ÖSSZETARTOZÁS
SZOBORAVATÁS AZ EURÓPA-NAPON
Magyarország európai elkötelezettségét és az európai összetartozást, az óvást és a féltést egyszerre
szimbolizálja az a kültéri plasztika, amelyet az Európai Unió napján avattak fel az Ady Endre úti RuszBazsant parkban. Kispesten számos kiemelt fejlesztés, intézményi beruházás valósult meg uniós
támogatásból az elmúlt években.

XXV. évfolyam 7. szám

3. oldal

2019. május 10.

Óvodák és iskolák eszközbeszerzéseit
támogatta az önkormányzat
10-11. OLDAL

ÖNKORMÁNYZAT
GAJDA PÉTER

5. oldal

A kispesti időskorúak részére a tüdőgyulladás ellen,
gyermekek számára pedig
az agyhártyagyulladás megelőzésére biztosít ingyenes
védőoltást az önkormányzat
a képviselő-testület döntése
értelmében.

ZÖLDPROGRAM
BOGÓ JÓZSEFNÉ

2. oldal

Idén öt magánszemély, két
társasház és egy önkormányzati intézmény vehetett át Zöld Kispestért díjat
a kerület szépítéséért végzett példaértékű munkáért
a KMO Művelődési Házban
rendezett ünnepségen.

BERUHÁZÁS
VINCZEK GYÖRGY

7. oldal

Újabb ingyenes sportolási
lehetőséggel élhetnek a kispestiek: a Budapest Honvéd
FC Magyar Futball Akadémiájának területén kialakított
erdei futópályát az önkormányzat atlétikai versenyén
avatták fel.
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Kocsis András Sándor alkotó, Ujhelyi István EP-képviselő és Gajda Péter polgármester
a Rusz-Bazsant parkban felavatott szobornál

Zöld közösségek kaptak
polgármesteri elismerést
Idén öt magánszemély, két társasház és egy önkormányzati
intézmény kapott Zöld Kispestért polgármesteri díjat a KMO
Művelődési Házban rendezett ünnepségen.
Kispest Önkormányzata 2008 óta
adományoz elismeréseket azoknak,
akik példaértékű munkát végeznek
környezetük, a kerület szépítéséért,
zöldterületeinek kialakításáért és azok
védelméért. Gajda Péter polgármester
köszöntője után Bogó Józsefnével, a
Környezetvédelmi Bizottság elnökével
és Vinczek György alpolgármesterrel
együtt adta át az elismeréseket. Zöld
Kispestért polgármesteri díjat kapott

Példaértékű munkát
végeznek a kerület
szépítéséért
Tóth Mátyás és Tóth Mátyásné a Szigligeti utca 54. számú ház előtti közterületi zöldsáv beültetéséért és gondozásáért; Erdős Tibor a Kossuth Lajos utcai
panelház előkertjének fejlesztéséért;
Varga Eszter, aki illegális hulladéklerakó helyeken hozott létre virágágyásokat
Wekerletelepen; Nagy Gábor, az első
kerületi közösségi kert lelkes tagja; és
Stiglicz Norbert, aki 2014 óta biztosítja
a „Komposztbarát Kerület” program

szakmai hátterét. Zöld Kispestért díjat
kaptak az Arany János utca 16–22. és
24–30., valamint a Jahn Ferenc utca
13–23. szám alatti épület előkertjeit
gondozó társasházi lakóközösségek,
amelyek példát mutatnak a később
odaköltöző fiatalabb és kevésbé aktív
lakótársak számára, és hozzájárulnak Kispest lakótelepi környezetének
rendezettebbé válásához. A kispesti
közintézmények közül elismerésben részesült a Segítő Kéz Kispesti Gondozó
Szolgálat Corvin körút 32. szám alatti
Wekerlei Szakmai Egysége, amelynek
munkatársai a gondozottakkal és az önkéntesekkel együtt példaértékűen gondozzák az utcafronti területeket és az
intézmény kertjét. Az ünnepség végén
a díjazottak és a vendégek is vihettek
haza azokból a paradicsompalántákból,
amelyek magként Kispest bolgár testvérvárosából, Smolyanból érkeztek, és
a Közpark Kft. szakemberei nevelték
azokat palántává. A Rózsaszín szív és
Rózsaszín mágia fantázianevű palánták
folyton növekedő fajták, amelyek alkalmasak közepesen korai termesztésre a
szabadban vagy nagyobb méretű cserepekben az erkélyen.

A „Zöld Kispestért” idei díjazottjai

Európai uniós szobrot avattak
Kispesten
A Magyarország európai elkötelezettségét és az európai összetartozást
szimbolizáló kültéri plasztikát az Európa-napon avatta fel a Rusz-Bazsant
parkban Gajda Péter polgármester,
Ujhelyi István EP-képviselő és Kocsis András Sándor alkotó. „Az Unió
nem csupán gazdasági közösség, hanem értékekről is szól: párbeszédről,
kompromisszumokról, a problémák
közös megoldásáról” – fogalmazott
köszöntőjében Gajda Péter. Kispesten számos kiemelt fejlesztés valósult
meg az Európai Unió támogatásával
az elmúlt években.

