ÖNKORMÁNYZAT
LAKOSSÁGI KONZULTÁCIÓ
Koncepcióterv készült egy új, többfunkciós, fenntartható és esztétikus, a 21. század követelményeinek
megfelelő piac építéséről, amely a Kossuth tér korszerűsítésére is átfogó megoldást jelentene. Az önkormányzat kíváncsi a kispestiek véleményére, ezért
lakossági konzultációt indított a tervről, várja az itt
élők javaslatait, ötleteit.

XXV. évfolyam 18. szám

7. oldal

2019. október 18.

Többséget szerzett a képviselő-testületben
a baloldali összefogás
2-3. OLDAL

Negyedik ciklusát kezdheti
csapatával Gajda Péter
polgármester

BERUHÁZÁS
VINCZEK GYÖRGY

4. oldal

Kívül-belül felújította az
önkormányzat a Kertvárosi Közösségi Házat, ahol
egyesületi programok mellett kulturális, szociális és
egészségügyi szolgáltatásokat is szeretnének nyújtani a
kertvárosiaknak.

BERUHÁZÁS
HORVÁTH GYULA

4. oldal

Megújult a Gutenberg körúti
kispiac, ahol nemcsak vásárolni lehet majd, a wekerlei
civileknek is lesz helyük. A
közösségi tervezésben készült új létesítmény egésze
a Wekerletelep arculatához
illeszkedik.

KÖZBIZTONSÁG
BALI PÉTER

5. oldal

Immár 85 kamera figyeli a
köz- és közlekedésbiztonságot Kispesten. Az idei fejlesztésre 25 millió forintot
költött az önkormányzat,
amely a térfigyelő program
indulása óta folyamatosan
bővíti a rendszert.
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VÁLASZTÁS

Negyedik ciklusát kezdheti csapatával Gajda Péter polgármester

A 2019-es önkormányzati választás számokban
Az október 13-i önkormányzati választáson
Kispesten a névjegyzékben szereplő 47 363
választópolgár 51,08%-a (24 191 fő) jelent
meg, az urnákban 23 703 érvényes szavazó-
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lap volt. A valasztas.hu adatai alapján a szavazatok 100 százalékát feldolgozták, a választás eredményes volt, de lapzártakor még
nem emelkedtek jogerőre az eredmények.

v

Polgármester-választás
Gajda Péter (Momentum-DK-MSZPPárbeszéd-LMP) 58,58%
Dódity Gabriella (Fidesz-KDNP) 37,17%
Fonyódi Gyula (független) 4,25%
Egyéni választókerületi képviselők
1. EVK
Fekete László Csaba (Momentum-DKMSZP-Párbeszéd) 49,72%
Fekete Márk (Fidesz-KDNP) 36,43%
Dr. Nemesi Csaba László (független) 6,05%
Földi Attila (Jobbik) 3,93%
Erdei Sándor (LMP) 3,87%
2. EVK
Bogó Józsefné (Momentum-DK-MSZPPárbeszéd) 53,19%
Fehér Marcella (Fidesz-KDNP) 38,31%
Dr. Szoboszlay György Csaba (LMP)
5,05%
Mester Attila Zsoltné (Jobbik) 3,45%
3. EVK
Rátkay Andrea (Momentum-DK-MSZPPárbeszéd) 56,98%
Stefán Ferencné (Fidesz-KDNP) 35,23%
Vági János Ferenc (Jobbik) 4,16%
D’Elia Viktor (LMP) 3,63%
4. EVK
Teknős Ferenc (Momentum-DK-MSZPPárbeszéd) 49,77%
Vidra Zoltán (Fidesz-KDNP) 40,49%
Rácz Gábor (LMP) 6,17%
Krasznói András Mihály (Jobbik) 3,56%

7. EVK
Lackner Csaba (Momentum-DK-MSZPPárbeszéd) 46,41%
Molnár András (Fidesz-KDNP) 36,35%
Vass András (Jobbik) 9,12%
Csizmazia Raffael (LMP) 8,12%
8. EVK
Ékes Gábor (Fidesz-KDNP) 39,58%
Cicer Norbert (Momentum-DK-MSZPPárbeszéd) 38,41%
Ferenczi István (LMP) 15,31%
Fonyódi Gyula (független) 4,09%
Horváth Tibor (Jobbik) 2,61%
9. EVK
Paróczai Anikó (Momentum-DK-MSZPPárbeszéd) 47,36%
Lazányi Ferenc (Fidesz-KDNP) 39,69%
Antóni Gábor András (LMP) 9,24%
Sándor László (Jobbik) 3,7%

Többséget szerzett
a képviselő-testületben
a baloldali összefogás

10. EVK
Domokos Gábor (Momentum-DK-MSZPPárbeszéd) 50,18%
Dódity Gabriella (Fidesz-KDNP) 41,23%
Pochanics Szilvia (LMP) 5,14%
Dr. Nagy István (Jobbik) 3,44%
11. EVK
Varga Attila (Momentum-DK-MSZPPárbeszéd) 52,83%
Einhorn Tamás (Fidesz-KDNP) 37,95%
Budimácz Tamás (LMP) 5,29%
Fehér Tibor Árpád (Jobbik) 3,93%

5. EVK
Somogyi Lászlóné (Momentum-DKMSZP-Párbeszéd) 50,35%
Song Simon (Fidesz-KDNP) 31,65%
Németh Ferenc (független) 11,32%
Dr. Flaskár-Nagy Melinda (LMP) 3,6%
Lázár Tamás (Jobbik) 3,08%

12. EVK
Vinczek György (Momentum-DK-MSZPPárbeszéd) 56,26%
Mihály András (Fidesz-KDNP) 36,36%
Keményfi Tímea (LMP) 4,15%
Gönczi Ildikó (Jobbik) 3,24%

6. EVK
Kertész Csaba (Momentum-DK-MSZPPárbeszéd) 53,0%
Csehiné Lublóváry Mónika (Fidesz-KDNP)
37,25%
Gieszerné Laczkó Anna (LMP) 6,06%
Harangozó Péter Iván (Jobbik) 3,69%

Kompenzációs listán megválasztott
képviselők
Dódity Gabriella (Fidesz-KDNP)
Fekete Márk (Fidesz-KDNP)
Ferenczi István (LMP)
Lazányi Ferenc (Fidesz-KDNP)
Song Simon (Fidesz-KDNP)

Gajda Péter, Kispest polgármestere
a negyedik ciklusát kezdheti csapatával. A 2019-es önkormányzati
választás – lapzártakor még nem
jogerős – eredményei alapján a
Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd
alkotta baloldali összefogás tizenegy egyéni választókerületi képviselője lesz az új képviselő-testület
tagja, kompenzációs listáról a Fidesz-KDNP négy, az LMP egy képviselője jutott be a testületbe. Budapest új főpolgármestere Karácsony
Gergely, az összefogás a fővárosi
közgyűlésben is többséget szerzett.

A 2019. évi önkormányzati választáson a
valasztas.hu adatai alapján az összefogás
(Momentum
Mozgalom–Demokratikus
Koalíció–Magyar Szocialista Párt–Párbeszéd Magyarországért) tizenegy képviselőt
küld a kispesti képviselő-testületbe (Fekete László, Bogó Józsefné, Rátkay Andrea, Teknős Ferenc, Somogyi Lászlóné,
Kertész Csaba, Lackner Csaba, Paróczai
Anikó, Domokos Gábor, Varga Attila,
Vinczek György). A 8. választókerületben
Ékes Gábor (Fidesz-KDNP) 27 szavazattal előzi Cicer Norbertet (Momentum-DKMSZP-Párbeszéd). Az öt listás szavazaton
a valasztas.hu szerint a Fidesz-KDNP és az
LMP osztozik (várhatóan Dódity Gabriella,

Fekete Márk, Lazányi Ferenc, Song Simon
a Fidesz-KDNP-ből és Ferenczi István az
LMP-ből lesz még a testület tagja). Kispest
régi-új polgármestere lapunknak elmondta,
a csapata nevében is köszöni a kispestiek

