
FELHÍVÁS
HÓELTAKARÍTÁS ÉS JÉGMENTESÍTÉS

Télen az utak és járdák a ráfagyott csapadék, illetve 
a letaposott hó miatt komoly veszélyforrást jelent-
hetnek a gyalogosan közlekedők számára. Kispes-
ten a burkolt utak, közjárdák megtisztítását az FKF 
Zrt. és a Közpark Kft. végzi, az ingatlanok előtti járda 
megtisztítása az ingatlan tulajdonosának feladata.

9. oldal

3. OLDAL

XXIII. évfolyam 1. szám             2017.  január

GONDOSKODÁS

4. oldal

VINCZEK GYÖRGY
Az önkormányzattal kötött 
együttműködési megálla-
podás értelmében a hajlék-
talanok téli krízisellátását a 
Magyar Vöröskereszt kerü-
leti szervezete és a Misszió 
Alapítvány végzi Kispesten.

Rendkívüli támogatás
az Erkel iskolának
Gyorsított eljárásban korszerűsítette a fűtést az önkormányzat

BERUHÁZÁS

2. oldal

GAJDA PÉTER
Mintegy 150 négyzetméter-
rel gyarapodott a zöldfelület 
a Dobó Katica utca és a Ka-
zinczy utca közötti parksáv-
ban. Ez az első állomása a 
lakótelepi játszóterek, par-
kok felújítását célzó minta-
programnak.

ÖNKORMÁNYZAT

5. oldal

VARGA ATTILA
Egyszeri 15 ezer forintos 
segítséget nyújtott az ön-
kormányzat 1020 nehéz 
helyzetben lévő kispesti csa-
ládnak és magánszemély-
nek év végén a Szociális és 
Lakásügyi Bizottság döntése 
értelmében.
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Elindult a parkfelújítási
mintaprojekt

BERUHÁZÁS

Rendkívüli támogatás
 az Erkel iskolának

Több mint tízmillió forintos be-
ruházás keretében, gyorsított el-
járásban korszerűsítette az önkor-
mányzat a Kispesti Erkel Ferenc 
Általános Iskola fűtési rendszerét. 
A Hungária úti iskola régi kazánja 
a rendkívüli hidegben nem tudta 
rendesen felfűteni az épületet, majd 
az idei első tanítási napon teljesen 
leállt. Az intézményt január 1-jétől 
működtető Klebelsberg Központ 
tavaszra ígért végleges megoldást, 
de Gajda Péter polgármester sze-
rint nem lehetett volna addig várni 
a fűtési rendszer felújításával.

Kránitz Krisztián, a VAMŰSZ igazgatója ellenőrzi a felújított fűtési rendszert

Régi tervünk volt, hogy a nagy kerüle-
ti parkok és terek rendbetétele után ne-
kilássunk a lakótelepi kisebb, javarészt 
már használaton kívüli játszóterek, 
parkok pihenőparkká alakításának. 
Elsőnek a Dobó Katica és a Kazinczy 

utca közötti sáv felújítása kerül sorra, 
közel 20 millió forintot költünk arra, 
hogy kulturáltabb legyen a környezet. 
A mintaprojekt alapján a parkrekonst-
rukciós program tovább folytatódik 
– mondta el lapunknak Gajda Péter 

polgármester azon a bejáráson, ame-
lyen Bogó Józsefné és Fekete László 
önkormányzati képviselőkkel együtt 
megtekintette a Vagyongazdálkodási 
és Városüzemeltetési Iroda, illetve a 
Zöldprogram Iroda közös mintapro-
jektjét. A parkrendezéssel összesen 
150 négyzetméterrel gyarapodott a 
teljes zöldterület, amelyre mintegy 
ezer cserjét és évelő növényt telepí-
tettek, valamint kiültettek több mint 
600 rózsatövet is. Tizenkét új padot és 
négy saját testsúlyos edzőeszközt, ún. 
street-workoutot helyeztek ki, alattuk 
gumiborításúra cserélték a burkolatot. 
A régi, töredezett aszfaltréteget fel-
bontották és elszállították, ahol kellett, 
újraaszfaltoztak, parkolókat építettek.

Már délben befejezték a tanítást janu-
ár 3-án az Erkel iskolában, ahol a kazán 
nem bírta a terhelést, és egyes tantermek-
ben nem tudta 16 foknál feljebb emelni 
a hőmérsékletet, végül teljesen leállt. A 
Klebelsberg Központ Külső-pesti Tanke-
rülete – amely január 1-jétől vette át az 
intézmény működtetési feladatait az ön-
kormányzattól – átmenetileg nagy telje-
sítményű fűtőpanelekkel próbált javítani 
a helyzeten, a Kispesti Vagyonkezelő Mű-
szaki Szervezet pedig folyamatos ügyele-
tet biztosított, így a következő napokban 
már komfortosabb körülmények között 
folytatódhatott az oktatás. Mint kiderült, 
az elavult fűtési rendszer meghibásodását 
a szétfagyott légkezelő okozta.
Mivel a Klebelsberg Központ csak tavasz-
ra ígért végleges megoldást a problémára, 
Gajda Péter polgármester közleményben 
jelentette be, hogy az önkormányzat gyor-
sított eljárásban elvégzi a fűtési rendszer 
átépítését és új kazán beszerelését. „Az 

önkormányzat négy évvel ezelőtt épített 
új tornatermet, azt és az iskola épületét a 
rendkívüli hidegben nem tudta felfűteni 
a régi kazán. Bár a felújítás már nem a 
mi feladatunk lenne, nem akarjuk a fe-
lelősséget a Klebelsberg Központra há-
rítani” – hangsúlyozta a polgármester. A 
VAMŰSZ szakemberei néhány nap alatt, 

határidő előtt elvégezték a fűtési rendszer 
átalakítását és fejlesztését. A teljes beru-
házás 11,3 millió forintba került, amely-
ből 10 millió forintot az önkormányzat 
saját költségvetéséből biztosított, a kazán 
1,2 millió forintos vételárát a tankerület 
kifizeti. A munkálatok alatt a régi kazán 
is üzemelt, így nem kellett rendkívüli 
szünetet elrendelni az iskolában. Kránitz 

Krisztián, a VAMŰSZ igazgatója érdek-
lődésünkre elmondta, hogy a régi épüle-
tet teljesen leválasztották az új épületrész 
gépészeti rendszeréről, így ismét forró 
radiátorok üzemelhetnek a tantermekben, 
amelyek a kellő hőmérséklet elérésekor 
automatikusan kikapcsolnak, majd a hő-
mérséklet csökkenése esetén újra fűteni 
kezdenek. Ezzel a megoldással egyenle-
tes meleg biztosítható a régi épület teljes 
területén. Az új épületrész fűtését egy 
teljesen új kondenzációs kazán biztosít-
ja, amely most már együtt tud dolgozni 
a szintén felújított hőszivattyús légtech-
nikai rendszerrel is. Így a jövőben nem 
fordulhat elő, hogy fázniuk kellene a ta-
nulóknak a tantermekben, a tornaterem-
ben és az ahhoz kapcsolódó helyiségek-
ben. Gajda Péter polgármester hozzátette, 
hogy hamarosan a világításkorszerűsítés 
is elkezdődik az Erkel iskolában.

Gyorsított eljárásban
korszerűsítette a fűtést

az önkormányzat

Elkezdődött a lakótelepi 
játszóterek, parkok

 felújítása

Mintegy 150 négyzetméterrel gyarapodott a teljes zöldfelület 
a Dobó Katica utca és a Kazinczy utca közötti parksávban, 
amely a közelmúltban új burkolatot is kapott. Ez az első állo-
mása a lakótelepi szalag- és pontházak közötti régi játszóterek, 
parkok felújítását célzó önkormányzati programnak.