Kispest polgármestere az uniós tagság előnyeiről beszélt köszöntőjében, és fontosnak nevezte, hogy május 26-án, az európai
parlamenti választáson minél többen elmenjenek szavazni. Hangsúlyozta, szeretnénk még több európai uniós forrást hozni
Kispestre, hogy még jobban fejlődő kerülete lehessen a fővárosnak. Gajda Péter
úgy fogalmazott, hogy az Unió nem csupán gazdasági közösség, hanem értékekről
is szól: párbeszédről, kompromisszumokról, a problémák közös megoldásáról. A
szobrot készíttető Ujhelyi István EP-képviselő „büszke magyar, elkötelezett európai hazafiként” a szoborra utalva kijelentette, „óvó kezeinkkel meg kell védenünk
Magyarország európai uniós tagságát”.
A politikus külön megköszönte az önkormányzatnak, hogy befogadta a plasztikát.
Az alkotó, Kocsis András Sándor – a 2011ben elhunyt kispesti díszpolgár, Kocsis Jó-

zsef fia, a Kossuth Kiadói Csoport vezetője
– azt mondta, félti Európát, ezért a közös
értékek megtalálásának fontosságát hangsúlyozta. A Magyarország európai elkötelezettségét és az európai összetartozást, az
óvást és a féltést egyszerre szimbolizáló
kültéri plasztikát a polgármester, az EP-

Magyarország európai
elkötelezettségét is szimbolizálja az alkotás
képviselő és az alkotó közösen avatta fel.
Kispesten számos látványos fejlesztés valósult meg európai uniós támogatásból az
elmúlt tíz évben. A 715 millió forintos uniós támogatásban részesült „Wekerle, ahol
értéket őriz az idő” pályázat keretében
újult meg teljesen 2010-ben a Kós Károly

téri park, a Munkás Szent József plébániatemplom és a Wekerlei Kultúrház épülete,
valamint részben a Gutenberg téri kispiac.
A Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum
keretei között működő Forrásház kialakítását 2012-ben 465 millió forinttal, a Deák
gimnázium természettudományi laboratóriumának létrehozását 2014-ben mintegy
300 millió forinttal támogatta az Unió. A
Csillagfény bölcsőde bővítése 150 millió
forint uniós pályázati támogatásból és 80
millió forint önkormányzati forrásból, az
Arany óvoda bővítése 175 millió forint
uniós támogatásból és 80 millió forint önerőből, a Puskás iskola napelemes rendszerének kialakítása 47 millió forint uniós
támogatásból valósult meg 2015-ben. A
kerékpárosbarát infrastruktúra fejlesztésére 350 millió forintot nyert Kispest uniós
pályázaton, a projekt idén nyár végén zárul
majd.
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Szállodákat és irodaházat építenének Kispest kapujában

Lakossági fórumot rendeztek a Városkapu Kerületi Építési Szabályzatának módosításáról a Városházán. A módosítás célja, hogy megfelelő minőségű és funkciójú fejlesztések valósulhassanak meg.
tervezi a beruházó a Ferihegyi
repülőtérre vezető út és az Üllői út által határolt területen.
Az „Aerogate” projekt keretében szálloda és irodaházak
építését tervezi a beruházó a
Vak Bottyán utca és az Üllői

KISPEST
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Térítésmentes védőoltásokat kaphatnak a kispesti
gyerekek és nyugdíjasok

Egyebek mellett az ingyenes bölcsődei ellátásról, újabb térítésmentes oltások bevezetéséről, a rendőrség és a tűzoltóság beszámolóinak elfogadásáról és a Helyi Esélyegyenlőségi Programról döntöttek a
képviselők az áprilisi testületi ülésen.
Önkormányzatának a 2019–
2023 közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi
Programját és az átfogó értékelést az önkormányzat gyermekvédelmi,
gyermekjóléti
feladatainak 2018. évi ellátásáról. Vinczek György kiemelte,

Két befektető is
jelezte fejlesztési
szándékát

Bérczi Szabolcs településtervező a fórumon
Berencz Ibolya főépítésztől
és Bérczi Szabolcs településtervezőtől megtudtuk, a Vak
Bottyán utca–Tompa utca–Üllői út–kerülethatár–Ferihegyi
repülőtérre vezető út által ha-

tárolt terület Kerületi Építési Szabályzatát (Városkapu
KÉSZ) azért kell módosítani,
mert a frekventált, jelentős
fejlesztési potenciállal bíró területen lévő két ingatlanra két

befektető is jelezte fejlesztési
szándékát. A „The Gate” projekt keretében szállodakomplexumot, valamint az épületen
belül lakó-, kereskedelmi és
szolgáltató funkciók létesítését

út között található ingatlanon,
a Shopmarkkal átellenben. A
főépítész elmondta lapunknak,
hogy a lakosság május 15-ig
írásban, Budapest Főváros
XIX. kerület Kispest Önkormányzata Főépítészi Irodájának címére (1195 Budapest,
Városház tér 18–20.), valamint
a foepitesz@kispest.hu e-mailcímre küldheti el észrevételeit.
Az önkormányzat képviselőtestülete várhatóan júniusban
tárgyalja majd a szabályzatmódosítást.

ÖNKORMÁNYZAT

Egyházügyi fórumot tartottak a Városházán
Idén is összesen 6 millió forint önkormányzati támogatásra pályázhatnak a Kispesten
működő egyházak épületeik,
ingatlanjaik felújítására, fejlesztésére – jelentette be Gajda
Péter polgármester a Városházán rendezett egyházügyi
fórumon. A találkozó közös
imádsággal kezdődött, amelyet Deák László, a Kispesti
Evangélikus Gyülekezet lelkipásztora vezetett. Gajda Péter
rövid tájékoztatást adott az
előző, múlt ősszel tartott fórum óta megvalósult fontosabb
önkormányzati fejlesztések-

ről. Vinczek György szociális
ügyekért felelős alpolgármester egy írásos összefoglalót
is készített az egyházi vezetőknek az önkormányzat legutóbb elfogadott rendeleteiből,
és arra kérte a jelenlévőket,
hogy ők is tájékoztassák a híveket azokról a változásokról, amelyeket érinthetik őket.
Vinczek György felajánlotta
azt is, hogy az önkormányzat
szívesen együttműködik minden olyan programban, amely
a rászoruló kispesti családok
gondjain kíván segíteni.