A fővárosi közgyűlésben
is az összefogásnak
lesz többsége
bizalmát, nagy a felelőssége annak, hogy
az ember megfeleljen az elvárásoknak, de
az új önkormányzat igyekszik mindazon
elvárásoknak eleget tenni, amelyeket a polgármesteri program felvázolt. Gajda Péter

hangsúlyozta, nagyon jó érzés, hogy a sárdobálás ellenére ilyen szép eredményt ért
el az összefogás csapata, és – mint mondta
– bízik benne, hogy a fővárosban bekövetkezett változások is Kispest javát szolgálják majd. Budapesten Karácsony Gergely
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP)
lesz a következő öt évben a főpolgármester, és a közgyűlésben többséget szerzett
az ellenzéki összefogás. Az önkormányzati
választással azonos időben tartott nemzetiségi önkormányzati választás is eredményes volt, így az új kispesti bolgár, görög,
horvát, lengyel, német, örmény, roma,
román, szerb és ukrán nemzetiségi önkormányzat is megalakulhat.
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Befejeződött a wekerlei kispiac átépítése

Megújult a Gutenberg körúti kispiac, ahol nemcsak vásárolni lehet majd. A közösségi tervezésben
készült új létesítmény remekül illeszkedik a Wekerletelep arculatához, bátran lehet mondani, hogy
építészeti telitalálat – mondta Gajda Péter polgármester a műszaki átadáson.
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BERUHÁZÁS

Átadták a teljesen felújított Gyöngykagyló óvodát

Határidő előtt két héttel befejeződött a Zrínyi utcai Gyöngykagyló óvoda teljes felújítása. Az önkormányzat több mint 200 millió forintot költött a munkálatokra.
zatot idén siker koronázta. Az
50 millió forintból napelemes
rendszer épül ki, ennek felszerelése után lesz teljes az
összességében negyedmilli-

latában remekül illeszkedik a
környezetbe, öt üzletet és egy
közösségi helyiséget alakítottak ki benne, a bérlők a korábbival megegyező nagyságú
üzletekbe költözhetnek vis�-

Kétszázmillió
forintot fordított
az önkormányzat
a beruházásra

Közösségi térként
is funkcionálhat
a megújult piac

Wekerletelep arculatához illeszkedik az új létesítmény
Kispest polgármestere az átadáson elmondta, hogy a Fővárosi Közgyűlés döntésének
értelmében Kispest Önkormányzata 110 millió forintot
nyert a Tér_Köz pályázaton a
wekerlei kispiac felújítására. A
kerület újabb 110 millió forint
önrészt is biztosított a tervek
maradéktalan megvalósításá-

hoz. Az átépítés tervezésénél
kiemelt szempont volt, hogy
teljesülhessen a helyi civilek
régi álma: a megújuló piac közösségi térként is funkcionáljon, és alkalmas legyen kisebb
rendezvények lebonyolítására,
akár nyitvatartási időn túl is.
Az önkormányzat a Wekerlei
Társaskör, a piacosok és az ős-

termelők kérését is figyelembe
vette az építkezésnél. A koncepcióterv elkészítéséhez egy
korábbi közvélemény-kutatás
eredményeit, illetve a többfordulós közösségi tervezés során
felmerült ötleteket, javaslatokat használta fel a kerület. Az
új, 476 négyzetméteres, akadálymentes piacépület arcu-

sza. A teljesen önkormányzati
tulajdonú, 862 négyzetméter
összterületű létesítményt a Hetedhét Építész Kft. építészei
tervezték és igazították hozzá
a fővárostól kapott költségtámogatáshoz, valamint a helyi
igényekhez. Horváth Gyulától,
a projektet koordináló Kispest
Kft. ügyvezetőjétől megtudtuk, hogy a működéshez még
hiányzó engedélyek beszerzése után vehetik birtokba az
árusok, a vevők és a civilek a
piacot.

BERUHÁZÁS

Elkészült a Kertváros közösségi és kulturális központja

Családias rendezvényen adta
át Gajda Péter polgármester és
Vinczek György alpolgármester, a körzet önkormányzati
képviselője a teljesen megújult
Kertvárosi Közösségi Házat; a
Kispest Kertvárosi Közösség
Egyesület nevében dr. Halász
Géza elnök vette át az épület
kulcsait. A közösségi ház felújításának tervei már 2015-ben
elkészültek, ám a projekt nem
kapott fővárosi támogatást,
ezért az önkormányzat saját
forrásból, 28 millió forintból

végeztette el a beruházást. A
mintegy 200 négyzetméteres létesítmény teljes belső
terét átépítették, megújult az
elektromos és épületgépészeti
rendszer, új homlokzati nyílászárókat építettek be, és külső
hőszigetelést is kapott az épület, a játszótérről közvetlenül
elérhetővé vált a mosdó. Az
új közösségi ház az egyesület
programjai mellett kulturális,
szociális és egészségügyi szolgáltatásokat is szeretne nyújtani a kertvárosiaknak.

Kívül-belül megújult a közösségi ház
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Bánáti Tiborné és Gajda Péter adta át a megszépült intézményt
Látványos munka zajlott
az elmúlt hónapokban az
intézményfelújítási program
keretében a Gyöngykagyló óvodában. Több mint 200
millió forintot fordított az önkormányzat az egyik legnagyobb kispesti óvoda átfogó
megújítására, épületgépészeti korszerűsítésére, a fali és

padlóburkolatok, valamint a
nyílászárók cseréjére, a homlokzat és a tető szigetelésére,
illetve előtető építésére az udvarra néző földszinti csoportszobákhoz. Számos óvoda,
bölcsőde és iskola újult meg az
elmúlt ciklusban, ezzel a munkával az idei évre lezárultak az
intézményfelújítások. Terve-

ink szerint folytatjuk a programot, mert az önkormányzat
ilyen munkákra fordítja a kerület költségvetési tartalékait
– mondta el lapunknak Kispest
polgármestere. Gajda Pétertől
azt is megtudtuk, a beruházás
elindulásakor derült ki, hogy
a magyar kormányhoz három
évvel ezelőtt benyújtott pályá-

árd forintos beruházás. Bánáti
Tiborné intézményvezető köszöntőjében arról beszélt, hogy
az óvoda átadásának ünnepe
egybeesik az intézmény alapításának 35. évfordulójával. Elmondta, nagy öröm számukra,
hogy az öt és fél hónapos munka eredményeként ilyen szépen megújult az óvoda, egyben
megköszönte vezetőtársainak,
hogy a felújítás idejére befogadták a gyöngykagylós kicsiket. Az átadást jelképező szalagvágást követően a gyerekek
kedveskedtek műsorral a meghívott vendégeknek.

KÖZBIZTONSÁG

Újabb kamerákkal bővült a térfigyelő rendszer
Immár 85 kamera figyeli a
köz- és közlekedésbiztonságot
Kispesten. Az idei fejlesztésre
25 millió forintot költött az önkormányzat, amely a Kispesti
Térfigyelő Program 2006-os
indulása óta folyamatosan korszerűsíti a rendszert, bővíti a
kamerák számát. Idén 15 új kamera felszereléséről született
döntés – tájékoztatta lapunkat
Gajda Péter polgármester. A
bővítés első tíz kamerája most
kezdte meg működését, év végéig további öt felszerelése
történik meg. Bali Pétertől, a

Kispesti Rendészeti Központ
igazgatójától megtudtuk, több
mint 200 helyszínigényt kapott
a központ a kispestiektől, és
folyamatosan érkeznek újabb
javaslatok is. A rendőrséggel
egyeztetve próbálják a minél
jobb lefedettséget elérni, és
szakmai – bűnügyi és közlekedésbiztonsági – szempontok
alapján megvizsgálni, hová
érdemes kamerákat telepíteni
a közbiztonság megőrzése, a
bűncselekmények megelőzése
érdekében.