Bogó Józsefné, Gajda Péter és Fekete László a terület bejárásán
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Háromszáz adag meleg gu-
lyással és forró teával várta 
az önkormányzat a kerületben 
élő mintegy 150 hajléktalant, a 
Közpark dolgozóit és a mély-
szegénységben élő kispesti-
eket a Kispesti Kaszinóban. 
A szociális területet felügye-
lő alpolgármester, Vinczek 
György és Burány Sándor or-
szággyűlési képviselő mellett 
önkormányzati képviselők, a 
cigány önkormányzat vezetői, 
a Misszió Alapítvány, a Kijá-
rat Egyesület, Vöröskereszt és 
a Nagyboldogasszony Kari-
tász munkatársai és önkéntesei 
segédkeztek a szociális ebéd 
előkészítésében és a nehéz kö-
rülmények között élő emberek 
ellátásában.Háromszáz adag gulyást osztottak szét a Kispesti Kaszinóban

GONDOSKODÁS

GONDOSKODÁS

Segítség hajléktalanoknak a hidegben

Ebédet kaptak a legelesettebb kispestiek

Kispesten is megteltek az éjjeli menedékhelyek az elmúlt hetekben. Az önkormányzattal kötött együtt-
működési megállapodás értelmében a hajléktalanok téli krízisellátását a Magyar Vöröskereszt kerületi 
szervezete és a Misszió Alapítvány végzi.
Kispest önkormányzata min-
den évben szerződés keretében 
támogatja a Vöröskereszt he-
lyi szervezetét, illetve a Misz-
szió Alapítványt – mondta el 
lapunknak a szociális terüle-
tet felügyelő alpolgármester. 
Vinczek György különösen 
fontosnak nevezte, hogy a 

téli hidegben legyen minden 
rászorulónak menedékhely, 
ahol melegben éjszakázhat. Az 
alpolgármester tájékoztatása 
szerint a nagy hidegben éjjel-
nappal fogadja a hajléktalano-
kat a Magyar Vöröskereszt ke-
rületi központja az Ady Endre 

út 112. szám alatt, az Ady End-
re út és a Báthory utca sarkán. 
Az éjjeli menedékhelyen 25 
ember éjszakázik rendszere-
sen, ezért a nappali melegedőt 
is megnyitották éjszakára az 
otthon nélküli emberek előtt. A 
nappali szociális központban 
fürdési és mosási lehetőséget 
biztosítanak, de aki rászorul, 
szociális és mentális gondo-
zást is kaphat. Amíg ez a na-
gyon hideg tart, addig az utcai 
gondozó szolgálat, két szoci-
ális munkás is folyamatosan 
dolgozik – tette hozzá Vinczek 
György. A szociális szakembe-
rek az utcán lévő fedél nélküli-
eket próbálják bejuttatni szál-
lókra, melegedőkbe, ha pedig 
nem hajlandók bemenni se-
hová, akkor az utcán gondoz-
zák őket, és forró tea, takaró, 
konzerv, meleg ruha mindig 
van az utcás autóban. A Misz-
szió Alapítvány Viola utcai 
menedékhelyén közel 60 em-

bert látnak el, de az Iparos utca 
1. szám alatti melegedőben is 
várják a rászorulókat. Vinczek 
György arra hívja fel a kerü-
letben élők figyelmét, hogy ha 

hajléktalant látnak, értesítsék 
a gondozókat, illetve várják a 
melegruha- és szárazélelem-
felajánlásokat is a 06-70-933-
8660-as telefonszámon.

Senkinek nem kellene közterületen fagyoskodnia

Éjjel-nappal fogad-
ja a fedél nélkülie-
ket a Vöröskereszt 
kerületi központja 

ÖNKORMÁNYZAT

Rászoruló családok kaptak támogatást
Egyszeri 15 ezer forintos segítséget nyújtott az önkormányzat 1020 nehéz helyzetben lévő kispesti 
családnak és magánszemélynek a polgármester kezdeményezésére, a Szociális és Lakásügyi Bizott-
ság döntése értelmében.

A Kispesti Szociális Szolgál-
tató Centrummal gondozási 
kapcsolatban álló 57 család a 
Városházán rendezett kisebb 
ünnepségen vehette át az aján-
dékot. Az önkormányzat részé-
ről Gajda Péter polgármester, 
Vinczek György alpolgármes-
ter, valamint Varga Attila, Bogó 
Józsefné és Teknős Ferenc ön-
kormányzati képviselők voltak 
jelen a rendezvényen. Vinczek 
György köszöntőjét követően 
Kispest polgármestere mon-
dott beszédet, amelyben hang-
súlyozta, kiemelt feladat segí-
teni azokat a kispestieket, akik 
már csak az önkormányzat 
segítségében bízhatnak. Gajda 
Péter elmondta, a kerület elő-
ször juttat ilyen típusú támo-
gatást, amelyet összesen 1020 
– rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben, lakhatási tá-

mogatásban, gyógyszertámo-
gatásban és ápolási támogatás-
ban részesülő – család kapott 
meg. A szociális bizottság el-
nöke úgy fogalmazott, hogy 
Kispest családként is felfogha-
tó, ezért az önkormányzat úgy 

tekint a támogatottakra, mint 
a család tagjaira, akikért pró-
bál mindent megtenni. Varga 
Attila arra kérte a családokat, 
hogy a jövőben is bizalommal 
forduljanak a kispesti szociális 
ellátórendszerhez.Varga Attila bizottsági elnök az átadáson

Jótékonysági koncert a hátrányos helyzetűekért
Jótékonysági koncertet szer-
vezett a Kispesti Rászorultak 
Megsegítésére Közalapítvány 
a Polgármesteri Hivatal dísz-
termében azzal a céllal, hogy 
speciális élethelyzetű kispesti 
rászorultaknak nyújtson anya-
gi támogatást. A teltházas es-
ten fellépett a Csillag Kórus 
gyermekekből álló énekkara és 
zenekara, az együttest művész-
tanárok egészítették ki.  A kó-
rus gospel, bluegrass stílusban 
zenélt, közel hozta a hallgató-
sághoz az amerikai népzenét. 
A fergeteges hangulatú esten 
nagylelkű adományozóink se-
gítségével 360 ezer forint gyűlt 
össze, amelyet az alapítvány 
kuratóriuma még karácsony 

előtt eljuttatott a rászoruló 
kispesti lakosoknak – tájékoz-
tatta lapunkat Deákné Császár 
Gabriella, az alapítvány el-
nöke. A Kispesti Rászorultak 
Megsegítésére Közalapítványt 
1991-ben hozta létre az önkor-
mányzat, az elmúlt 25 évben 
több ezer családnak sikerült 
segíteni például gyógyászati 
segédeszközök vásárlásával, 
gyógyszerek kiváltásában. Az 
utóbbi öt évben 1420 kérel-
mezőnek mintegy 21 millió 
forintot juttatott a szervezet, 
amelynek legfontosabb célja 
a kispesti rászorultak speciális 
élethelyzetéhez nyújtandó se-
gítségadás. Vinczek György köszöntötte az est vendégeit

Több mint ezer 
kispesti család 

és magánszemély 
kapott egyszeri 

támogatást
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EMLÉKEZÉS

Hetvenkét éve értek véget a harcok Kispesten
A Magyar Ellenállók és Antifa-
siszták Szövetségének kispesti 
szervezete minden évben meg-
emlékezik 1945. január 9-ről, 
ezen a napon fejeződtek be a II. 
világháború harcai Kispesten. 
Idén Gajda Péter polgármes-
ter, Vinczek György és Ker-
tész Csaba alpolgármesterek, 
Hanti Vilmos, a MEASZ elnö-
ke, Szonderik Gyula kispes-
ti MEASZ-képviselő és Losó 
Györgyné, a Romák Felzárkóz-
tatásáért Egyesület elnöke he-
lyezte el az emlékezés virágait 
a Városház téren álló emlékmű 
talapzatán. A koszorúkkal a há-
ború befejezésének 72. évfor-
dulója és az itteni harcokban 
elesett szovjet katonák emléke 
előtt hajtottak fejet.Losó Györgyné és Szonderik Gyula koszorúz a Városház téren

KÖZÖSSÉG

Elköszönt a nyugdíjas szervezet vezetője
A januári éves közgyűlésen jelentette be Medgyes Lászlóné, a Magyar Szakszervezeti Szövetség Kis-
pesti Területi és Nyugdíjas Alapszervezetének titkára, hogy 26 év után, február 1-jétől leköszön a 
vezetői tisztségről.
Az alapszervezet és a 
MASZSZ elnökségi tagjai 
mellett Gajda Péter polgármes-
ter, Vinczek György és Kertész 
Csaba alpolgármesterek, va-
lamint Bogó Józsefné önkor-
mányzati képviselő is jelen 

volt az évértékelőn, amelyen 
Medgyes Lászlóné foglalta 
össze az alapszervezet elmúlt 
huszonhat és a tavalyi évének 
legfontosabb történéseit, ese-
ményeit. A beszámolót követő-
en a MASZSZ vezetői elisme-

rő oklevéllel köszönték meg a 
leköszönő alapszervezeti titkár 
kiemelkedő munkáját. Gajda 
Péter polgármester úgy fogal-
mazott, hogy Medgyes Lász-
lóné Janka élményt, szeretetet, 
barátságot tudott adni, motorja 
volt a közösségnek. Vinczek 
György alpolgármester azt az 
érdekvédelmi tevékenységét 
méltatta, amelyet Janka a kis-
pesti nyugdíjasok érdekében 
végzett. A kerület vezetői vi-
rággal köszönték meg negyed-
százados munkáját. A tagok 
verssel és ajándékokkal kö-
szöntötték Medgyes Lászlónét, 
aki bemutatta utódját, Kaiczné 
Spiegel Esztert, és arra kérte a 
tagságot, nagy szeretettel tá-
mogassák őt, hogy továbbra is 
eredményesen folytatódjon a 
munka. Medgyes Lászlóné 26 évig volt a szervezet titkára
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Kiemelkedő érdek-
védelmi munkát 