Idén is pályázhatnak felújításokra az egyházak
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Kispest az egyik
legbiztonságosabb
kerület
Budapesten

Új rendeletet alkottak a helyi közművelődésről is
A zárt ülést követően a BRFK
XIX. kerületi Rendőrkapitányságának a tavalyi évről
szóló beszámolóját tárgyalta
és fogadta el a testület. Gajda Péter polgármester szerint
példamutatóak a kispesti kapitányság eredményei, ezek
alapján Budapest egyik legbiztonságosabb kerülete Kispest. Plánk Róbert ezredes,
rendőrkapitány azt mondta,
az elmúlt kilenc év legeredményesebbike volt a tavalyi,
ehhez hozzájárult az önkormányzat támogatása is, amit
külön megköszönt. Elfogadták
a képviselők a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. kerületi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnoksága és a
Kispest Közbiztonságáért Alapítvány beszámolóit is a 2018.
évi tevékenységről.

Ötéves esélyegyenlőségi
program
A települési támogatásokról
szóló rendelet módosítása kapcsán Vinczek György alpolgármester két tényezőt emelt
ki. A rendelet szabályozza az
ingyenes védőoltások feltételeit: ezekre idén 3 millió forint
áll rendelkezésre, igény esetén
többletforrást ad a kerület. Az
időskorúak részére a tüdőgyulladás ellen, kisgyermekek
számára pedig az agyhártyagyulladás megelőzésére biztosít térítésmentes védőoltást az
önkormányzat. A gyermekszületési támogatás összegét és
a rászorultság értékhatárát is
növelte az önkormányzat, így
többen kaphatnak több pénzt.
Elfogadta a testület Kispest

hogy az idei tanév kezdetén a
fővárosban elsőként munkába álltak az óvodai és iskolai
szociális munkások, erősítve
a kapcsolattartást az iskolákkal és óvodákkal. A testület
döntése értelmében továbbra
is ingyenes a bölcsődei ellátás
Kispesten, ezt a jövőben is tartani kívánja az önkormányzat.
Elfogadták a képviselők a Kispesti Iskolatámogatási Alapból
2018-ban nyújtott támogatások elszámolását is.
Együttműködési és támogatási megállapodások
Módosították a képviselők
az önkormányzat és a Magyar Vöröskereszt Budapest
Fővárosi Szervezete közötti
ellátási szerződést. E szerint
továbbra is működik a kispesti krízisközpont, ahol 19
hajléktalan ember tud éjszakázni. Az önkormányzat évi 8
millió forint támogatást nyújt,
az ellátási szerződés a bérköltséget is támogatja, hozzájárulva a hajléktalanellátás
fejlődéséhez. Együttműködési
megállapodást köt az önkor-

mányzat a miskolci székhelyű
ÉLIM Szolgálattal népkonyha működtetésére Kispesten.
A
népkonyha-szolgáltatás
napi egy tál étel térítésmentes kiadását jelenti rászoruló
emberek részére. Részt vesz
az önkormányzat a kormány
által tavasszal indított Országos Görpark Programban. Kispesten 2010-ben épült meg a
gördeszkapark, mely 2011 óta
a KAC-pályán működik, havonta több mint 300 iskolás
gyerek és felnőtt veszi igénybe tavasztól őszig. A pályázati
forrásból lehetőség nyílik a
jelenlegi görpark bővítésére;
nyertes pályázat esetén az önkormányzat vállalja a 10 millió forintos önerő biztosítását
és az ötéves fenntartási időszakot. A Magyar Futball Akadémia Alapítványt 2019-ben
10 millió forinttal támogatja
az önkormányzat. Módosultak a közterületek használatáról, illetve a képviselő-testület
szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletek is.
Rendeletet alkotott a testület
az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról, valamint – a
közművelődést
szabályozó
jogszabályok változása miatt – új rendelet fogadott el a
helyi közművelődésről. Az
önkormányzat közművelődési
alapszolgáltatásait elsősorban
az általa fenntartott és működtetett KMO Művelődési Központ és a Wekerlei Kultúrház
és Könyvtár Művelődési Ház
intézményekkel és azok telephelyeivel látja el. Idén július
22-től augusztus 25-ig, valamint december 23-tól január
5-ig lesz igazgatási szünet a
Polgármesteri Hivatalban.
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Bölcsődei dolgozóknak rendeztek ünnepséget

Nyolcadik alkalommal tartottak ünnepséget és szakmai napot a bölcsődék napja alkalmából a Kispesti
Egyesített Bölcsődék Csillagfény Bölcsődéjében.
Iroda vezetőjétől és Vinczek
György alpolgármestertől. A
Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete kispesti
alapszervezetének köszönetét
és ajándékát Scheiringné Langó Erzsébet, a Bokréta bölcsődevezető-helyettese kapta
Gulyásné Nagy Anitától, a
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SZABADIDŐ