Immár 85 kamera figyeli a közterületeket
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Újabb elismerés a
virágos Kispestnek

A Virágos Magyarországért
környezetszépítő verseny idei
fordulójában Kispest a közterület-virágosításban 2019-ben
elért magas színvonalú eredményéért különdíjként ezer tő
árvácskát kapott a Főkert Nonprofit Zrt.-től. Az erről szóló
oklevelet a Főkert vezérigazgatójától, Szabó Józseftől vehette
át Gajda Péter polgármester a
Szépművészeti Múzeumban
megtartott eredményhirdetésen. A tisztább, élhetőbb és
virágosabb Kispest megteremtését célzó polgármesteri
Zöldprogram 2006-ban indult,
azóta a Virágos Magyarországért versenyben szép sikereket
ért el a kerület: 2008-ban a
legszebb kerületnek járó díjat,
2010-ben, 2012-ben és 2014ben fővárosi különdíjat, 2013ban fővárosi fődíjat, 2017-ben
a fővárosi kerületek kategóriában fődíjat kapott, 2018-ban
pedig az internetes szavazáson
volt a legsikeresebb Kispest
a fővárosi kerületek között, a
Legvirágosabb úti cél díjban
részesült. Idén ősszel, a régiós
fordulóban – ahol Heves, JászNagykun-Szolnok, Pest és
Nógrád megyékkel szerepelt
egy régióban Kispest – a vizes
játszótér kiemelkedő megvalósításáért kapott elismerést,
amelyet a Nagykőrösi Arany
Napokon adtak át.

2019. OKTÓBER 18.

KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐINEK ROVATA

A NER vége

Burány Sándor (MSZP)
A Nemzeti Együttműködés
Rendszerének vége. Már a
fideszesek szerint is. Ez az a
rendszer, mely nevével ellentétben nem arról szól, hogy a
nemzet egy emberként együttműködik, hogy a haza fényre
derüljön, hanem arról szól,
hogy aki „idomul”, az a nemzet része, aki nem, az viszont
nem meggyőzendő, hanem legyőzendő. Minderről nemrég
egy fideszes kiskirály beszélt
világos szavakkal. Ez az „idomuláson” alapuló polipszerű
rendszer már az egész országot
fojtogatta, és az önkormányzati választások előtt világos
volt: vagy megszűnik az ellenzéki széthúzás, vagy mindent
és mindenkit maga alá gyűr

a monolit hatalom. Szokták
mondani, hogy a politikai pártok igenis képesek a racionális cselekvésre. Feltéve, hogy
előtte már kipróbáltak minden
más lehetőséget. Az ellenzéki
pártok az elmúlt években tényleg kipróbáltak minden más
lehetőséget. 2018-ban mulasztották el utoljára, hogy összefogva megakadályozzák, hogy
a fideszes úthenger átgázoljon
az országon. Akkor nem voltunk elég bölcsek, leszámítva
néhány szép ellenzéki sikert,
az ország túlnyomó részében
újra kormánypárti kiskirályok
lettek az urak. És láss csodát,
az önkormányzati választások
előtt, mivel minden más lehetőséget kimerítettünk, az ellenzék képes volt a racionális
cselekvésre. A Fidesz monolit
tömbjével szemben nem sok
kicsi, egyenként gyenge párt
indult, hanem üdítően sok helyen az erejét egyesítő, végre
ütőképes ellenzék. A Fidesz
persze fanyalgott, már nem
akart emlékezni arra, hogy a
jobboldalon az „egy a tábor,
egy a zászló” szlogenjére hivatkozva néhány év alatt hogyan domesztikált vagy számolt fel nemtelen eszközökkel
olyan pártokat, mint a KDNP,
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VÁROSFEJLESZTÉS

az MDF, a Kisgazdapárt, hogyan vásárolt ki vagy meg
egykor jobb napokat látott
ellenzéki politikusokat. Nem
volt veszélyérzetük, nyeregben érezték magukat, és magas
lóról beszéltek mindenkivel.
Hát, most látványosat buktak.
A modern gondolkodású emberek lakta nagyvárosok jelentős részét elvesztették, az erős
ellenzéki bástyákat esélyük
sem volt bevenni. Szegeden
maga Kubatov Gábor vallott
csúfos kudarcot, Gödöllőt pedig még Orbán Viktor személyes buzdítására sem sikerült
meghódítaniuk. Nem áltathatják magukat: nem veszítettek
lényegében szavazatokat, sőt
számos polgármesterük úgy
bukott, hogy több voksot kapott, mint öt éve. De az alábecsült, egyesült ellenzék még
ennél is többet szerzett. Mert
a választók igenis mozgósíthatók, ha tényleg van alternatíva.
Mi sem áltathatjuk magunkat,
a Fidesz vidéken erős maradt.
Most mindenesetre fújhatunk
egyet, megállhatunk egyetlen
pillanatra: hétfőn egy szabad
Budapesten ébredtünk. Aztán
dolgozunk tovább, a NER kimúlásától a haza még nem derült fényre.
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FELHÍVÁS

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
Kispest Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve a 2020. évre kiírja
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatot felsőfokú tanulmányokat folytató és kezdő fiatalok számára. Az ösztöndíjpályázatra azok a Kispesten lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében,
teljes idejű, alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat; illetve a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt
álló középiskolások vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még
felvételt nem nyert érettségizettek, és a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű, alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázat benyújtási határideje 2019.
november 5., a részletes pályázati kiírás megtalálható a www.kispest.hu honlapon.

Lakossági konzultációt indított
az önkormányzat az új Kossuth téri piacról

Koncepcióterv készült a Kossuth téri piac teljes korszerűsítésére. Az önkormányzat kíváncsi a kispestiek véleményére: lakossági konzultációt indított a tervről.

Koncepcióterv készült a piac teljes korszerűsítésére
Régóta várják már a kispestiek, hogy korszerűsítsük a piacot és a Kossuth tér környékét.
Az elmúlt évtizedekben nem
sikerült mindenki számára elfogadható megoldást találni a
piac megújítására, a 90-es évek
elején kudarcba fulladtak a

Várják a kispestiek
véleményét, javaslatait, ötleteit
csarnoképítés tervei, és ugyan
a piac teljes földterületének az
önkormányzat a tulajdonosa,
az örökölt kusza tulajdoni és
bérlői viszonyok is nehezítik
a helyzetet. Az elmúlt években
az önkormányzat tárgyalásokkal és egyeztetésekkel próbált

elérni pozitív változást, de
sajnos nem talált partnerre a
kereskedőket képviselő csoportok között. Mindezek ellenére minden évben próbáltunk tenni valamit, felújítottuk
a belső utakat, megtörtént a
közművek cseréje is, de látjuk, hogy ez kevés – vázolta
a helyzetet lapunknak Kispest
polgármestere. Gajda Péter
úgy fogalmazott, hogy új alapokon, máshogy kell keresni
a megoldást: az önkormányzat
már nem kizárólag a kereskedőkkel kíván párbeszédet folytatni a piac jövőjéről, megújításáról, hanem a kispestiekkel,
a piacot naponta használó kerületi vásárlókkal is konzultálni kíván. Ezért koncepcióterv
készült, amely tükrözi az önkormányzat elképzelését egy
új, többfunkciós, fenntartha-

tó és esztétikus, a 21. század
követelményeinek megfelelő
piac építéséről, amely a Kossuth tér korszerűsítésére is átfogó megoldást jelentene. Ezt
a megvalósítható tervet akarja
bemutatni az önkormányzat a
kispestieknek: ismerjék meg
az elképzelést, mondják el véleményüket, javaslataikat, ötleteiket, és ha a társadalmi párbeszéd keretében támogatják a
tervet vagy egy hasonlót, belekezd az önkormányzat. Hozzátette, a több milliárd forintos
beruházás nem terhelné a kerület költségvetését, mert jelentős külső forrás bevonásával
tervezi megvalósítani a piac
fejlesztését az önkormányzat.
A tervezési program alternatívát kínál a szociális feladatok ellátásának javítására –
lakóépületrész, idősek otthona

épületrész kialakítására –, valamint a központi elhelyezkedésnek köszönhetően további
kereskedelmi és irodafunkció
megvalósítására is. Ez a koncepció Európában nem lenne
egyedülálló, sikeres példákat
lehet előképnek tekinteni. A
parkolás épület alatti biztosításával, a Kossuth tér és környékének forgalomtechnikai átszervezésével a piac környéke
sokkal rendezettebb lehet, és
újabb jelentős zöldfelületek,
további parkosított részek kialakítására nyílik lehetőség.
Az új kispesti piac koncepciótervei az ujkispestipiac.hu
honlapon tekinthetők meg, az
önkormányzat ezen a felületen
várja a kispestiek véleményét,
javaslatait, ötleteit.
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Ünnepeltek
a MASZSZ
nyugdíjasai