végzett negyedszá-
zadon át 

Településképi
arculati kézikönyv 
készül
Az önkormányzat 2017-ben 
elkészíti a teljes kerületre vo-
natkozó Településképi arculati 
kézikönyvet, valamint a ké-
zikönyv alapján megalkotja a 
településképi rendeletet. A Te-
lepülésképi arculati kézikönyv 
a 2016. évi LXXIV. törvény 
egyik legfontosabb, gyakor-
lati megvalósulást segítő esz-
köze. A kézikönyv elsősorban 
a települési döntéshozók és a 
lakosság tájékoztatását segítő, 
szemléletformáló kiadvány, 
amely röviden, lényegre törő-
en és mindenki számára érthe-
tő módon mutatja be egy kö-
zösség környezetátalakítással 

kapcsolatos elvárásait. Nyil-
vántartásokon, terepszemlén 
és helyi építészeti tanulmányo-
kon nyugvó általános építésze-
ti irányvonalakat fektet le. A 
314/2012. (XI.8.) Kormány-
rendelet 29/A. § (1) és (4) 
bekezdése, valamint Kispest 
Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete által a 292/2013. 
(V. 16.) Ökt. határozattal elfo-
gadott partnerségi terve alap-
ján a Településképi arculati 
kézikönyv készítésével kap-
csolatos véleményüket 2017. 
február 2-ig írásos formában 
vagy emailben van lehetősé-
gük benyújtani a Főépítészi 
Irodára (1195 Budapest, Vá-
rosház tér 18-20., III. emelet, 
93-94-95-ös szoba, foepitesz@
kispest.hu).

FELHÍVÁS

Javaslat Kispest Díszpolgára cím és Kispestért 
Díj adományozására

FELHÍVÁS

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek 13/2015. (V.6.) önkormányzati rendelete alapján bármely kispesti lakos, 
valamint a kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező civil szervezet ja-
vaslatot tehet Kispest Díszpolgára cím és Kispestért Díj adományozására. 
Politikai pártok a Kispest Díszpolgára címre tehetnek javaslatot.

A Kispesti Szociális Szolgál-
tató Centrum munkavállalá-
si tanácsadói csatlakoztak a 
Zuglói Családsegítő Szolgálat 
Állás-Les Munkaközvetítő 
Irodája által életre hívott szak-
mai hálózathoz. Ezzel a kis-
pesti munkanélküliek számá-
ra bővül a munkavállalással 
kapcsolatos szolgáltatás mi-
nősége: konkrét álláshelyeket 
tartalmazó, hetente frissített, 

aktuális álláslistához lehet 
hozzájutni kerületünkben is. 
Az egyéni munka- és pályata-
nácsadáson kívül önéletrajz-
írásban nyújtunk segítséget, 
állásinterjúra készítjük fel a 
hozzánk fordulókat. A szol-
gáltatás igénybevételének fel-
tétele, hogy a kerületben élő 
együttműködjön a szolgálat 
szakembereivel. Amennyiben 
ön vagy családtagja, isme-

rőse munkanélküli, kispesti 
lakos, érdeklődjön munka-
társainknál, Mester Gyöngyi 
munkavállalási tanácsadónál 
és Deákné Császár Gabriel-
la pálya- és munkavállalási 
tanácsadónál a 282-6512-es 
vagy a 06-70-368-9295-ös te-
lefonszámon.

Kispesti Szociális
Szolgáltató Centrum

Munkavállalási tanácsadás kispestieknek

Február 2-ig várja 
a véleményeket

a Főépítészi Iroda

A Kispest Díszpolgára cím a 
kerület lakosságának tiszte-
letét és megbecsülését kife-
jező elismerés, amely azon 
maradandó értéket alkotó, 
nagy megbecsülésnek örven-

dő személyek részére ado-
mányozható, akik kimagasló 
munkásságukkal hozzájárultak 
Kispest fejlődéséhez, a kerü-
let jó hírnevének öregbítésé-
hez. Házaspár esetében a cím 

megosztva is adományozható. 
A cím posztumusz is adomá-
nyozható. Kispestért Díj azon 
Kispesthez kötődő személyek 
részére adományozható, akik 
kiemelkedő szakmai munkás-
ságukkal, közéleti szerepvál-
lalásukkal jelentősen hozzájá-
rultak közösségük, szakmájuk 
és a kerület fejlődéséhez, a 
kerület jó hírnevének öregbí-
téséhez. A cím posztumusz is 
adományozható. Elismerésre 
vonatkozó javaslatot a kis-
pest.hu honlapról letölthető, 
szerkeszthető nyomtatványon 
e-mailben vagy az abban meg-
határozott tartalommal papír 
alapon a polgármesternek cí-
mezve, 2017. január 31-ig le-
het benyújtani. E-mail cím: 
elismeresek@kispest.hu, pos-
tacím: Budapest Főváros XIX. 
Kerület Kispest Önkormány-
zata, polgármester – 1195 Bu-
dapest, Városház tér 18-20.

Polgármesteri Kabinet 
Iroda

Január 31-ig lehet benyújtani a javaslatokat 
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Helyiek a wekerlei gazdaságfejlesztési projektben
Kutatók, szakemberek és civilszervezetek, lakosok, vállalkozók vesznek 
részt abban az uniós támogatású tervezési folyamatban, amelynek célja he-
lyi gazdaságfejlesztési koncepció kidolgozása Wekerlén.

GAZDASÁG

A több hónapos projekt első 
– a Wekerlei Kultúrházban 
rendezett – találkozóján 
Vinczek György alpolgár-
mester és Somogyi Lászlóné 
önkormányzati képviselő, 
wekerlei tanácsnok képvi-
selte az önkormányzatot. A 
projektet Pataki György, a 
Corvinus Egyetem docen-
se, a társadalomkutatással 
foglalkozó magyar partner, 
az ESSRG Kft. munkatársa 
ismertette a megjelentekkel. 
Az európai uniós támogatású 
FoTRRIS-projekt célja be-
vonni civileket és a helyie-
ket a kutatás és az innováció 
rendszerébe, ezzel hatékony 
és hatásos módszereket kí-
nálni a kutatóknak, a civi-
leknek, a vállalkozásoknak 
és a döntéshozóknak a glo-
bális kihívások megoldására. 
Öt országban – Ausztriában, 
Belgiumban, Olaszország-
ban és Spanyolországban 
és Magyarországon – folyik 

munka, s a helyiek részvéte-
le mindenhol kiemelt eleme 
a kutatási folyamatnak.
Az ESSRG kutatói korábban 
együttműködtek az Átalaku-
ló Wekerle több projektjé-
vel, ami segítette a mostani 
tervezés témaválasztását 
is. Tracey Wheatley, az Át-

alakuló Wekerle egyik kez-
deményezője lapunknak 
elmondta, már az első alka-
lommal is kicsit erősödött 
a „közösségi önismeret”, 
a résztvevők foglalkoztak 
azokkal a lehetőségekkel 
és korlátokkal, amelyeket a 
helyi gazdaságfejlesztésben 

látnak, tapasztalnak. Weker-
le előnyei között szerepel az 
aktív önkéntesség, a környe-
zettudatosság, a telep törté-
nete mint inspiráló tényező, 
valamint az egymást segítő 
online közösségek sokasága. 
A feltárt problémák között 
említette a helyi vállalko-
zók közötti együttműködés 
hiányát, az önkormányzat 
sokak számára rugalmatlan 
szemléletét, valamint a he-
lyiséghez és a kezdőtőkéhez 
való hozzáférés nehézségeit.
A tervezési folyamat február 
18-án, majd március 18-án 
folytatódik. A projektet töb-
bek között az Átalakuló We-
kerle honlapján és a projekt 
Facebook-oldalán követhe-
tik nyomon az érdeklődők. 
Aki szeretne részt venni ben-
ne, az atalakulowekerle@
gmail.hu emailcímen jelent-
kezhet.