Elkészült az erdei futópálya a Kertvárosban

Újabb ingyenes sportolási lehetőséggel élhetnek a kispestiek: a Budapest Honvéd FC Magyar Futball
Akadémiájának területén kialakított erdei futópályát az önkormányzat atlétikai tömegsportversenyén
avatták fel.
Az igazi sportembereket még a
hűvös, esős időjárás sem tudta
eltántorítani attól, hogy részt
vegyenek az önkormányzat
atlétikai tömegsportversenyén,
amelyet a Budapest Honvéd
FC Magyar Futball Akadémia
múlt ősszel avatott utánpótláscentrumának területén szervezett a Kispesti Sportközpont.
A résztvevők 400 méteres síkfutásban és kislabdahajításban,
négy korcsoportban indultak,
a Bolyai és a Vass iskola tanulói a felnőtt résztvevők mellett
versenyeztek. Ez alkalommal
avatták fel azt az erdei futópályát is, amelyet az önkormányzat a Dél-pesti Utánpótlás-nevelési Centrum tervezésekor

Nincsen várólista
a kispesti
bölcsődékben

Tizennégy bölcsődei dolgozó részesült elismerésben
Nincsen várólista a kispesti
önkormányzat fenntartásában
lévő hat bölcsődében, a 480
férőhelyre jelenleg 421 kisgyermeket írattak be Kispesten
– tudtuk meg Brinza Istvánnétól, a Kispesti Egyesített Bölcsődék vezetőjétől a bölcsődék napja alkalmából tartott

ünnepségen. Vinczek György
alpolgármester
elismerően
szólt a kispesti bölcsődékben
dolgozók szakmai munkájáról,
és arról, hogy a városvezetés és
a bölcsődei dolgozók szakszervezeti és szakmai vezetői rendszeresen találkoznak és beszélgetnek arról, miként lehetne a

dolgozókat Kispesten tartani.
Az önkormányzat által alapított Bölcsődés gyermekekért
végzett kimagasló munkáért
elismerést idén Borosné Bárdos Melinda intézményvezető-helyettes vehette át Ikladiné
dr. Petres Veronikától, a Humánszolgáltatási és Szociális

szervezet titkárától és Brinza
Istvánnétól. Hat-hat kisgyermekgondozó és technikai dolgozó kapott kiváló munkájáért
köszönetet és elismerő oklevelet: Károlyi Erika kisgyermeknevelő, Hajdú Erzsébet
szakács, Bita Zsuzsanna kisgyermeknevelő, Mészáros Tímea szakács, Szabóné Mező
Noémi kisgyermekgondozó,
Wágner Gabriella szakács,
Czipné Metszősy Margit kisgyermekgondozó, Molnár Éva
élelmezésvezető, Halmai Kökény Erika kisgyermekgondozó, Vígh Ferencné kertész,
Bajzát Andrea kisgyermekgondozó és Nagy Ágnes dajka.
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ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATOK
Városi ember és a környezet fotópályázat
Kispest Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága fotópályázatot hirdet
a kerületben élő középiskolás és általános
iskolai felső tagozatos tanulók részére. A
pályázat célja, hogy a gyerekek a fényképezőgép lencséjén keresztül is megfigyeljék környezetüket, megismerjék az állat- és
növényvilágot, és mindez ösztönözze őket a
természeti és az épített környezet megóvására, védelmére. Benyújtási határidő: 2019.

szeptember 30. Részletes pályázati kiírás a
www.kispest.hu honlapon.
Társasházak és lakásszövetkezetek felújításának támogatása
Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete
felújítási pályázatot hirdet társasházak és lakásszövetkezetek részére. A pályázat útján
elnyert összeg felhasználható a lakhatást
súlyosan nehezítő állapotba került, közös
tulajdonban lévő épületrészek felújítására;

központi gépészeti berendezések és tartozékaik felújítási munkáira; közműbekötések
létesítésére, lakóközösség által üzemeltett
nyomvonalas létesítmények felújítására,
cseréjére; energetikai korszerűsítésre; nyílászárók felújítására, cseréjére; az épületállomány állagának, környezetvédelmi jellemzőinek, eredeti esztétikai értékének és
biztonságának javítása érdekében. Benyújtási határidő: 2019. november 4. Részletes
pályázati kiírás a www.kispest.hu honlapon.
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ígért meg a Kertvárosban élőknek. Ekkor azt kérték az építtetőktől, hogy legyen egy olyan
sportolásra alkalmas része is
az új központnak, amelyet a
kerületiek ingyen használhatnak. Még lehet mit fejleszteni
rajta, de a következő időszakban ezt is megtesszük – ígérte
Gajda Péter polgármester, aki
Vinczek György alpolgármesterrel, Kertváros önkormányzati képviselőjével együtt
avatta fel az új sportolási lehetőséget, és adta át az érmeket,
okleveleket, ajándékcsomagokat a legjobb helyezéseket elért
versenyzőknek.

v

Tichy Lajosról nevezik el a sporttelepet

Fekete Tibor és Vinczek György az új futópályán

Hamarosan elkészül a Katona József utcai sporttelep felújítása. Az
önkormányzat néhány hete arra kérte a kispestieket, hogy az előzetesen általuk javasolt nevek közül szavazzanak a megújult sporttelep nevére. A névválasztáson Tichy Lajos (1935–1999), az egykori
legendás Honvéd-játékos, Kispest díszpolgára nyert.

ÖNKORMÁNYZAT

Polgármesteri fogadóórák a Kossuth téren
Kispest polgármestere kéthetente péntek délelőttönként a
Kossuth téren várja a kispestieket, akik véleményüket,
panaszaikat, javaslataikat oszthatják meg a kerület vezetőjével. Gajda Péter az idei év
első közterületi fogadóóráján
lapunknak elmondta, a kispestiek körében népszerűek a
2011-ben indított találkozók,
és a kerület vezetése számára
is fontosak ezek az alkalmak,
hiszen ilyenkor személyesen
is találkozhatnak az emberekkel, akik elmondhatják ötlete-

iket, észrevételeiket, javaslataikat, ügyes-bajos dolgaikat,
amelyeket feljegyeznek. A
polgármesteri sátor mellett a
Kispesti Bolgár Nemzetiségi
Önkormányzat a kerület testvárosából, Smolyanból származó
paradicsommagokból nevelt
350 palántát osztott szét. Részt
vett a palántaosztásban két alpolgármester, Vinczek György
és Kertész Csaba, Burány Sándor országgyűlési képviselő,
valamint Bogó Józsefné, Varga
Attila és Teknős Ferenc önkormányzati képviselő is.