A húsz éve alakult 75 éven
felüliek klubját ünnepelte a
Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) Kispesti
Nyugdíjas Tagozata. Gajda
Péter polgármester és Vinczek
György alpolgármester együtt
köszönte meg, hogy jó szívvel hívják mindig erre az eseményre, s hogy mosolygós
arcú barátok közé, jókedvű
társaságba tudnak jönni. Az
alpolgármester egy friss adatsort adott át a klubnak, amely
szerint a Kispesten élők több
mint 25 százaléka időskorú,
így jelenleg 16 700-an vehetik
igénybe az önkormányzat által
nyújtott szolgáltatásokat, közülük 4806-an 75 év felettiek.
Elmondta, emelkedik az átlagéletkor a kerületben is, és ez
speciális helyzetet, egyben feladatot teremt az önkormányzat
számára, ezért a jövőben is
megkülönböztetett figyelemmel fordulnak a nyugdíjasok
felé. A Kispesti Nyugdíjas Tagozat titkárától, Csernyánszky
Imrénétől megtudtuk, pontosan húsz éve, 1999 októberében alakult a 75 év feletti
idősek klubja. Az emberek
szeretik, mindig várják ezt a
programot; ilyenkor köszöntik
az abban az évben 80., illetve
90. évüket betöltött tagjaikat
is. Az ünnepi klubnapon Hesz
Magdolna és Mészáros Imre,
valamint a Segítő Kéz Gondozó Szolgálat nyugdíjasai adtak
műsort.

2019. OKTÓBER 18.

ÜNNEP

Közös házassági évforduló a KMO-ban

Immár 16. alkalommal köszöntötték azokat a házaspárokat, akik 50 éve vagy
még régebben kötöttek házasságot. Idén 34 pár fogadta el az önkormányzat
meghívását a közös ünneplésre.
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ÖNKORMÁNYZAT

Köszöntötték az élsportoló fiatalokat

Idén 107, tizennyolc év alatti kispesti amatőr élsportoló vehette át önkormányzati pályázati támogatását a KMO Művelődési Központban rendezett
ünnepségen.

Legalább ötven éve együtt élő házaspárokat köszöntöttek
Huszár Erzsébet idősügyi tanácsos rövid köszöntőjében
arról beszélt, hogy minden
esztendőben óriási érdeklődés
kíséri a rendezvényt, így már
az év elején megkezdik a szervezést. Míg tavaly két olyan
házaspár is volt az ünnepeltek
között, akik hetven éve kötöttek házasságot, idén 68 év volt
a rekordidő. Gajda Péter polgármester hangsúlyozta, hogy
ezzel a rendezvénnyel példát
szeretnének mutatni a kispesti
fiataloknak, akik esetleg most
fontolgatják a házasságkötést,
vagy éppen azon gondolkodnak, hogy feladják jelenlegi párkapcsolatukat. Minden

kapcsolatban vannak kisebbnagyobb viták, de meg kell,
meg lehet tanulni, miként kell,
lehet feldolgozni ezeket, mert
meglehet, hogy együtt tovább
haladni a közösen választott

Példát mutatnak
a kispesti
fiataloknak
úton sokkal nehezebb feladat,
mint a külön utat választani.
Jó lenne, ha a fiatalok is tudnának küzdeni egymásért, a
szerelemért, a családért, a jövőért. A szerencsések már korán megtalálják egymást, ami

csodálatos dolog – mondta a
polgármester. Az ünnepeltek
között volt Winkler József,
aki saját, erre az alkalomra
költött versét mondta el okulásképpen a jelenlévőknek. Az
önkormányzat ajándékát, egy
ajándékcsomagot és az emléklapot Gajda Péter polgármestertől, Huszár Erzsébettől és
Vinczek György alpolgármestertől egyenként vehették át az
ünnepségen résztvevő párok.
A Vass iskolások kedves ajándékműsora után rövid uzsonna
keretében, amelyen Vinczek
György mondott pohárköszöntőt, kötetlenül beszélgethettek
az ünnepeltek.

v

Idős kispestieket köszöntöttek
Az elmúlt hetekben 90. és 95. születésnapjukat
ünneplő kispestieket külön köszöntötte az önkormányzat. Fóris Kálmán díszpolgárt 95. születésnapja alkalmából, dr. Gebri Péternét 90.

születésnapja alkalmából Vinczek György alpolgármester, Polányi Imrét 90. születésnapja alkalmából Vinczek György és Huszár Erzsébet idősügyi tanácsos köszöntötte otthonában.

Több mint százan részesültek pályázati támogatásban
Kispest polgármestere a kerület és a kispestiek nevében
is köszöntötte a kiváló eredményt elért fiatal sportolókat. Elmondta, amikor annak
idején az önkormányzat arról
döntött, hogy ünnepség keretében nyújtja át a támogatásokat
a kiemelkedő eredményeket
elért fiatal, amatőr élsportolóknak, az volt a célja, hogy példaképeket állítson a kispestiek
elé, bemutassa nekik, mennyi
nagyszerű fiatal él, edz Kispesten, és megköszönje nekik
az eredményeket, szüleiknek
és edzőiknek, hogy nevelték,
segítették őket. Gajda Péter
elmondta, az önkormányzat
annyival is hozzájárul ahhoz,
hogy minél többen mozoghassanak, sportolhassanak Kispesten, hogy a sportolók és
az egyesületek támogatásán

túl egyre több olyan helyszínt
alakít ki kerületszerte, ahol ingyenes mozgást tud biztosítani
a kispestieknek. Példaként az
új KRESZ-parkban, a Bárczy
téren és a Honvéd-utánpótláscentrum mellett kialakított
futópályákat, a felújított és a

Egyre több kispesti
helyszínen lehet
ingyenesen
sportolni
kispestiek javaslata alapján
Tichy Lajos Sportcentrummá
átnevezett KAC-pályát és az
Arany János utcai teniszpályákat említette. A támogatásokat
a polgármester és Szujkó Szilvia, a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és

Egészségügyi Bizottság elnöke együtt adta át az ifjú sportolóknak. A pályázatok értékelésénél a szakbizottság azokat a
18 év alatti amatőr élsportolókat részesítette támogatásban,
akik Kispesten laknak, tanulnak vagy Kispesten működő
sportszervezetek
színeiben
versenyeztek eredményesen,
és a további felkészülésükhöz
igényeltek segítséget pályázatukkal. Kiemelten támogatta
a 2018-ban vagy 2019 elején
nemzetközi eredményt elért
sportolók közül azokat, akik
világbajnokságon, világkupán,
Európa-bajnokságon,
európai kupán az 1–6. helyen végeztek. Támogatást kaptak az
országos bajnokságon, diákolimpián és országos kupaversenyen dobogós helyezést elért
sportolók is.
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Folytatódik az óvodás sportprogram

Harmadik alkalommal rajtolt
el a kerületi óvodás sportprogram az Eötvös iskolában. Gajda Péter polgármester köszöntője és a sportbemutatók után
Kertész Csaba alpolgármestertől vehették át a versenypólókat a csapatok. Kerekes
Balázstól, a Kispesti Sportközpont munkatársától megtudtuk, a program szempontjából
kiemelt jelentőséggel bírnak
az utánpótlás-neveléssel foglalkozó kispesti egyesületek
közül a labdajátékokkal –
futsal,
kézilabda/szivacskézilabda, pingpong, röplabda/
strandröplabda – foglalkozók,
mert az ovis korosztály számára a rendszeres labdás foglalkozások a személyiség és a
mozgáskoordináció fejlődésének, a tanulási képességek
fejlesztésének fontos eszközei.
Az óvodás sportprogram révén
a szülők többféle sportágat ismerhetnek meg, az utánpótlásnevelő szakosztályok pedig
megfigyelhetik és kiválaszthatják a tehetséges gyerekeket.
A tavaszig tartó versenysorozatban a Bóbita, a Százszorszép és a Napraforgó egy-egy
csapattal, míg a Gyöngykagyló és a Mézeskalács óvoda
két-két csapattal vesz részt. A
négy központi foglalkozást és
az óvodai felkészítéseket követően a csapatok hét versenyszámban mérkőznek meg jövő
tavasszal.
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GONDOSKODÁS