Pataki György ismertette a projektet a Wekerlei Kultúrházban

Már első alkalom-
mal is erősödött

a „közösségi
önismeret”

2017. JANUÁR2017. JANUÁR

Bölcsődenyitogató 
Kispesten
Bölcsődei tájékoztatóra várja 
a Wekerlei Kultúrház január 
28-án, szombaton 10–12 óráig 
azokat a szülőket, akik a kö-
zeljövőben szeretnék kisgyer-
meküket bölcsődébe járatni. 
Harmadik alkalommal kerül 
sor az átfogó, beszélgetéssel 
egybekötött programra, ahol a 
kispesti bölcsődéket ismerhe-
tik meg az érdeklődő szülők: 
találkozhatnak a kerületi böl-
csődék vezetőivel, a kötetlen 
beszélgetés során hallhatnak 
a bölcsődék szokásairól és fel-
tehetik egyéni kérdéseiket, a 
babákat pedig játszószőnyeg 
várja. Meghívott vendégek: 
Brinza Istvánné, az Egyesített 
Bölcsődék intézményvezetője 
és a kerületi bölcsődék vezetői.

FELHÍVÁS

Pedagógus
díszoklevelek
Azok a kerületi nyugdíjas pe-
dagógusok, akik 50, 60, 65, 70 
évvel ezelőtt szerezték meg ké-
pesítésüket, és legalább 30 évet 
töltöttek a pedagóguspályán 
vagy a művelődés területén, 
díszoklevél iránti kérelmüket 
2017. február 28-ig adhatják 
be személyesen a Polgármes-
teri Hivatal Humánszolgálta-
tási Irodájára (1192 Budapest, 
Ady Endre út 7.). A kezde-
ményező kérelemhez csatolni 
kell a képesítő oklevelet vagy 
hiteles másolatát, a szakmai 
önéletrajzot, a szolgálati évek 
számát igazoló okiratot (pl. a 
munkakönyv másolata). Ha 
az érintett már megkapta a 
díszoklevél valamelyik foko-
zatát, úgy a kezdeményező 
kérelemhez csak a díszoklevél 
másolatát kell csatolni. Továb-
bi felvilágosítás a 347-4617-es 
telefonszámon kérhető.

Kéményellenőrzési 
ütemezés
A Fővárosi Kéményseprőipari 
Kft. gáztüzelés esetén kétéven-
te, szilárd tüzelés esetén évente 
egyszer végzi az égéstermék-
elvezetők kötelező ellenőrzését 
és szükség szerinti tisztítását. 
Minden kéménytípust négy-
évente műszaki szempontból 
is felülvizsgál a szolgáltató. 
A lakossági felhasználók szá-
mára a munkálatokat külön 
megrendelés nélkül, előre üte-
mezett időpontokban végzi a 
társaság, a munkavégzés ter-
vezett időpontjáról legalább 
15 nappal korábban értesítik 
az ügyfeleket. A FŐKÉTÜSZ 
2017-es kéményellenőrzési 
és -tisztítási ütemezése meg-
tekinthető a www.kispest.hu 
honlapon.

KÖZLEMÉNY

Idén is havonta lesz 
szirénapróba
Az Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság 31 vegyi 
monitoring- és lakossági riasz-
tórendszer-végpontot telepített 
a XIX. kerületben. A MoLaRi 
rendszer célja, hogy szükség 
esetén időben tájékoztassa a la-
kosságot a veszélyes ipari üze-
mek környezetében bekövet-
kezett súlyos balesetekről és 
azok hatásairól. A lakosságvé-
delmi rendszert idén is havon-
ta ellenőrzik, a próbák minden 
hónap első hétfőjén zajlanak. 
Következő alkalommal, feb-
ruár 6-án 11 órától csökken-
tett üzemű, ún. morgatópróba, 
március 6-án 11 órától pedig 
hangos üzemű, teljes körű pró-
ba lesz Kispesten.

Hóeltakarítás és jégmentesítés Kispesten
FELHÍVÁS

A közterületi járdákat az FKF Zrt. és a Közpark Nonprofit Kft. takarítja

Kispesten a burkolt utak, 
közjárdák megtisztítását az 
FKF Zrt. végzi. A megálló-
helyek és az azokat övező 
járdaszakaszok takarításáért 
az üzemeltető közlekedé-
si vállalat felelős. A kerület 
kezelésében lévő közterületi 
járdák – parkokban, tereken, 
sétányokon átvezető gyalog-
járdák – tisztításáról a kis-
pesti önkormányzat megbí-
zásából a Közpark Nonprofit 
Kft. gondoskodik. Az ingat-
lanok előtti járda megtisztí-
tása a főváros köztisztaságá-
ról szóló 48/1994. (VIII.1.) 
Főv. Kgy. rendelete alapján 
az ingatlan tulajdonosának 
– kezelőjének, használójá-
nak, bérlőjének – feladata. A 
síkosságmentesítést szükség 
szerint, akár naponta több 
alkalommal is el kell végez-

ni, hiszen egy-egy balesetből 
adódó kártérítés az ingatlan 
tulajdonosát vagy adott eset-
ben a társasház lakóközös-
ségét együttesen terheli. Az 
önkormányzat felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy a konyha-

sóval történő sózás jelentősen 
károsítja a növényzetet, vala-
mint a talaj tápanyagveszté-
sét, az úttestek, hidak, víz- és 
gázvezetékek, műtárgyak, 
járművek, egyéb létesítmé-
nyek korrózióját okozhatja. 

A síkosságmentesítés legegy-
szerűbb módja a hólapáttal 
történő mechanikus tisztítás. 
Lehet érdesítő anyagokat is 
kiszórni, ezek közül elsősor-
ban a bomló szerves anyagot 
nem tartalmazó szóróanya-
got – zeolitot, homokot, kis 
szemcséjű sódert vagy sala-
kot – célszerű használni. Az 
érdesítő anyagokat olvadás 
után össze kell takarítani. 
Ezen kívül léteznek különfé-
le jégmentesítő anyagok, de 
ezek közül csak olyan hasz-
nálható – például zeolittal 
kevert útkáli, Zeo-Kal –, 
amely a környezetet nem 
károsítja. Útkáli korlátozott 
mennyiségben, a készlet ere-
jéig beszerezhető a Közpark 
Kft.-nél is (XIX., Bercsényi 
u. 18., tel.: 347-0317, 282-
9622).

Télen az utak és járdák a ráfagyott csapadék, illetve a letaposott hó miatt 
komoly veszélyforrást jelenthetnek a gyalogosan közlekedők számára. Ezért 
fontos, hogy hó- és jégmentesítésükről a feladat kötelezettjei gondoskodja-
nak.

FELHÍVÁS

Az időben elvégzett 
síkosságmente-

sítéssel megelőzhe-
tők a balesetek
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Nagyon örülök, hogy végre 
belátta a városvezetés, a sok 
helyütt látható balesetveszé-
lyes, széttört asztalok és padok, 
rozsdás hintaállványok és elha-

nyagolt közterületek nem mél-
tóak sem a kispestiekhez, sem 
a XXI. századhoz. Frakciónk 
kezdeményezésére még 2014 
augusztusában készültek el a 
tervek többek között a József 
Attila utca 71-73. mögötti terü-
let, az Árpád és a Nagysándor 
József utca, a Széchenyi és a 
Toldy utca, valamint a Klapka 
és az Irányi utca tízemeletes 
házai közötti területek, ját-
szóterek megújítására. Sajnos 
a tervekhez azóta hozzá sem 
nyúlt a városvezetés. Éppen 
ezért a kész tervekre hivatkozva 
tavaly beadtam egy javaslatot 
Gajda Péter polgármesternek a 
fent említett helyek megújítá-
sára vonatkozóan. Előterjesz-

tésemben a – szintén két évvel 
ezelőtt megszavazott – Karton 
utcai játszótér bekerítésére 
és felújítására is felhívtam a 
városvezetés figyelmét. Előter-
jesztésem kapcsán a baloldal 
frakcióvezetője, Fekete László 
a testületi ülésen elmondta, 
hogy a lakótelepi kis parkok 
megújítása „folyamatban lévő 
ügy”, ugyanakkor azt is hoz-
zátette, „én sem tudom, milyen 
fázisban van ez a dolog”, és 
egyben javasolta, hogy elő-
ször az önkormányzat illetékes 
bizottságai tárgyalják meg a 
javaslatomat. Ez meg is történt, 
a bizottságok határozatukkal 
egyhangúlag támogatták, hogy 
a szóban forgó területek 2017-

ben újuljanak meg. Fentiek 
értelmében egyértelmű, hogy a 
fenti területeken kell folytatni a 
parkrekonstrukciós programot. 
Ezen felül sajnos számos jobb 
sorsra érdemes terület található 
a kispesti lakótelepi részeken, 
így bőven akad terület, amely-
nek fejlesztésére sürgősen 
megoldást kell találni. Mind-
ezeken felül jó volna, ha az ön-
kormányzat mielőbb hozzálát-
na a fővárosi önkormányzattól 
nyert forrásból a Kossuth téri 
piac parkolójának rendbetételé-
re, hiszen annak már tavaly el 
kellett volna készülnie.