Népszerűek a nyolc éve indított találkozók
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FELHÍVÁS

Ajánlja fel adója
egy százalékát!

2019. MÁJUS 10.

KITELEPÍTÉS

Hatástalanították a Bozsik
Stadionban talált bombát

Hatástalanították a tűzszerészek a Bozsik Stadionban talált, második világháborús brit légibombát. A területlezárással, kitelepítéssel és forgalmi korlátozásokkal járó művelet idejére 600 kispestinek kellett elhagynia otthonát.

Május 20-ig, a személyi jövedelemadó-bevallás benyújtásának határidejéig lehet
nyilatkozni az adó egy százalékának felajánlásáról is civilszervezetek, alapítványok részére. A Kispesti Rászorultak
Megsegítéséért Közalapítvány
adószáma: 19677976-1-43. A
Kispesti Egészségügyi Gép–
Műszer Alapítvány adószáma: 18050536-1-43. A Kispesti Véradók Egyesületének
adószáma: 18232651-1-43. A
Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesületének adószáma:
18185030-1-42. Várják felajánlásaikat!

FELHÍVÁS

Önkéntes véradás

TESTVÉRVÁROS

Kispesti gimnazisták Törökországban

Törökország elnöke is fogadta a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium Ankarában vendégeskedő tanulóit, akik az isztambuli Kabatas gimnáziummal szervezett közös programon vettek részt.

Kispesti és isztambuli fiatalok a török Elnöki Palotában
Külön szállították el a robbanótestet és a gyújtószerkezetet
Több mint 300 szakember
dolgozott azon, hogy a 250
kilogrammos
robbanótest
hatástalanítása és a kitelepítés zökkenőmentes legyen. A
XIX. és a XVIII. kerületből
csaknem ezer embert érintett a kiürítési művelet, a kispesti önkormányzat három
befogadóhelyet jelölt ki. A
műveletben a BRFK XIX. és
XVIII. kerületi rendőrkapitányságai, a Készenléti Rend-

őrség, az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred, a

Csaknem 600
kispestinek kellett
elhagynia otthonát
Fővárosi Rendészeti Igazgatóság, a Dél-Pesti Katasztrófavé-

delmi Kirendeltség, a Kispesti
Rendészeti Központ, a DélPesti Autóvadász Egyesület,
a Kispesti Készenléti Polgárőrség, a Budapesti Polgárőr
Szövetség, a Lőrinc-Kertváros
Polgárőr Csoport és Önkéntes
Tűzoltó Egyesület, a XVIII.
kerületi közterület-felügyelet,
valamint a XIX. és XVIII. kerületi kormányhivatal munkatársai működtek közre és dolgoztak a nap folyamán.

v

KÖZALKALMAZOTTI ÉS KÖZTISZTVISELŐI ÁLLÁSHELYEK

A Kispesti Véradók Egyesülete május 20-án 13–19 óra
között tartja következő véradását a Kispesti Tudásházban, a
Csokonai utca 1–3. szám alatti
klubhelyiségben.

KISPEST
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• Villanyszerelő, Kispesti Egészségügyi Intézet – Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony,
teljes munkaidő – Pályázni lehet 2019. május 19-ig
• Óvodapedagógus, Kispesti Arany Óvoda – Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony,
teljes munkaidő – Pályázni lehet 2019. május 20-ig
• Médiaszerkesztő, Wekerlei Kultúrház és Könyvtár – Határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony, teljes munkaidő – Pályázni lehet 2019. május 26-ig
Részletes pályázati kiírások a https://uj.kispest.hu/palyazatok honlapon.

A Kispest Önkormányzata által is támogatott testvériskolai
kapcsolat keretében a galíciai,
a Törökországban, Gallipolinál
és Palesztinában elesett – a törökökkel együtt harcoló – magyar és török hősi halottakra is
emlékeztek a kispesti és isztambuli gimnazisták. A nyolc
kispesti diákot és török társaikat Törökország elnöke, Recep
Tayyip Erdoğan személyesen
fogadta a török Elnöki Palotában, és meghallgatta a programról szóló tájékoztatást. Az

elnöki fogadást követően az
iskola vezetői és Kispest Önkormányzatának testvérvárosi
ügyekért felelős irodavezetője,

Újabb mérföldkőhöz érkezett a testvérvárosi program
dr. Bernát Péter tárgyalt Hasan
Doğan kabinetfőnökkel, valamint az Elnöki Hivatal vezetőjével a kispesti testvérvárosi

programról. A gimnazisták a
palotában meghívást kaptak
ebédre, majd Magyarország
nagykövete fogadta őket rezidenciáján. A Boszporusz európai partján fekvő Kabatas
High School tanulói márciusban jártak Budapesten. Akkor
megemlékezésen vettek részt
a Kozma utcai török katonai
temetőben, kirándultak Szigetvárra, Esztergomba, valamint
megemlékező műsort láttak
a budapesti török kulturális
Yunus Emre Intézetben.