Szociális ellátások és szolgáltatások Kispesten

Kispest Önkormányzata éves szinten összesen közel egymilliárd forintot fordít a nehéz körülmények között
élő kispestiek segítésére. A Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási és Szociális Iroda Szociális Csoportja,
a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat és a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum számos formában támogatja a rászoruló családokat és időseket.
díj-, áramszolgáltatási, illetve
távhődíjhátralék rendezéséhez
történő hozzájárulás. Az ápolási támogatás a 18. életévét betöltött, tartósan beteg, önmaga
ellátására, valamint a lakáson

Számos formában
támogatják a rászoruló családokat
és időseket

Rendszeresek a jótékonysági rendezvények
Az önkormányzat a kispestiek
szociális szükségleteinek kielégítése, az esélyegyenlőség
biztosítása érdekében pénzbeli és természetbeni ellátások
– települési támogatások és
személyes gondoskodást nyújtó intézmények – széles körét
biztosítja jogszabályokból következő ellátási kötelezettség
keretében, valamint önként
vállalt, hiánypótló kerületi ellátások és szolgáltatások
nyújtásával, fejlesztésével. Az
önkormányzat által biztosított
szociális ellátásokat és szolgáltatásokat a Kispesten állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, illetve
életvitelszerűen itt élő lakosok
vehetik igénybe. Tájékoztatás
kérhető ügyfélfogadási időben
– hétfőn 14–18 óra között, szerdán 8–16.30 között, pénteken
8–12 óra között – személyesen
vagy a 06-1-347-4636-os telefonszámon a Polgármesteri
Hivatal Humánszolgáltatási és
Szociális Iroda Szociális Cso-

portjánál. A települési támogatások típusairól és azok igénylésének módjáról, feltételeiről,
továbbá a bölcsődei ellátással
és a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban a szocialisugyek.kispest.hu honlapon is részletes
tájékoztató olvasható.
Humánszolgáltatási
és Szociális Iroda
A lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások
részére a lakás fenntartásával
kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A gyógyszertámogatás a szociálisan rászoruló
személy havi vényköteles – a
társadalombiztosítási támogatásba befogadott – rendszeres
gyógyszerköltségeihez nyújtott hozzájárulás. Az adósságcsökkentési támogatás a szociálisan rászoruló személyek
részére nyújtott, a lakhatási
kiadások kapcsán keletkezett
lakbér- és különszolgáltatási
díj-, vezetékes gázszolgáltatási

kívüli ügyei vitelére képtelen, folyamatos gondozásra,
ápolásra, felügyeletre szoruló
hozzátartozóját ápoló közeli
hozzátartozó részére nyújtott
ellátás. A temetési támogatás
az elhunyt személy eltemettetésével kapcsolatos költségek
viseléséhez nyújtott hozzájá-

rulás. Gyermekszületési támogatás meghatározott feltételek együttes fennállása esetén
állapítható meg. Rendkívüli
települési támogatás annak a
személynek állapítható meg,
aki a létfenntartását közvetlenül veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, vagy időszakosan és tartósan létfenntartási gondokkal küzd. Az
egyedül élő, 65 év feletti nyugdíjas egy kutyájának kötelező
veszettség elleni védőoltását
az önkormányzat meghatározott feltételek mellett biztosítja. Az időskorúak részére a
tüdőgyulladás ellen, kisgyermekek számára pedig az agyhártyagyulladás megelőzésére
biztosítanak
védőoltásokat
szociális rászorultság alapján.
A rendszeres gyermekvédelmi
támogatásra való jogosultság,

Téli tüzelővel is segít az önkormányzat
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valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítására irányuló kérelem
benyújtását szolgáló adatlap év
közben folyamatosan, ügyfélfogadási napokon személyesen
vehető át, illetve nyújtható be
a Polgármesteri Hivatal Szociális és Humánszolgáltatási Irodájának szociális információs
pultjánál vagy az iroda szociális
ügyintézőinél.
Segítő Kéz Kispesti
Gondozó Szolgálat
Az intézmény tevékenységeit –
székhelyén kívül – négy telephelyen, összesen kilenc szakmai egységben valósítja meg. A
nappali ellátáson kívül az ellátásokért a törvény és helyi rendelet alapján térítési díjat kell
fizetni; az ellátásokért fizetendő
térítési díjak összegét a mindenkor hatályos helyi rendelet tartalmazza. A gondozó szolgálat
napi egyszeri meleg ételt biztosít a koruk, egészségi állapotuk,
fogyatékosságuk, pszichiátriai
betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk
miatt szociálisan rászorult személyeknek. Házi segítségnyújtás nyújtható azon személyek
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részére, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből
nem képesek, illetve róluk nem
gondoskodnak. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját
otthonukban élő, egészségi ál-

Folyamatosan bővítik a támogatások
és szolgáltatások
körét
lapotuk és szociális helyzetük
miatt rászoruló, időskorú vagy
fogyatékos személyek, illetve
pszichiátriai betegek részére,
az önálló életvitel fenntartása
mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott
ellátás. Az idősek nappali ellátása lehetőséget biztosít az önmagukat részben ellátni képes
idős személyeknek az idősek
klubjában történő napközbeni
tartózkodásra, társas kapcsolatok kialakítására, megtartására,
az alapvető higiénés szükségleteik kielégítésére, igény szerint
étkezésre. A gondozó szolgálat
alapszolgáltatás keretében biztosítja a demens személyek és a

Komplex segítséget nyújtanak a rászorulóknak

Nappali ellátást is biztosítanak az időseknek
fogyatékkal élő személyek nappali ellátását, szakellátás keretében az időskorúak és demens
személyek átmeneti elhelyezését, továbbá krízisellátást biztosít, és jogszabályi kötelezettségen felül is számos feladatot
vállal, egyebek mellett szociális
tanácsadást és információs szolgáltatást nyújt. A szociális alapés szakellátások iránt érdeklődni lehet személyesen a gondozó
szolgálat Táncsics Mihály utca
7. szám alatti székhelyén és
telephelyein
ügyfélfogadási
időben – hétfőn 9–12 és 14–16
óra között, kedden 13–16 óra
között, szerdán 9–12 és 14–16
óra között, csütörtökön 13–16
óra között, pénteken 8–13 óra
között –, valamint a 06-1-2829501-es telefonszámon 8–16
óráig.
Kispesti Szociális
Szolgáltató Centrum
Az intézmény célja, hogy szociális munka keretében komplex
segítséget nyújtson a szolgáltatásait igénybevevők önálló
életvitelének és készségeinek
erősítéséhez, a család működőképességének hatékonyabbá
tételéhez. A Kispesti Szociális Szolgáltató Centrumban
öt szakmai egység működik:
Család- és Gyermekjóléti Központ, Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat, Gyermekek Átmene-

ti Otthona, Családok Átmeneti
Otthona, Kispesti Forrásház
Gondozási Központ. Az intézmény regisztrált ügyfeleinek az alábbi szolgáltatásokat
nyújtja: ügyintézés; jogi tanácsadás; pszichológiai tanácsadás
gyermekeknek, felnőtteknek;
családsegítés; adósságkezelési tanácsadás közüzemi tartozások esetén; munkavállalási,
indokolt esetben pályakorrekciós tanácsadás; aktív korú nem
foglalkoztatottak
beilleszkedési programjának szervezése;
szabadidős, családi programok
szervezése; adományok közvetítése, rászoruló gyerekek átmeneti gondozása; segítségnyújtás lakhatási krízishelyzetben;
pszichiátriai betegek nappali
ellátása. A család- és gyermekjóléti szolgáltatást önként
igénybe vevők esetében az első
találkozás az intézményben
történik, a problémák feltárása
után beszélik meg az együttműködés további formáját. A
szociális szolgáltató centrum
Táncsics Mihály utca 7. szám
alatti központja hétfőtől csütörtökig 8–16.30 között tart nyitva,
szolgáltatásaikról érdeklődni
lehet nyitvatartási idő alatt a
06-1-282-6512-es, a 06-1-3470040-es és a 06-1-348-0800-s
telefonszámokon is.
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KULTÚRA