Dódity Gabriella
(Fidesz-KDNP)

A kérdésben említett övezetben 
a Klapka utca és az Irányi utca 
közötti lakótelepi park átalakí-
tása az ott élőket szolgálva idén 
megvalósul. A polgármesteri 
programban szereplő közössé-
gi költségvetés során a kispes-
tiek úgy döntöttek, hogy idén 
a Győrffy István téren és Kós 
Károly téren legyen felújítás. 

Képviselői körzetemben, Kis-
pest Óvárosban a nemrég elké-
szült Vásár tér a meglévő őszi 
fatelepítés mellé kap virágokat 
és tavasszal további telepített 
fákat, jobb közvilágítást. A 
Kócsag utca közepén levő kis 
téren pótoljuk a kipusztult fá-
kat és cserjéket. A tavaly rend-
be tett padok után itt a járda és 
a szegélyek is megújulnak. Az 
„Élmunkás lakótelepen” inten-
zív parkfelújításra és a házak 
közötti játszóeszközök, padok 
cseréjére, valamint a gyöngy-
kavicsos utak felújítására lehet 
számítani. A ciklus végéig sze-
retném a Hofherr Albert utcai 
és a Benczúr utcai zöldterület 
fejlesztését elkezdeni. A Vas 
Gereben utca osztott pályás 
szakaszán az elöregedett és 
beteg fák cseréjének felmérése 
is sorra kerül idén tavasszal. 
Továbbra is fontos a kispestiek 

ötlete, javaslata, ezért képvise-
lőként a 06-1-550-0019-es te-
lefonszámon és a varga.attila@

parbeszedmagyarorszagert.hu 
emailcímen várom az itt élők 
elképzeléseit.

POLITIKAI PÁRTOK ROVATA

Elindult a parkfelújítási mintaprojekt, a Dobó Katica és a Kazinczy utca közötti parksáv felújítása a 
lakótelepi szalag- és pontházak közötti régi játszóterek, parkok felújítását célzó önkormányzati prog-
ram első állomása. Önök hol folytatnák a parkrekonstrukciós programot?

Vélemények a kispesti parkok felújításáról

Számos területet jó szívvel 
lehet javasolni a parkrekonst-
rukció következő állomása-
ként. Nem is rangsorolnám 
ilyen szempontból Kispest 
különböző utcáit és tereit, bár 
az valószínű, hogy a lakótelepi 
részeken keresgélnék tovább. 
Azon is gondolkodhatunk vi-
szont, hogy mi egyebet tehet 
az önkormányzat azért, hogy 
Kispest zöldterületei fejlőd-
jenek. Sokakat zavar az utak 
melletti zöldsávokban illegáli-

san elhelyezett hulladék vagy 
a parkolás. Egyes helyeken a 
lakók úgy igyekeznek megaka-
dályozni ezeket, hogy rendezik 
a terepet, ágyásokat alakítanak 
ki, virágokat, növényeket ültet-
nek. Támogassuk még jobban 
az ilyen akciókat, becsüljük 
meg a kispestiek által önként és 
önzetlenül nyújtott időt, ener-
giát és pénzt, és tegyük hozzá, 
amit csak lehet, eszközökben, 
adminisztratív, kommunikációs 
és anyagi támogatásban. Azon 
is gondolkozzunk el, hogy a 
magánkézben lévő, elhanyagolt 
területek fejlesztését hogyan 
ösztönözhetné az önkormány-
zat. A Kossuth téri gödröt is si-
került eltüntetni és parkosítani, 
legyen bátorságunk nekimenni 
az Europarkkal szembeni óriási 
tájsebnek is. Lehet, hogy még 
hosszú évekig nem jön meg a 
befektetői kedv, addig is jó len-
ne zöldebb, rendezettebb vá-
roskapuval fogadni a Kispestre 
érkezőket és az áthaladókat.

Ferenczi István (LMP)

Régi adóssága az önkormány-
zatnak a lakótelepi szalag- és 
pontházak közötti régi ját-
szóterek, parkok felújítása. 
Örömmel látom, hogy ha mi, 

ellenzéki politikusok egy adott 
témára nyomást gyakorlunk, 
akkor igenis lehet eredményt 
elérni. A Dobó Katica és a Ka-
zinczy utca közötti parksáv-
ban már elkezdődtek a mun-
kálatok. Az önkormányzat 
vezetése ezt egy parkrekonst-
rukciós programként hirdeti, 
tehát joggal várhatja minden 
olyan kispesti lakos, aki ilyen 
környezetben él, hogy náluk 
is megszépül az elhanyagolt 
parksáv. Figyelemmel fogom 
kísérni a programot, nehogy 
csak egy-két frekventáltabb 
helyen végezzék el a szüksé-
ges rekonstrukciós munkála-
tokat.

2017. JANUÁR2017. JANUÁR

Varga Attila
(MSZP-DK-Együtt-PM)

Elkezdődött a Vásár tér megújítása is

KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

Még le sem szedtük a díszeket 
a karácsonyfákról, még kö-
szöntöttük egymást boldog új 
évet kívánva, máris megszólalt 
a harci kürt. A karácsonyos 
hétköznapoknak a kormány, 
annak is megmondó embere, a 
Fidesz alelnöke, frakcióveze-
tő-helyettese, Németh Szilárd 

vetett véget. Harcot hirdetett, 
ezúttal a civilek ellen, egye-
nesen azok eltakarítását tartva 
kívánatosnak. Az ember azt 
gondolná, hogy ezek nem tud-
ják, miről, kikről beszélnek. A 
civilek ugyanis mi vagyunk. 
Azok, akik helyi összefogásba 
szerveződve, ha kell, ételt osz-
tunk, vért adunk, segítünk a 
hajléktalanoknak átvészelni az 
egyre hidegebb napokat, szoli-
dárisak vagyunk másokkal, ott 
segítünk, ahol tudunk. A harc 
tehát ellenünk, ha úgy tetszik, 
a társadalmi többség ellen hir-
detett meg. A nemzeti együtt-
működés rendszere éppen arra 
épül, hogy minél kevesebb 
tudásra tehessünk szert, minél 
nagyobb legyen az emberek 
közötti megosztottság, a szo-
lidaritásnak még az írmagja 

se maradjon. Ezt igyekeznek 
ellensúlyozni a civil mozgal-
mak, hallatják hangjukat ott, 
ahol igazságtalanságot, jogsé-
relmet tapasztalnak, ahol elvé-
gezhetik mindazt a feladatot, 
amely a kormány kötelessége 
lenne. 
Van abban némi, a Fidesztől 
egyáltalán nem szokatlan ci-
nizmus, hogy ezt „programot” 
a rezsibiztos indította útjára. 
Németh Szilárdtól inkább arra 
várnánk választ, hogy az első-
sorban politikai célokat szol-
gáló rezsicsökkentés helyett 
miért nem a jóval olcsóbb pi-
aci árat fizetjük az energiáért? 
Íme a beszédes számok: évi 
2000 köbméter gázfogyasztás 
esetén a rezsidíjcsökkentés 
eredményeképpen az éves 
megtakarítás 72 ezer forint. 
Ha nem határozná meg a kor-
mány a gáz árát, az alacsony 
világpiaci árak miatt az éves 
megtakarítás 192 ezer forint 

lenne. Ettől is meg akar „vé-
deni” bennünket a kormány. 
Hát persze! Hiszen éppen a 
kormányhoz közeli cégek, em-
berek kaszálnak milliárdokat a 
gázon azzal, hogy olcsón meg-
veszik és drágán adják tovább 
a magyar államnak!
Merthogy illúzióink ne legye-
nek, az üzlet a harci zajoktól 
távolabb szép csendben fo-
lyik tovább. Hírtelen került 
újabb kilencmilliárd a felcsúti 
kisvasút továbbépítésére, Mé-
száros Lőrinc cégei is szép 
megbízásokhoz jutottak az 
elmúlt napokban, a miniszter-
elnök veje is lassan visszaszi-
várgott az üzleti életbe. Andy 
Vajna és kedves felesége, Timi 
asszony pedig repülőgépről 
küldtek fényképes üzenetet 
a Facebookon. A fáradságos 
munkával telt hétköznapokat 
Los Angelesben pihenik ki. Ők 
onnan csókoltatnak bennün-
ket...

Boldog új év?

Dr. Hiller István országgyűlési képviselő következő fogadóórá-
ját 2017. február 9-én, csütörtökön 17 órától tartja az MSZP 
Pesterzsébeti Önkormányzati Képviselői Irodájában (XX., Ady 
Endre utca 84/a.). Előzetes bejelentkezés nem szükséges. Sze-
retettel várjuk önöket!