v

PROGRAMAJÁNLÓ
Wekerlei Székelykapu Napok
Gazdag programkínálat várja a kispestieket,
wekerleieket a XV. Wekerlei Székelykapu Napokon, amelyet május 17–19. között rendez a
Magyar Kollégium Kulturális Egyesület, a Wekerlei Futóklub és a Wekerlei Társaskör az önkormányzat támogatásával, a Wekerlei Kultúrház
és Könyvtárral együttműködve. A XVII. Wekerlei Székelykapu Futásra nevezni a helyszínen,
május 19-én 8.30–10 óra között lehet, nevezési

díj nincs. Távok: 4 km – 10.15-kor, kicsiknek 400
méter 11.15-kor, rajt/cél a Hungária út 28. előtt.
Szicíliai álom
A Wekerlei világjárók sorozat keretén belül a
Földközi-tenger legnagyobb szigetéről tart vetített képes előadást Tóth László Kristóf és Tóthné
Nagy Nikoletta május 24-én 17.30-tól a Wekerlei Könyvtárban. A programon a részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött.
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ÜNNEP

Gépmajális
a Hofherr-villában

Tizenegyedik alkalommal indították be a veterán traktorokat
és mezőgazdasági gépeket a
XVIII. kerületi Hofherr-Dutra
Gépmajálison, a Kispesten
mezőgazdasági gépgyárat alapító Hofherr testvérek egykori
villájának – ma Új Tündérkert
étterem – kertjében. A 2009ben alakult Hofherr-Dutra
Emléktársaság által szervezett,
Kispest Önkormányzata által
is támogatott rendezvényen
az 1900-ban alapított gépgyár – 1951-től Vörös Csillag Traktorgyár – múltja iránt
érdeklődő egykori dolgozók,
gyűjtők, hagyományőrzők és
érdeklődők vettek részt. Köszöntőt mondott Ughy Attila, a
XVIII. kerület polgármestere,
Vinczek György, Kispest alpolgármestere, Stieber József,
az emléktársaság tiszteletbeli
alelnöke és Heilauf Zsuzsanna,
a Tomory Lajos Múzeum igazgatója. Kispest nevében Gajda
Péter polgármester és Vinczek
György alpolgármester, a
XVIII. kerület nevében Ughy
Attila polgármester helyezett
el koszorút Hofherr Mátyás
emléktábláján. Műsort adott a
Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola Fúvószenekara Payr
Henrik vezetésével, fellépett
a Tébláb Táncegyüttes, volt
cséplési bemutató, tárlatvezetés a szabadtéri gépkiállításon
és a Hofherr-emlékszobában.
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VISSZATEKINTŐ

Óvodák és iskolák eszközbeszerzéseit
támogatta az önkormányzat

Kispest Önkormányzata 2018-ban mintegy 20 millió forint többletforrást biztosított új eszközök, felszerelések beszerzésére a fenntartásában lévő óvodákban. A Kispesti Iskolatámogatási Alap keretéből
múlt évben is tizenegy iskola részesült egy-egymillió forintos támogatásban, amit minden intézmény
saját szükségletei szerint használhatott fel.
fel. A megkötött támogatási szerződések alapján valamennyi alapítvány határidőre
benyújtotta pénzügyi elszá-

Húszmillió forintból vásároltak
újabb óvodai
eszközöket

Korszerű eszközök segítik az oktatást
Az óvodák kötelező eszközeinek biztosítása a fenntartó
feladata, a mindenkori költségvetési törvény azonban
évek óta szűkös finanszírozást
ad erre a célra az óvodaműködtetési támogatás keretén
belül. Ezért az önkormányzat
2018-ban mintegy 20 millió
forint – az intézmények között létszámarányosan felosztott – többletforrást biztosított
az óvodavezetők által jelzett
hiányok pótlására. Az Arany
óvodában 1,8 millió forintot,
az Árnyas óvodában 2,6 millió forintot, a Bóbita óvodában
1,5 millió forintot, a Gyöngykagyló óvodában 1,7 millió
forintot, a Hársfa óvodában
1,2 millió forintot, a Mese-Vár
óvodában 2,2 millió forintot,
a Mézeskalács óvodában 1,5
millió forintot, a Napraforgó
óvodában 1,3 millió forintot,

a Százszorszép óvodában 1,5
millió forintot, a Szivárvány
óvodában 1,2 millió forintot, a
Tarkabarka óvodában 1,7 millió forintot, a Zöld Ágacska
óvodában 1,3 millió forintot
fordítottak új eszközök, felszerelések beszerzésére.
Iskolánként egymillió forint
Bár a kerületi iskolákat már
évek óta nem az önkormányzat tartja fent, és a működésüket sem felügyeli, a 2017-ben
létrehozott Kispesti Iskolatámogatási Alapból évente ös�szesen 13 millió forinttal támogatja az intézményeket. A
rendelkezésre álló keretből
2018-ban tizenegy iskolai alapítvány részesült egy-egymillió forintos támogatásban. Az
összegeket saját szükségleteik
szerint, különböző célok megvalósításához használhatták

molását, ezeket Kispest képviselő-testülete áprilisi ülésén
elfogadta. A Kispesti Iskolatámogatási Alapra az idei költségvetésben is 13 millió forintot különítettek el. A Kispesti
Bolyai János Általános Iskola
Alapítványa a tornaszerek tárolására alkalmas, biztonságo-

san zárható salgópolcrendszert
alakíttatott ki a tornaterem falán, az így felszabadult egyik
szertárat pedig öltözőnek rendezték be a technikai dolgozók számára. Az Eötvös József Általános Iskola Angol
Nyelvtudásért Alapítványa az
intézmény informatikai eszköztárát fejlesztette. Tizenkét
tanulói számítógépet vásároltak, ezeket a korábban számítógép nélküli tantermekben és
a könyvtárban helyezték el,
hiszen feltétlenül szükségesek
a digitális alapú oktatáshoz,
illetve hozzátartoznak a modern könyvtár használatához.
A szintén múlt évben vásárolt
három projektorral befejeződött az iskola tantermeinek ellátottsága, az angol nyelv oktatását pedig három korszerű