Szép-korúművészet Wekerlén

Október 22-ig láthatók azok
az alkotások a Wekerlei Kultúrházban, amelyeket az intézmény felhívására küldtek
a 65 év feletti kispesti amatőr
alkotók, képzőművészek az
idősek világnapjához kapcsolódva. A Szép-korú-művészet
kiállítás ünnepélyes megnyitóján Vinczek György alpolgármester mondott köszöntőt.
Szabó Mária, a WKK igazgatója nyitóbeszédében utalt
arra, nem ez az első alkalom,
hogy pályázatot hirdetnek ennek a korosztálynak, hiszen
2012-ben már rendeztek kiállítást szépkorúak alkotásaiból.
A most összeállított tárlaton
32 szépkorú 72 alkotása látható a beérkezett munkákból –
mondta Szabó Mária, aki nem
győzte hangsúlyozni az aktív
időskor fontosságát. Sári László Kelet-kutatót idézve arról
beszélt, hogy a keleti emberek
másképpen gondolkodnak a
világ dolgairól, mint a nyugati
kultúrákban élők, akik mindig
rohannak, nem állnak meg egy
pillanatra sem. A keleti emberek szemlélődnek, tűnődnek
a környezeten, a természeten,
nem kapkodnak, időt adnak
maguknak minderre. Az itt
kiállító alkotók már eljutottak abba a „bölcs életkorba”,
amikor már meg tudnak állni,
kalapácsot, ecsetet, szerszámot
ragadni, és alkotni kezdenek.

2019. OKTÓBER 18.

EGÉSZSÉG

Orvoskongresszust tartottak Kispesten

A KMO Művelődési Központ adott otthont a Magyar Akupunktúrás Orvosok Társasága (MAOT) 34. és a Magyar Integratív Medicina Szövetség
(MIMSZ) első kongresszusának. A szakmai találkozó egyik szervezője prof.
dr. Hegyi Gabriella, Kispest díszpolgára, a MAOT és a MIMSZ elnöke, fővédnöke pedig Gajda Péter polgármester volt.

KISPEST

2019. OKTÓBER 18.

GONDOSKODÁS

Légzésfigyelőre gyűlt a pénz
a jótékonysági ételosztáson

amely segítette, valamint Gajda Péternek a fővédnökségért
és a rendezvény befogadásáért. Kispest polgármestere
örömmel üdvözölte, hogy a
KMO adhatott otthont a rangos eseménynek, majd azokra
a napokra emlékezett, amikor
Hegyi Gabriella, akkor még
fiatal doktornőként, Kispesten akupunktúrás kezelést alkalmazott betegeinél, aminek
bizony sokan nem örültek akkoriban. Daróczi Zoltán, az
idén májusban alakult MIMSZ
főtitkára arról beszélt, hogy

ma már 28 ezer okleveles természetgyógyász kapcsolódik
a magyar egészségügy munkájához, így elengedhetetlen
a párbeszéd a kétféle orvoslás
között, hiszen a cél ugyanaz,
tenni valamit a jobb egészségügyi ellátásért. A kétnapos
nemzetközi
tanácskozáson
– amelynek görög, szlovák,
orosz és amerikai vendégei is
voltak – 72 előadást hallgathattak a résztvevők, és számos
kiállító képviseltette magát.
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• Vállalkozásigazgatási ügyintéző, Polgármesteri
Hivatal – Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, teljes munkaidő – Pályázni lehet 2019. október 25-ig
• Városrendezési ügyintéző, Polgármesteri Hivatal
– Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, teljes munkaidő – Pályázni lehet 2019. október 25-ig

• Óvodapedagógus, Kispesti Tarka-barka Óvoda
– Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony,
teljes munkaidő – Pályázni lehet 2019. október
29-ig
Részletes pályázati kiírások:
uj.kispest.hu/palyazatok/allaspalyazatok
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SZABADIDŐ

Főzőversenyt
rendeztek
a sportcentrumban

Helyi vállalkozások, civilek és az önkormányzat összefogásával 600 adag
sültkolbásszal és almával vendégelték meg a rászoruló kispestieket a Kossuth téren. A nem rászoruló kispestiek kisebb-nagyobb összegeket ajánlhattak fel az ételért, az adományokból légzésfigyelőt vásárolnak majd egy kispesti siket családnak.

Prof. dr. Hegyi Gabriella, a MAOT és a MIMSZ elnöke
A kongresszust megelőző köszöntőbeszédek sorát prof. dr.
Betlehem József, a Pécsi Tudományegyetem rektorhelyettese
nyitotta. Mint mondta, Hegyi
doktornő hosszú évek óta küzd
azért, hogy a nyugati orvoslás
mellett kapjon helyet és teret
a kínai orvoslás, az integratív
medicina, az a szellemiség,
amely még hozzátesz az emberek egészségéhez, életminőségéhez. Prof. dr. Hegyi
Gabriella köszönetet mondott
a szervezésért a KMO-nak és
annak a szakmai csapatnak,
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Rászoruló kispestieket vendégeltek meg a Kossuth téren
Bár a tavalyi és az idei rendezvény sok mindenben hasonlít
egymásra, mégis számtalan
új elemet találtunk az eseményen. Most is a kispesti Szalay
Dezső (Kanálgép) és Lacza
Levente (Offolj.hu) keresett
meg bennünket, hogy érdemes
lenne megismételni a tavalyi
rendezvényt, hiszen sajnos
még mindig sokan szorulnak
az önkormányzat támogatására, civilek segítségére Kispesten is – tudtuk meg Gajda
Péter polgármestertől. Ezért is
örültek az idei felajánlásnak,
mert a Kanálgép food truck
vállalkozás és a függőség-prevencióval foglalkozó Offolj.
hu csapata magára vállalta
az érintett kispestiek szociá-

lis ellátórendszeren keresztül
történő szervezését is. Így a
Kossuth téren kulturált körülmények között, nagyon jó
minőségű ételt kaptak a nehéz
körülmények között élő kispestiek – hangsúlyozta a pol-

Az idei esemény
is összefogással
valósult meg
gármester. A helyben készített
kézműves kolbászból, mustárból, kenyérből, kovászos uborkából, almából és üdítőből álló
menü most is 5 forintba került.
Az első hatszáz adag sültkolbászra 3000 forintért Gajda
Péter hívta meg idén is az em-

bereket – tudtuk meg Patek
Gábortól, a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és
Városüzemeltetési Irodájának
vezetőjétől, aki elmondta azt
is, hogy a nem rászoruló kispestiek kisebb-nagyobb összegeket ajánlhattak fel az ételért.
A jótékonysági rendezvény
bevételét egy olyan siket család kapja majd meg, ahol két
kisgyermek él, és ebből tudnak
majd speciális légzésfigyelőt
vásárolni, amelynek ára 150
ezer forint. Az önkormányzat
200 ezer forinttal, a Kispest
Jövőjéért Egyesület 100 ezer
forinttal járult hozzá a nyersanyagok beszerzéséhez, a Kanálgép és az Offolj.hu készítette az ételeket.

Tizenegy csapat vett részt a
Tichy Lajos Sportcentrumban rendezett hagyományos
önkormányzati
főzőversenyen. Az ételeket a zsűri tagjai – Gajda Péter polgármester, Sági Szilárd gasztrokibic,
valamint Kertész Csaba és
Vinczek György alpolgármesterek – kóstolták és értékelték. Emléklappal és ajándékkal díjazták a Zöld Jalapenók
– az LMP csapatának vega
búzahús-gulyását, a Kispesti Trió – a Kispesti Román
Nemzetiségi Önkormányzat
marhagulyáslevesét, az Életmentők zöldséges pulykaraguját és a Kajás Majmok – Kispesti Athleticai Club paprikás
krumpliját. Különdíjjal jutalmazták a RekaIsk 4/b. szülők
– a Reménység általános iskola zöldséges burgonyalevesét,
a Szenior Kispest – a Honvéd
Baráti Kör csapatának csilis
babgulyását, a Szupernagyik
– Kispesti Nyugdíjasok Szociális és Érdekvédelmi Egyesülete pincepörköltjét és a KISZE szabolcsi, tejfölös, lecsós
pörköltjét. Harmadik helyezést
ért el a Dikh TV – Kispesti
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat cigány módra elkészített paradicsomos káposztája, második lett a Gulyás Ellátó
Szervezet – GESZ csirkepaprikása kapros nokedlivel, és az
idei főzőversenyt a Perkelteam
harcsapaprikása kapros, juhtúrós galuskával nyerte.
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GYÁSZ