Burány Sándor (MSZP)

Lázár Tamás (Jobbik)

FOGADÓÓRA
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Idén is egy rászo-
ruló kispesti csalá-
dot támogatnak a 

bálozók

Újdonságok
a KMO program- 
kínálatában
A KMO Művelődési Házban 
február 3-án 18 órától foly-
tatódnak az ingyenes film-
vetítések a Gépész Filmklub 
keretében. Babás és gyermek-
programokból sem lesz hiány: 
február 5-én 10 órától Piros 
kaland címmel a zalaegerszegi 
Griff Bábszínház babaszínházi 
előadását láthatják az érdek-
lődők, míg február 25-én 10 
órától a Dzsungelmese avagy 
a kisoroszlán keresi a sövé-
nyét című darabbal indulnak 
a családi délelőttök. Február 
15-én 15 órától kezdődnek 
az ismeretterjesztő előadások 
szépkorúaknak. Március 1-jén 
az újrapapír világnapját kéz-
műves foglakozással ünneplik, 
míg március 22-én Rendhagyó 
osztályfőnöki óra címmel érzé-
kenyítő foglalkozást tartanak 
iskolás osztályoknak. Mikó 
István főszereplésével február 
25-én 15 órától Zenés sörözge-
tés Svejkkel, a derék katonával 
című zenés előadását, március 
11-én 15 órától pedig Gregor 
Bernadett és Csengeri Attila 
Jöjj kedvesem! című darabját 
láthatják és hallhatják a ven-
dégek. A KMO-ban idén is kü-
lönleges családi programokkal 
– maci- és vasútmodell-kiállí-
tással, börzékkel, fesztiválok-
kal – várják az érdeklődőket. 
Továbbá lesz egészségmegőr-
ző nap, költészet napja, Mondj 
nemet! konferencia, zenés-tán-
cos esetek, kiállítások, képzé-
sek, tanfolyamok, de ellátogat 
a KMO-ba Pál Feri és Bagdy 
Emőke is. Valamennyi prog-
ramról bővebben a www.kmo.
hu honlapon, illetve a KMO 
tavaszi műsorfüzetében olvas-
hatnak.

AJÁNLÓ

Üzleti találkozó és jótékonysági bál Kispesten
FELHÍVÁS

Harmadik alkalommal rendez üzleti találkozót és jótékonysági bált a KMO 
Művelődési Ház február 17-18-án, együttműködve az önkormányzattal és a 
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával. Az idei bálon először lesz művé-
szeti árverés a Kispesti Helikon Kulturális Egyesület tagjainak felajánlásával, 
húsz alkotás kerül majd kalapács alá.

A KMO Művelődési Házban 
február 17-én megrendezendő 
üzleti konferencia és szakmai 
nap résztvevői új ismeretek-
kel gazdagodhatnak a vállal-
kozások és intézményfejlesz-
tések gyakorlati teendőivel 
kapcsolatban. A díjtalan ese-
ményre várják a kispesti és 
a szomszédos kerületekben 
tevékenykedő vállalkozókat, 
illetve az intézmények dolgo-
zóit. A programra regisztrál-
ni a p.toth@kmo.kispest.hu 
emailcímen lehet.
Ebben az évben sem marad-
hat el a KMO-ban az összefo-
gás a jótékonyság érdekében. 
Korábban két alkalommal is 
volt már jótékonysági koncert 
és bál nehéz helyzetbe került 
kispesti családok támogatá-
sára. Idén február 18-án szer-
vez jótékonysági bált a KMO, 
Kispest önkormányzata és a 

Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara támogatásával, 
amelyre várják a Kispesten 
és környékén élőket és dol-
gozókat, vállalkozókat, az 

intézmények vezetőit, munka-
társait, magánszemélyeket. A 
jótékonysági bálon támogatói 
jegyek megvásárlásával Raj 
Csaba kispesti belsőépítész 
családjának gyűjtenek a bá-
lozók a Kispesti Rászorultak 
Megsegítésére Közalapítvány 
közreműködésével. Az ünne-
pi svédasztalos vacsora mellé 

a zenét ezúttal a Party Dance 
Band szolgáltatja, a műsor-
ban fellép a kispesti Art’s OK 
Táncszínház és Malek Andrea. 
A támogatói jegyek vásárlóit 
ajándéksorsolás és tombola-
sorsolás is várja. Idén először 
lesz művészeti árverés a Kis-
pesti Helikon Kulturális Egye-
sület tagjainak felajánlásával, 
ahol húsz alkotás kerül kala-
pács alá. A KMO várja a szpon-
zori felajánlásokat, a bálra és 
a támogató jegy vásárlására a 
jelentkezéseket a p.toth@kmo.
kispest.hu emailcímen, illetve 
személyesen a művelődési ház 
információjánál. A bálra a be-
lépő – amely magában foglalja 
a vacsorát és a műsort – 8000 
forint, míg a 2000 forintos tá-
mogatói jegyek vásárlása kor-
látlan, és nem feltétele a bálon 
való részvételnek.

Harmadik alkalommal lesz jótékonysági est a KMO-ban

Családi programok 
az Üllői úti
könyvtárban
Februárban is számos ingye-
nes programmal várja az ér-
deklődőket a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár Üllői út 255. 
szám alatti könyvtára. Feb-
ruár 15-én 17 órától „Kerekí-
tő mondókás móka” lesz 0-3 
éveseknek ölbeli játékokkal, 
mondókákkal és hangszerjá-
tékkal, a foglalkozást Farkas 
Katalin óvodapedagógus ve-
zeti. Február 18-án 15 órától 
a T.E.S.L.A. projekt találko-
zóján a Logiscool Programozó 
Iskola tart robotikabemutatót. 
Kéthetente szerdánként – leg-
közelebb február 1-jén és 15-
én – a játszani szerető felnőtt 
olvasókat várják az Egy Kis 
Pesti Társasjáték Klubba. Min-
den pénteken 17 órától könyv-
bemutatókkal és játékokkal 
tarkított családi kézműves fog-
lalkozásokat tartanak. Bővebb 
információ a könyvtárban és a 
www.fszek.hu/ulloi honlapon.

AJÁNLÓ

Elköltözött a wekerlei könyvtár
KULTÚRA

Élőlánc juttatta el új helyükre az utolsó köteteket

Január 23-tól új helyszínen, 
megszépült és felújított épü-
letben várja olvasóit a We-
kerlei Könyvtár. A csaknem 
hétezer kötetes könyvtár a 
Kós Károly tér 9. szám alat-
ti, közel 70 négyzetméteres, 
három helyiségből álló, ön-
kormányzati fenntartású in-
gatlanba költözött, amelynek 
felújítása hatmillió forintba 
került. Az új helyen tágasabb, 
korszerű világítással ellátott 
olvasóteremben folyik majd 
a kölcsönzés, kialakítottak 
mosdót és egy kis raktárrészt, 
valamint lehetőség nyílik kü-
lön klubszoba működtetésé-
re. A gyermekkönyvtári szo-
bát a Tekergő Meseösvény 
játékos mesedélutánja nyitja 
meg január 27-én.
A Wekerlei Kultúrház Petur 
utcai épületében a magyar 
kultúra napi rendezvényso-
rozat keretében nyílt meg az 
a kultúrcsemegének számí-

tó kiállítás, amelyen Füzesi 
Zsuzsa gyermekkönyv-il-
lusztrátor, író munkáit ere-
detiben tekinthetik meg az 
érdeklődők. A tárlat február 
25-ig látható a WKK-ban. 
Február 11-én egy nagyszerű 
zenekar, a Rutkai Bori Banda 

gondoskodik majd a farsan-
gi hangulatról, a résztvevők 
igazi vidám „családi diszkó-
ra” számíthatnak. A WTE és 
a WKK közös szervezésé-
ben megvalósuló Téltemetés 
évről évre több érdeklődőt 
vonz. A már hagyományos-
sá vált, különleges közössé-

gi eseményen február 25-én 
űzik el a telet. Március 11-én 
az Átalakuló Wekerle csoport 
és a WKK közös szervezésé-
ben tavaszi magbörze várja a 
növények és a kertészkedés 
azon szerelmeseit, aki sze-
retnének vetőmagot, palántát 
vagy éppen csak tapasztala-
tot cserélni. A kultúrházban 
megrendezett zöld szemléletű 
műhelyfoglalkozásokon évek 
óta újabb és újabb technikák-
kal ismerkedhetnek a látoga-
tók. A februári workshop a 
házi tésztakészítés fortélya-
it tárja fel, míg a nőnaphoz 
kapcsolódó márciusin látvá-
nyos textilékszereket lehet 
készíteni megunt pólókból. 
Akinek e rövid ízelítő után 
kedve támadt belekóstolni a 
programokba, az a teljes vá-
lasztékról a wkk.kispest.hu 
weboldalon tájékozódhat.