Fészekhinta a Kós iskola udvarán
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magnó segíti. Az iskola régi terveit valósította meg táblajátékok beszerzésével is, amelyek
játékos körülmények között
segítenek kialakítani a logikus
gondolkodást. Az Erkel Ferenc
Általános Iskola Műveltség
Gyarapításáért Alapítványa tanulmányi kirándulások, erdei
táborok költségeinek csökkentésében segített a szülőknek az
önkormányzati támogatásból.
A Gábor Áron Általános Iskola alapítványa által vásárolt
tableteknek köszönhetően immár mindkét telephelyen minden tanuló élvezheti a modern,
hatékony, differenciálható képzésforma előnyeit. A Wekerlei
Kós Károly Iskoláért Alapítvány fészekhintát telepített
ütéscsillapító gumiburkolattal,
az új játékszert azóta is örömmel használják a gyerekek.
Az idei központi tanévnyitóra
elkészült a padlástér átalakítása a Pannónia iskola tetőterében. A két ütemben megvalósult beruházásra összesen
százmillió forintot fordított az
önkormányzat, amelynek már
nem lett volna feladata a munka elvégzése, de mivel korábban megígérte, teljesítette a
vállalást. A 615 négyzetméter
hasznos alapterületen hat csoportszoba és két vizesblokk
épült. A tetőtérben elhelyezett
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második számítástechnika-terem tehermentesíti a már meglévőt, és biztosítja a korszerű
informatikai ismeretek oktatását. Az új informatikaterem
számítógépeit az iskolatámo-

Tizenegy iskola
kapott egy-egymillió forintos
támogatást
gatási alapból kapott egymillió
forintból tudta megvásárolni
a Pannónia Iskola 2000 Alapítvány. A Puskás Ferenc Általános Iskola Egyszer élsz!
Hogyan élsz? Alapítványa oktatást segítő és audiotechnikai
eszközök beszerzésére fordította a támogatást. A tanítást és a tanulást könnyítik
a wifikapcsolattal rendelkező okostévék és a hordozható audiolejátszó eszközök,
a
„foglalkoztatóasztalokon”
pedig különböző manuális tevékenységek végezhetők. Az
iskola kulturális műsorainak,
színdarabjainak,
ünnepélyeinek színvonalasabbá tétele
érdekében mikrofonokat, vezeték nélküli mikroportokat,
hangfalkábeleket vásároltak. A

Bővült a művészeti iskola jelmeztára

Új informatikaterem a Pannónia iskolában
tanulói környezet otthonosabbá
tételéhez különböző anyagokat
– méterárut, textilt, függönyöket – szereztek be, melyek az
osztálytermekbe és egyéb közös helyiségekbe kerültek.
A Kispesti Vass Lajos Általános Iskola „Egy megújuló iskoláért” Alapítványa informatikai
fejlesztésre fordította az önkormányzati támogatást, amelynek
köszönhetően tizenegy tanteremben lehet biztonságosabban
használni az IKT-eszközöket,
laptopokat és projektorokat:
elektromos kiállásokat és
mennyezeti konzolokat vásároltak, fali vetítővásznakat és
kábelcsatornákat szereltek fel a
helyiségekben. Az első emeleti
irodában nemcsak a munkakörülményeket javítja, hanem az
adminisztrációs munkához nélkülözhetetlen számítógépeket
is védi a hőségben az új légkondicionáló.
A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium Alapítványa iskolai
berendezések, eszközök modernizálására, a diákok és tanárok biztonságának növelésére, valamint rendezvények
színvonalának emelésére – az
iskolarádió felújítására és dallamcsengő kialakítására, az
aulában megfigyelő kamera

telepítésére, egymásba rakható
székek és szónoki pult vásárlására, molinó készíttetésére, a
Deák-heti programokhoz eszközök beszerzésére – fordította
az önkormányzati támogatást.
Gyógypedagógia
és művészetoktatás
A Kispesti Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény Kéz a Kézben Alapítványa a gyógypedagógiai
nevelés személyi és tárgyi feltételeit javította az önkormányzattól kapott egymillió forintból. Az autizmussal élő tanulók
részére interaktív táblát, három
vizuális órát és öt projektorkonzolt vásároltak, és egy gyógypedagógus egyetemi tandíjának
költségeihez is hozzá tudott
járulni az alapítvány. A Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola
Kispesti
Művészetoktatásért
Alapítványa
audiotechnikai
eszközöket – két mobil hangfalat és egy hifiberendezést –,
valamint tánckellékeket, ritmushangszereket és szoknyákat vásárolt az önkormányzati
támogatásból.
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ÖNKORMÁNYZAT

Félévzáró a Szenior
Akadémián

KÖZÉLET

Esélyegyenlőség napja a Méltóság
Napja Templomban

Ünnepi eseménynek adott otthont a kispesti Méltóság Napja Templom a
roma kultúra napja alkalmából.

Tizenkettedik félévét zárta
az önkormányzat és a Milton
Friedman Egyetem által közösen szervezett Kispesti Szeniorok Akadémiája. A Városháza
dísztermében 134 hallgatónak
készítettek elismerő oklevelet
a félév elvégzéséért. Az ingyenes előadássorozat következő
féléve várhatóan október elején indul.