Elhunyt
Arany-Tóth Zoltán

Kispest Díszpolgára október
15-én hunyt el, az önkormányzat saját halottjának tekinti.
Arany-Tóth Zoltán Kispesten
született 1940-ben. Latin-görög szakos középiskolai tanár édesapjának korai halálát
követően – katonatisztként a
hadifogságból hazatérve vizsgálati fogságba került, ahol
megbetegedett és 36 évesen
elhunyt – szívbeteg édesanyja
miatt szociális segélyből élt a
család, a nagynéni segített abban, hogy Arany-Tóth Zoltán
be tudja fejezni a középiskolát. Érettségi után dolgozni
kezdett, munka mellett tanult
szakmát, így tudott finommechanikai szakmunkásként
elhelyezkedni a Radelkis Kisszövetkezetnél. 1960-ban a
Budapesti Műszaki Egyetem
Elektroncsövek és Félvezetők
Tanszékén helyezkedett el, itt
1989-ig különféle beosztásokban dolgozott. Ekkor átkerült
a Vegyész Kar Kémiai Technológiai Tanszékre, a hallgatói
laboratóriumba szakoktatónak.
1995-ben korkedvezménnyel
vonult nyugdíjba. Az 1990ben újjáalakult Kispesti Társaskörnek titkára, majd 1996tól elnöke volt. 2005-ben lett
Kispest Díszpolgára.

2019. OKTÓBER 18.

OKTATÁS

Ismét Sulibörzét tartott a KMO

Tizenhatodik alkalommal rendezték meg a pályaválasztást segítő börzét a
KMO-ban, ahol idén 33 középiskola mutatkozott be. A Sulibörze átfogó
képet nyújtott a fővárosi oktatási intézmények kínálatából.

KISPEST

2019. OKTÓBER 18.

SPORT

Felújították a kispesti dzsúdótermet

Az önkormányzat a KAC dzsúdószakosztályával közösen, még a sportcentrum korszerűsítése előtt indult egy minisztériumi pályázaton, amely sikeres
volt: az állami támogatással együtt több mint 10 millió forintot költöttek a
külső szigetelés és a nyílászárók felújítására, illetve új tatami megvételére.

Idén is hatalmas volt az érdeklődés
Félóránként érkeztek a gyerekcsoportok a KMO Művelődési
Központba, ahol az épület alsó
szintje teljesen megtelt a kiállítókkal és az érdeklődőkkel. A
középiskolák most is interaktív bemutatkozási lehetőséget
kaptak, hogy tájékoztathassák

az iskolákat, diákokat, szülőket tanítási programjukról és
szabadidős elfoglaltságaikról,
emellett pályaválasztási és
pályaorientációs tanácsadásra is lehetőség nyílt – tudtuk
meg Rácz Attilától, a KMO
igazgatóhelyettesétől. Az elő-

re bejelentkezett és érdeklődő
kispesti általános iskolásokat
– elsősorban a 7-8. osztályosokat és kísérőiket, pedagógusokat és szülőket – 150-200 fős
csoportokban fogadta az intézmény, akkora volt az érdeklődés.

PROGRAMAJÁNLÓ
X. Kispesti Alzheimer Café
Senior sport mint örömforrás – Tapasztalatok a
demencia megelőzésében Kispesten címmel tart
előadást Balázs Piroska, a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat intézményvezetője a X.
Kispesti Alzheimer Café rendezvényen, október
28-án 14.30-tól a Halásztanya vendéglő különtermében (XIX., Városház tér 6.). A rendezvény
regisztrációhoz nem kötött, a résztvevők számára
anonim.
Kiállítások az Előtér Galériában
Lach Sándor festőművész, grafikus Álmaim című
kiállítását november 6-ig láthatja a közönség a
KMO Előtér Galériájában. Horváth Péter „Amikor leomlott a berlini fal” című kiállításának

megnyitóját november 9-én 18 órakor tartják, a
fal leomlásának 30. évfordulója alkalmából. Köszöntőt mond Katja Dorrmann, a Németországi
Szövetségi Köztársaság Nagykövetsége Kulturális Osztályának vezetője, a kiállítást megnyitja
Haris László fotóművész, az MMA tagja.
III. Cégér Wekerlei Filmfesztivál
Idén harmadik alkalommal, november 9-10-én
rendezi meg a Cégér – Wekerlei Filmfesztivált
a Wekerlei Társaskör Egyesület a Wekerlei Kultúrházzal együttműködésben, az NKA és Kispest
Önkormányzata támogatásával. Az ipar- és helytörténeti filmszemle részletes programja november elejétől elérhető a wkk.kispest.hu honlapon.

Kiváló eredményeket ér el a KAC szakosztálya
Az önkormányzat tervei szerint a következő években is
folytatja az edzőterem felújítását. Fontos a kerület számára a
KAC, az 1994 óta újra működő
szakosztály kiváló eredményeket ér el, ezért is támogatja az
önkormányzat minden évben

több millió forinttal az itt sportolókat – mondta el lapunknak
Gajda Péter polgármester, aki
maga is részt vett az egyik
edzésen. Jobbágy István szakosztályvezetőtől megtudtuk,
mintegy ötvenen sportolnak a
Katona József utcai Tichy La-

jos Sportcentrum – korábban
KAC-pálya – területén működő dzsúdószakosztályban; az
edzésekre nemzetközi versenyeken is induló diákok és serdülők, valamint felnőtt amatőrök járnak.

Esélyegyenlőség az edzőteremben
Az MTK ökölvívó-szakosztályának Eötvös utcai
edzőtermébe is ellátogatott Kispest polgármestere. A létesítmény 2015-től viseli a kispesti születésű olimpiai bajnok ökölvívó, Török Gyula,
„Béka” nevét. Az önkormányzat jelképes havi
bérleti díj ellenében adta át öt évre a 241 négyzetméter alapterületű ingatlant, és a jövőben is
támogatni kívánja az edzési lehetőséget. Rózsa
Mihálytól, az MTK ökölvívó szakosztályának
ügyintézőjétől megtudtuk, legtöbb versenyzőjük

serdülő és junior korú, két felnőtt is van közöttük, egyikük a 2018-ban ifjúsági világbajnoki 5.
helyezést elért Barbosu Tibor. Több korosztályos
Európa-bajnok, magyar bajnok is készül a kispesti edzőteremben, és hátrányos helyzetű gyerekek
integrációjában is jelentős eredményeket értek
és érnek el. A szakosztály vezetőedzője, Drexler
Géza, akit a hazai szövetség hatszor választott az
év legjobb edzőjének, a sportújságírók szavazatai
alapján az év utánpótlás-nevelő edzője lett.
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Íjászattal bővülhet
a kerületi
sportpaletta

Tájékozódó beszélgetésre invitálta Kispest polgármesterét
Sági Szilárd, a kerületi főzőversenyek népszerű zsűritagja, aki
civil kezdeményezőként egy
új sportág, az íjászat kispesti
meghonosításához keres támogatókat. Az évek óta Kispesten
élő gasztroblogger gyerekkora óta az íjászat szerelmese és
több mint tíz esztendeje aktív
gyakorlója. Két kisfiával érkezett a Tichy Lajos Sportcentrumba, nem véletlenül, hiszen
az utánpótlás nevelésében, a
Magyar Íjász Szövetséghez
csatlakozva, évek óta együtt
dolgoznak azon, hogy minél
fiatalabb életkorban ismerkedhessenek meg a gyerekek az
íjászattal. Sági szerint a sportcentrum hátsó szegletében kialakítható lenne egy olyan, a
szabályoknak és a biztonsági
előírásoknak megfelelő pálya,
ahol megkezdődhetnének az
edzések, amelyekhez a képzett
edzőket a szövetségen keresztül biztosítanák. Gajda Péter
polgármester elmondta, a város vezetése nyitott minden
civil kezdeményezésre és minden olyan ötletre, ami újabb és
újabb lehetőséget nyújt arra,
hogy minél többen sportolhassanak. A sportcentrumban
volna hely arra, hogy az íjászat
otthonra leljen Kispesten, ezért
várja a szövetség és Sági Szilárd konkrét elképzeléseit.
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Izgalmas Izland a Wekerlei Kultúrházban