Változatos programokra, igazi kulturális csemegékre számíthatnak azok, akik 
2017 első negyedévében ellátogatnak a Wekerlei Kultúrházba és a hozzá tar-
tozó, megújult könyvtárba.

Számos újdonság 
várja az érdeklő-
dőket a WKK-ban

Várjuk
észrevételeiket! 

Telefon:
(0670) 671-1919

Email:
info@kispesttv.hu    

www.kispesttv.hu
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Idén 3 háromnapos és 2 
négynapos hosszú hétvégére 
lehet számítani, s hivatalo-
san is állami ünneppé válik 
nagypéntek. Ezzel április 14. 
és 17. között lesz az év első 
hosszú hétvégéje, a gyerme-
keknek a tavaszi szünet áp-
rilis 13-tól 18-ig tart majd. 
Május elseje, a munka ün-
nepe hétfőre esik, így a hús-
véti hosszú hétvégét néhány 
héttel később újabb pihenés 
követi. A következő hónap 
újabb hosszú hétvégét hoz: 

pünkösd vasárnapot és hétfőt 
június 4-én és 5-én ünnepel-
jük. A gyerekeknek a nyári 
szünet június 16-án, pénte-
ken kezdődik majd. Márci-
us 15-e szerdára, augusztus 
20-a viszont vasárnapra esik. 
Október 23-a hétfőn lesz, 
így ősszel újabb háromna-
pos hosszú hétvége vár ránk. 
Idén négynapos lesz a kará-
csonyi ünnepi időszak, a két 
munkaszüneti nap hétfőre és 
keddre esik majd.

Hosszú hétvégék 2017-ben
KÖZÉRDEKŰ

2017. JANUÁR

www.shetland.hu • shetland@shetland.hu 
1192 Budapest, Kábel u. 10. 
Tel: 281-0822 • 30/952-1202; 
Fax: 281-3391

Tanfolyamaink szeptember 
közepén kezdődnek.
A tanfolyamok délelőtt, 
délután és szombaton, minden 
tudásszinten indulnak, wekerlei 
helyszíneken.

MINŐSÉGI NYELVOKTATÁS 
KISPESTEN 2016/2017
Angol, német, spanyol, francia 
és olasz nyelvoktatás

Shetland U.K.
Nyelviskola
Felnőttképzési engedély száma: E–000309/2014

1992 óta a nyelvtanítás élvonalában!

ÁRAK
8 - 12 fős csoportban: 
 60.000 Ft / 60 óra
 30.000 Ft / 30 óra
4 - 7 fős csoportban: 
 72.000 Ft / 60 óra
 36.000 Ft / 30 óra
( zetés két részletben lehetséges)

Nyelviskolánk: 
- engedélyezett intézmény
-  az Euro vizsgaközpont angol és német 

akkreditált vizsgahelye
-  vizsgafelkészítő tanfolyamokat indít alap-, 

közép- és felsőfokon
-  engedélyezett képzési programmal 

rendelkezik angol, spanyol, német, 
francia és olasz nyelvekből, ezért ezek 
a tanfolyamok ÁFA-mentesek

Jelentkezés ingyenes szintfelmérésre: 
telefonon, on-line, vagy személyesen 

A csoportokhoz tanév közben bármikor 
lehet csatlakozni.

Shetland hird 2016 osz 102,75x136.indd   1 15/07/16   16:07

KEDVEZMÉNYES HIRDETÉSI
LEHETŐSÉG A KISPEST ÚJSÁGBAN!

Telefon: (061) 347-4981,
(0620) 612-4171 

Email: kispestujsag@kispest.hu

KERTVÁROSI KÖNYVTÁR
Munkanapokon 14-17 óra között

Minden kedden és pénteken 9 órától szenior torna,
Nick Árpáddal

2017. február 2. csütörtök 18 óra
Volt egyszer egy Malév – beszélgetés, emlékezés az egykor nemzeti 

légitársaságról, Leposa Attila repülőgép-parancsnok
2017. február 7. kedd 18 óra

Cukorbetegségen innen és túl. A cukoranyagcsere-zavarok fajtái
és kezelési lehetőségük étrenddel. Előadó: Gyurcsáné Kondrát Ilona

2017. február 9. csütörtök 18 óra
Beszélgetés a magyar egészségügy helyzetéről és jövőjéről Szabó
Tímea országgyűlési képviselővel (Párbeszéd) és dr. Falus Ferenc

volt állami tisztifőorvossal, kórházigazgatóval
2017. február 16. csütörtök 18 óra 

Egészségnap szűrővizsgálatokkal, tanácsadással
2017. február 16. 18 óra

„Ez idő tájt, amikor határsorompóink felnyíltak”
(Ammianus Mercellinus) Migrációs válság a későantikvitásban

(Dr. Bernát Péter hadtörténész)
2017. február 22. szerda 18 óra 

Világutazó Klub – Az Egyesült Államok vadregényes vidékei 
Előadók: Erős Ádám és Varga Katalin
2017. március 1. szerda 18 óra
A légi fotós – A világunk madártávlatból

– Tóth Béla fotóriporter (MALÉV)

A programok ingyenesek,
várunk mindenkit szeretettel!

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

Cím: Párbeszéd Tere, 
1196 Budapest, Ady Endre út 89.
Telefon: 06-1-550 0119
Facebook: www.facebook.com/ParbeszedTere
E-mail: varga.attila@kispest.hu
Nyitvatartás: munkanapokon 14-17 óra között

SPORT

BERUHÁZÁS

Kiírták a tendert a Bozsik stadionra
Elindult a közbeszerzési eljárás a Bozsik Stadion építésére a Nemzeti Sportközpontok kiírásában, így 
rövidesen megkezdődhet a nyolcezer néző befogadására alkalmas új kispesti stadion építése – olvas-
ható a Budapest Honvéd FC honlapján.
Az UEFA Category 4-es és az 
MLSZ I. osztály „A” kategó-
riának megfelelően kialakított 
létesítmény fedett lelátóból és 
az alatta tervezett szociális és 
szolgáltató egységekből, vala-

mint egy háromszintes fejépü-
letből áll majd. A főépületben a 
főfunkcióhoz szükséges sport-
technológiai területek, VIP-, 
VVIP- és kiszolgáló helyisé-
gek funkcionálnak; a főépü-

let legfelső fedett, de oldalról 
részben nyitott szintjén a fő-
kamera- és közvetítőállásokat, 
valamint a gépészeti teraszt 
helyezik el. Az épített pálya-
világításnak alkalmasnak kell 
lennie HD-minőségű közve-
títésekhez. A stadion belépte-
tési pontjain 2,1 méter magas 
forgókapukat alakítanak ki, 
a vendégszurkolók bejutását 
a vasúti pálya felett építendő 
acélszerkezet biztosítja majd. 
A stadion melletti területen 
438 parkolóhelyet építenek. 
A klub tájékoztatása szerint 
a Honvéd a tavaszi mérkőzé-
seit Kispesten játssza, az őszi 
idényben már máshol fogadják 
ellenfeleiket. Látványterven az új Bozsik Stadion

Nyolcezer néző 
befogadására
alkalmas új
stadion épül

Idén új helyszínen, az Ady iskolában tartották a kispesti óvodások hagyományos egészségnapját.
Tizenkét kerületi óvodából közel 260 gyermek vett részt a programban.

Egészségnap óvodásoknak

Játékos testmozgás, ismeret-
nyújtás a helyes táplálkozás-
ról, az egészségügyi szokások, 
a fogápolás fontosságának 
tudatosítása, valamint a zene 
segítségével történő mentális 
egészségvédelem szerepelt az 
Ady iskolában megrendezett 
óvodai egészségnap program-
jában. A kóstolóhoz szánt éte-
lek jelentős részét a PENSIO 
Minőségi Közétkeztetés Kft. 
biztosította. A KOSIE Bizott-
ság által egészségmegőrző és 
betegségmegelőző tevékeny-
ségek támogatására kiírt pályá-
zaton elnyert százezer forint-
ból lehetőségünk volt minden 

óvodát megajándékozni egy-
egy olyan játékkal, amelynek 
segítségével az itt szerzett 
tapasztalatokat később is gya-
korolhatják – tájékoztatták la-
punkat Juhászné Szücs Csilla 
és Bánáti Tiborné, a kerületi 
szakmai munkaközösség veze-
tői. A gyermekek a különböző 
„foglalkozásokon” meghatáro-
zott ideig és sorrendben vettek 
részt. Egy-egy tevékenység 
időtartama és tartalma igazo-
dott az életkori sajátosságok-
hoz, így minden csoport élmé-
nyekkel gazdagodva tért vissza 
az óvodájába.Jótékony hatást gyakorol a zenehallgatás is
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1195 Budapest, Városház tér 18-20.

