált gáz mennyiségét és annak

költségét. Nem mulasztották
el szembeállítani az egyéb sütő-főző eszközökkel sem, és
mind az idő, mind a költség a
gáztűzhely javára billent. A háromnapos esemény nagy sikert
aratott az érdeklődők körében.
Reklámhadjáratuk itt nem ért
véget, újabb helyszínt kerestek, és kibérelték a Kispesti
Munkásotthon
nagytermét,
ahol két napon át kiállítás-

v

Idős kispestieket köszöntöttek
Az elmúlt hetekben 90. születésnapjukat ünneplő kispestieket a kerület vezetői is köszöntötték.
Nagy Lajost és Zalavári Ibolyát Kertész Csaba
alpolgármester és Huszár Erzsébet idősügyi taná-

csos; Donáth Istvánt és Győrfi Lajosnét Vinczek
György alpolgármester, Huszár Erzsébet idősügyi
tanácsos és Balázs Piroska, a Segítő Kéz Kispesti
Gondozó Szolgálat igazgatója köszöntötte.

kel az eszközökkel: „Az előadás technikáját illetően igazi
professzionális jelleggel bírt.
Grágosits Rózsika úrhölgy, a
Budapesti Gázgyár tisztviselőnője csillogtatta meg úgy
az elméleti, mint gyakorlati
képességét a gázkészülékek
kezelése és a gázzal való főzés
művészetében. Mindkét napon
kedves és élvezetes előadásában egyenesen gyönyörködött
a nagyszámú hallgató közönség”– számolt be az eseményről a Kispest-Szentlőrincz
című újság. De nemcsak előadásokat tartottak a hölgyek,
hanem főztek is: „az első napon karfiolleves, borjúpörkölt
tarhonyával, körtekompót és
almás pite, a második napon
burgonyaleves, párolt borjúszelet rizzsel, almakompót és
lekváros bukta” volt a menü.
1937-ben éves szinten 417
ezer köbméter gázt használtak
a kispesti háztartások.
Siklós Zsuzsa

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 szeptemberben tartja

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.

ŐRÜLETES
NYÁRI AKCIÓK

Rajzkészség-fejlesztő foglalkozás
3-7 éves gyerekeknek.

Nyári csomagajánlat

19.990 Ft

Első alkalom: 2019.10.08., kedd 16:30 - 17:30
*Motorolaj (1L-ig) és fagyálló
Az akció időtartama: 2019.06.01 - 2019.08.31
További részletek a honlapon.

Teljes átvizsgálás
+ Diagnosztika
+ Folyadék utántöltés*
+ Klíma ellenőrzés és tisztítás

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

LEVESEK
450 FT-TÓL

FŐÉTELEK
990 FT-TÓL

Részvételi díj: 1000 forint / alkalom
A részvételi díj tartalmazza az anyagköltséget.
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Major-Takács Eszter, animációs filmrajzoló | +36 30 318 9945 |
majorteszter@gmail.com

WKK - WEKERLEI KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR

1192 Bp., Petur u. 7. tel.: 282 9895, 358 0690, wkk.kispest.hu

DESSZERTEK
350 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
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www.shetland.hu

1992 óta a nyelvtanítás élvonalában!

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 2019/2020
9 - 12 fôs csoportban: 66.000 Ft (60 óra)
4 - 8 fôs csoportban: 78.000 Ft (60 óra)
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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