Darab Zsuzsa fotóművész izlandi fotóiból nyílik tárlat
A Wekerlei Kultúrház nemzeteket bemutató sorozata azzal a küldetéssel indult – lassan egy évtizede – az útjára,
hogy különböző távoli vagy
európai országokat, kultúrákat hozzon közelebb, a közös
értékek mentén, az érdekességekre való rácsodálkozással,
a hétköznapokat, szokásokat,
élményeket, művészetet, találmányokat, ízeket és embereket közvetlenül bemutatva.
Ami legalább ilyen fontos volt

a szervezők számára, hogy ne
csupán passzív befogadásra
épüljenek a programok, hanem
az élményszerű ismeretterjesztés módszerével egy színvonalas, komplex programot
nyújtsanak minden korosztály
számára. Így ezeken a rendezvényeken szépen megférnek
egymás mellett a professzionális előadások, az interaktív
beszélgetések, a tematikus kiállítások, az adott ország jelképeit felsorakoztató kézműves

foglalkozások, történelmi bemutatók, a játékok és az adott
ország gasztronómiai különlegességeinek ízlelgetése.
Az eddigi években a bolgár,
török, japán, indiai, egyiptomi,
spanyol, afrikai, francia, svéd,
olasz, dán és portugál kultúrák
kerültek bemutatásra. Ezeken
az eseményeken illusztris vendégeket is fogad a kultúrház
és a kerület vezetése. Így járt
már itt az indiai, az egyiptomi,
a nicaraguai, a francia, a svéd,

az olasz, a portugál nagykövet,
valamint a dán kulturális attasé
is.
Idén Izlandé a főszerep. Hogy
miért izgalmas Izland? Mert
milyen is lehet egy vulkán tetején lakni, a nem túl kegyes
időjárással dacolni, ősi sagákat
olvasni, manókkal osztozni,
és mindezek ellenére szépen
élni? Az egyik legfrissebb felmérés szerint ez a szigetország
a negyedik legboldogabb ország a világon.

NEMZETEK KÖZELÍTŐJE
– IZGALMAS IZLAND
November 23., szombat
14.00–21.00

Beszélgetőpartnerek:
Gyönki Viktória és Karl Jóhann
Bjarnason
Moderátor: Rácz Kata (szerkesztő, műfordító, Észak folyóirat)
18.30 Izlandi lélek: képi világokból és élményekből szőtt filmfelvezető – Bárdos Csaba filmesztéta előadása

A rendezvény ideje alatt folyamatosan (14.00–19.00):
– Izlandi keresőjáték: a kiállításon szereplő érdekességek felkutatása és gyűjtése (sorsolással,
nyereményekkel)
– Izlandi névalkotás: az izlandi hagyományoknak megfelelő
névadás
– Kötetlen beszélgetés a Skandináv Ház Alapítvány munkatársaival az aktualitásokról, tapasztalatokról
– Kiállítás: izlandi érdekességek,
fotók és pályázati rajzok
– Izlandi ízek büféje: eredeti receptek alapján készült különleges ételek

A programhoz kapcsolódó
pályázat:
Az izlandi manók titkos élete –
gyermekrajz-pályázat 6–14 éveseknek
Részletek: https://uj.wkk.kispest.
hu/palyazat/462

Az esemény alkalmából Darab
Zsuzsa fotóművész bámulatos izlandi fotóiból nyílik tárlat
(https://zsuzsadarab.com).

A programot 4 éves kortól ajánljuk!

14.00 Ünnepélyes megnyitó
Díszvendégünk: Utassy Ferenc,
az Izlandi Köztársaság tiszteletbeli főkonzulja
Ismeretterjesztő előadások:
15.00 Izlandi táj: Izland földrajzi
érdekességei – dr. Mari László
(egyetemi docens, ELTE TTK
Természetföldrajzi Tanszék) előadása
16.00 Izlandi ősök: a sagák üzenete és világa – Veress Dávid
(Észak folyóirat, főszerkesztő)
előadása
17.00 Izlandi élet: beszélgetés
mindenféléről, ami igazán izlandivá tesz

Programok gyerekeknek
(14.30–19.00):
– Kézműves foglalkozások: halas dísz, manók, bárányok és izlandi motívumos egyszerű ékszerek készítése
– Telepesek (életkép-játszóház):
a vikingek életét, a telepesek
világát idéző játszóház a Norde
Gard (Északi Gárda) vezetésével
19.00 Filmvetítés: a Kosok című
izlandi film vetítése

Helyszín: Wekerlei Kultúrház
és Könyvtár Művelődési Ház
(XIX., Petur utca 7.)
Együttműködő
partnerünk:
Skandináv Ház Alapítvány
Támogatók: Kispest Önkormányzata, WEKKA – Wekerlei
Kulturális Közhasznú Alapítvány

A belépés díjtalan!

SÖPÖRJE BE A KEDVEZMÉNYEKET.

*Az akció időtartama: 2019.09.01 - 2019.10.31.
További részletek a honlapon.

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

5 év/100.000 km gyári garancia

LEVESEK
450 FT-TÓL

FŐÉTELEK
990 FT-TÓL

DESSZERTEK
350 FT-TÓL

NYITVA TARTÁS:

A képen látható autó illusztráció.

Kombinált üzemanyag fogyasztás: 5,2–8,4 l/100 km. CO2 kibocsátás (vegyes): 134-190 g/km*.
*WLTP szabvány szerint

Ssangyong Délpest 1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu

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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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

Shetland szoro 2019_osz_102,75x136.indd 1
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2019-2020
2019/2020 ELSŐ FÉLÉV
AZ ELŐADÁSOK HELYSZÍNE:

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

2019. szeptember 24. kedd, 16 óra munkatársaként naponta találkozik azzal, hogy az emberek az interneten keresztül saját magukat akarják megyDr. Jászberényi József: Pszichológiai
gyógyítani. Ennek ellentmondásaira hívja fel a figyelmet
és pszichiátriai problémák időskorban az előadás.
és a tanulás (könyvbemutató)
Szenior akadémiánk vezetőjének évnyitó előadásán leg- 2019. december 3. kedd, 16 óra
újabb könyvének bemutatására kerül sor, amelyben az
időskori pszichológiai és pszichiátriai problémákról írt. Dr. Zelena András: Pszichológiai
Milyen problémákról beszélhetünk idős korban, és miben megoldások a magány ellen
segíthet a tanulás? Ezeket a kérdéseket járja körül az előa- A Budapesti Gazdasági Egyetem tanára az egyedüllét
kapcsán nem annak szomorú oldalát, hanem lehetőség
dás.
mivoltát emeli ki a művészetek, a társaság vagy éppen a
2019. október 29. kedd, 16 óra
kisállatok fontosságát elemezve.
Kovács György: Gyors élet, lassú halál
Idősödés során az életünk lelassul, kapcsolati hálónk kisebb lesz. Miközben lassulunk, a világ körülöttünk mérhetetlen tempóban gyorsul. Ennek az ellentmondásnak a
hatékony feloldására tesz javaslatokat az előadás.
2019. november 12. kedd, 16 óra
Veresné Dr. Bálint Márta-Horváth
Judit-Dr. Lichthammer Adrienn: Táplálkozási tanácsok 50 év felettieknek
A SOTE dietetikusának, tanszékvezetőjének új könyve a
szeniorok táplálkozását járja körül, receptekkel, tanácsokkal.
2019. november 26. kedd, 16 óra
Tótváradi Enikő:
Dr. Google, ami mindent megold?
Az Uzsoki Kórház tévés újságíróként és kommunikációs

2019. december 10. kedd, 16 óra
Dr. Jászberényi József: Hol vannak
a nők, hol vannak a férfiak?
Olyan világot élünk, ahol a nemi kérdések is politikai
kérdésekké váltak, s a hagyományos férfi és női szerepek
komoly változáson esnek át. Ez az előadás elsősorban arról
beszél, hogy melyek az örök férfi és melyek az örök női
feladatok, a látható, tapasztalható biológiai felépítettségünkből adódóan.

Regisztráció
és további információk:
Telefon: (061) 347-4525
Email: gajda@kispest.hu