Polgármesteri Hivatal

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: 7.00-18.00, K: 8.00-15.00,
Sz: 8.00-17.00 Cs: 8.00-18.00,
P: 8.00-14.00

Ügyfélfogadás a Városházán

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

Vinczek György
(12. sz. választókörzet)
alpolgármesteri fogadóórája:
Minden hónap második szerdáján 
13.00–16.00 óra között, telefonos 
egyeztetés alapján (347-4523)
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 
18-20.

képviselői fogadóórája:
Minden hónap harmadik hétfőjén 
17.00–18.00 óra között
Kertvárosi Közösségi Ház
(Temesvár u. 117.)

Kertész Csaba
(6. sz. választókörzet)
alpolgármester fogadóórája:
Minden hónap második keddjén 
14–16 óra között, telefonos bejelent-
kezés alapján (347-4573)
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 
18-20.

Rátkay Andrea
(3. sz. választókörzet)
alpolgármester
képviselői fogadóórája:
Minden hónap első péntekén 17.00–
18.00 óráig, Kispesti Vass Lajos 
Általános Iskola (Csokonai utca 9.)

alpolgármesteri fogadóórája:
Bejelentkezés e-mailben: 
ratkayandrea@gmail.com vagy
telefonon: 06-20-378-4243

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

Dr. Hiller István (MSZP)
országgyűlési képviselő:
Minden hónap második
csütörtökén 17.00-tól,
előzetes bejelentkezés nélkül
MSZP-iroda
(Kossuth Lajos utca 50.)

Dr. Béja Julianna
jegyző fogadóórája:
Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján (347-4529)
Városháza „A” ép. I/27.

* * *

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

2. sz. választókörzet
Bogó Józsefné
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Telefonos egyeztetés alapján folyama-
tosan (06-20-466-8492)

4. sz. választókörzet
Teknős Ferenc
(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, e-mail: 
dkkispest@gmail.com)

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

7. sz. választókörzet
Lackner Csaba
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Telefonos egyeztetés alapján folyama-
tosan (06-20-549-2400)

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

9. sz. választókörzet
Somogyi Lászlóné
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Minden hónap harmadik keddjén 
17.00–18.00 óra között
Kós Károly Általános Iskola
(Hungária út 28.)
Minden hónap negyedik keddjén 
16.30–17.30 óra között
(szociális ügyekben)
Tarkabarka óvoda
(Zoltán utca 71.)

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

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

Listás képviselő
Dódity Gabriella
(Fidesz-KDNP)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-242-7079)
Fidesz-iroda (Ady Endre út 91.)

Listás képviselő
Szathury Kolos (Fidesz-KDNP)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-364-2441)

Listás képviselő
Lazányi Ferenc (Fidesz-KDNP)
Minden hónap első szerdáján
17.00–18.00 óra között
Wekerlei Társaskör Egyesület
(Kós Károly tér 10.)

Listás képviselő
Ferenczi István (LMP)
Telefonos egyeztetés alapján folyama-
tosan (06-20-239-2122)

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

Képviselői fogadóórák

Polgármesteri Hivatal

Tel.: 3474-500 | H: 14.00-18.00 | K: 
zárva
Sz: 8.00-16.30 | Cs: zárva | P:  8.00-
12.00

Egyéni vállalkozói igazolványok ügy-
intézése ugyanekkor.

Ügyfélszolgálati Iroda

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

Körzeti Hivatal, Okmányiroda
H: 8-17.30 | K: zárva | Sz: 8.00-16.00
Cs: 8.00-16.00 | P: 8.00-11.30

Ebédidő: minden nyitva tartási nap 12.00-12.30-ig

Ügyfélfogadás a Városházán EGÉSZSÉGÜGY

Felnőtt 24 órás orvosi ügyelet
1195 Bp., Petőfi u. 49., 
tel.: 282-9692
Gyermekorvosi ügyelet
1089 Bp., Üllői út 86., Heim Pál 
Gyermekkórház, tel.: 264-3314 
(éjszaka, hétvége és ünnepnapok)
Kispesti Egészségügyi Intézet
1195 Budapest, Ady Endre út 122-124., 
tel.: 347-5900
Yamamoto Rehabilitáció Intézet
1196 Budapest, Petőfi u. 79., 
tel.: 281-3035

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

Vinczek György (3. sz. választókörzet)
alpolgármester fogadónapja:
Minden hónap második szerda 13.00-16.00 
óra, telefonos egyeztetés alapján 3474-523.
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 18-20.

Valamint minden hónap negyedik 
csütörtök 17-19 óráig, Vass Lajos
Általános Iskola, Csokonai u. 9.

Ékes Gábor (8. sz. választókörzet)
alpolgármester fogadónapja:
Telefonon történő egyeztetés
alapján, 347-4597,  347-4552.
Minden hónap második szerda
16.00 - 17.30 óra.

Valamint minden hónap első
szerda 17 - 18 óráig, Wekerlei
Társaskör Egyesület, Kós Károly tér 10.

Tóthné Szabó Éva
alpolgármester fogadónapja:
Telefonon történő egyeztetés alapján,
347-4552. Minden hónap második szerda 
16.00-17.00 óra

dr. Kiss Anna
jegyző fogadónapja:
Előzetes bejelentkezés alapján a 347-4530-as
telefonszámon.
A Városháza épületében „A” épület I. em. 27.

 1. sz. választókörzet
Fekete Márk  (Fidesz-KDNP)
Fidesz- iroda, Ady Endre út 91.
Minden hónap első hétfő 17.30 óra.

2. sz. választókörzet
Bogó Józsefné (MSZP)
MSZP Iroda (Kossuth L. u. 50.)
Folyamatosan, előzetes telefonbejelent-
kezés alapján. Tel.: 06 20 971 3007

4. sz. választókörzet
Vidra Zoltán (Fidesz-KDNP)   
Zalaegerszeg u. 106.
Telefonon történő egyeztetés alapján a
06-20-490-1072-es számon.  
Minden hónap második hétfő 16-17 óra.

5. sz. választókörzet
Kránitz Krisztián (MSZP)   
Telefonon történő egyeztetés szerint 
folyamatos 06-20-971-3397

6. sz. választókörzet
Tóthné Szabó Éva  (Fidesz-KDNP)
Fidesz-iroda, Ady Endre út 91.

7. sz. választókörzet
Lackner Csaba  (MSZP)   
Telefonon történő egyeztetés szerint 
folyamatos 06-20-549-2400.

9. sz. választókörzet
Lazányi Ferenc (Fidesz-KDNP)
Wekerlei Társaskör Egyesület
Minden hónap első szerda, 17-18 óra
Kós Károly tér 10.

10.  sz. választókörzet
Szathury Kolos (Fidesz-KDNP)
Telefonon történő egyeztetés alapján,
06-20-364-2441.

11.  sz. választókörzet
Marsalné Kovács Judit (Fidesz-KDNP)
Fidesz-iroda, Ady Endre út 91.
Minden hónap harmadik szerda 18 - 19 óra.

12.  sz. választókörzet
Mihály András (Fidesz-KDNP)
Mézeskalács Óvoda Kelet u. 8-12.
Minden hónap negyedik kedd 17 – 19óra.

Listás képviselő
dr. Lélfai Koppány (Fidesz-KDNP)
Telefonos egyeztetés alapján, melyre a
06-20-549-2484-es telefonszámon
lehet jelentkezni.

Listás képviselő:
Fekete László (MSZP)
Polgármesteri Hivatal
Minden hónap első hétfő 17.00 óra

Listás képviselő
Szujkó Szilvia  (MSZP)
MSZP székház (Kossuth L. u. 50.)
Minden hónap első péntek 17 óra 
előzetes bejelentkezés.

Listás képviselő
Gerháth Csaba (Független)
Polgármesteri Hivatal
Minden héten hétfőn 16-18 óra, 
ha munkanapra esik.

Listás képviselő
Lázár Tamás (Jobbik)
Polgármesteri Hivatal A ép. II. 71.
Telefonon történő egyeztetés alapján,
06-20-490-0727
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Fagyálló csere Fix áron

7.990 Ft
akkumulátor,  
ablaktörlő lapát -10%

téli gumiabroncs

AKCIÓ
minden méretben

gumiabroncs 
tárolás

1.000 Ft 
/db/szezon

1195 budapest, Üllői út 303. (agip kúton) • tel: 06 1 357-6674, 06 20 394-7980 • www.Fix.hu
új nyitva tartás! H-P: 07:30–17.00
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Miért rossz ötlet
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