KIÁLLÍTÁS

Demeter Zsuzsa
portrévariációi

A roma kultúrát ünnepelték a MET kispesti gyülekezetében
Az önkormányzat nevében
Vinczek György alpolgármester köszöntötte a jelenlévőket.
Ferkovics József festőművész
kiállítását Iványi Miklós lelkész nyitotta meg, majd Lakatos Anka lelkész hirdetett igét.
A liturgiában közreműködött
Reményi Géza és zenekara.
Kállai Szilvia, Kispest romaügyi referensének gondolatébresztője után Balázs Piroska, a
Segítő Kéz Kispesti Gondozó
Szolgálat igazgatója beszélt
az elesettekkel való emberséges bánásmódról, a Kispesten
is létező Alzheimer Caféról.

Moldova Ágnes dokumentarista, filmrendező Esélyegyenlőségben esély? címmel, Fátyol Mihály újságíró a roma
értelmiség rendszerváltásban
betöltött
szerepvállalásáról
tartott rövid összefoglalót. Lazításképpen a C-ESZ-FISZ, a
roma asszonyok kórusa adott
ízelítőt programjából, Balogh
János színművész vezetésével.
Felszólalt Horváth Aladár polgárjogi aktivista, Garai Róbert
színművész Lakatos Menyhért
Füstös képek című könyvéből
mondott el részleteket. A közösen elfogyasztott ebéd után

idősebb és ifjabb Csurkulya
József
cimbalomművészek
kápráztatták el a közönséget,
majd Nagy Gusztáv költő adta
elő cigány nyelven Radnóti
Miklós Nem tudhatom… című
versét. Losó Györgyné, a Romák Felzárkóztatásért Egyesület arról beszélt, hogy „mindenki egyforma”, Gibril Deen,
a Mahatma Gandhi Egyesület
elnöke a toleranciáról osztotta
meg gondolatait. A program
táncházzal zárult, amelyen
a zenét a Khamoró Együttes
szolgáltatta.

v

A Finnországban élő Demeter Zsuzsa festőművész Variációk című kiállítása nyílt
meg a Nagy Balogh János
Kiállítóteremben. Az alkotót
és a kiállítást Vinczek György
alpolgármester köszöntötte, a
tárlatot Arnóti András író, képzőművész nyitotta meg. Május
25-ig tekinthetők meg a képek.

ÜNNEP

Idős kispestieket köszöntöttek
Az elmúlt hetekben 90. születésnapjukat ünneplő kispestieket a kerület vezetői is köszöntötték.
Cimermanovics Jánost Vinczek György alpolgármester, Huszár Erzsébet idősügyi tanácsos és
Balázs Piroska, a Segítő Kéz Kispesti Gondozó
Szolgálat igazgatója; Dávid Jánosnét Vinczek

György alpolgármester és Huszár Erzsébet idősügyi tanácsos; Jócsik Jánosnét Kertész Csaba
alpolgármester; Szőke Lászlót Vinczek György
alpolgármester, Huszár Erzsébet idősügyi tanácsos és Balázs Piroska, a SKKGSZ igazgatója
köszöntötte otthonában.

TEKNŐS FERENC
GAJDA PÉTER
polgármester
(MSZP)

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

VINCZEK GYÖRGY

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

KERTÉSZ CSABA

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

RÁTKAY ANDREA

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

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

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

BURÁNY SÁNDOR

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

DR. HILLER ISTVÁN

országgyűlési képviselő
(MSZP)
Következő fogadóóráját 2019.
június 13-án, csütörtökön 17
órától tartja a kispesti MSZP-irodában (XIX., Kossuth Lajos utca
50.). Előzetes bejelentkezés nem
szükséges

FEKETE LÁSZLÓ

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

ÜGYFÉLFOGADÁS A VÁROSHÁZÁN
POLGÁRMESTERI HIVATAL

1195 Budapest, Városház tér 18-20. • Tel.: 3474-500
H: 14:00-18:00 • K: ZÁRVA • Sz: 8:00-16:30 • Cs: ZÁRVA • P: 8:00-12:00

RECEPCIÓ

H: 8:00-18.00 • K: 8:00-16:30 • Sz: 8:00-16:30 • Cs: 8:00-16:30 • P: 8:00-12:00

KERÜLETI HIVATAL, OKMÁNYIRODA

H: 7:00-17.00 • K: 8:00-18:00 • Sz: 8:00-20:00 • Cs: 8:00-18:00 • P: 8:00-15:00

BOGÓ JÓZSEFNÉ

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

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

SZUJKÓ SZILVIA

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

LACKNER CSABA

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

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

VARGA ATTILA

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

ÉKES GÁBOR

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

DÓDITY GABRIELLA
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

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

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

EGÉSZSÉGÜGY
FELNŐTT 24 ÓRÁS ORVOSI
ÜGYELET
1195 Budapest, Petőfi u. 49.
Telefon: 282-9692
GYERMEKORVOSI ÜGYELET:
1089 Budapest, Üllői út 86.
Heim Pál Gyermekkorház
(éjszaka, hétvége
és ünnepnapok)
Telefon: 264-3314

SZATHURY KOLOS
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

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

LAZÁNYI FERENC

FERENCZI ISTVÁN

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

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

Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

Listás képviselő
(LMP)

LÁZÁR TAMÁS
Listás képviselő
(Jobbik)

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

Metrópótlás Oszkárral!
A 3-as metró felújítása alatt
rendszeresen induló metrópótló buszokkal, a járatok átszervezésével igyekszik megkönnyíteni a BKV a lakosság
számára a belvárosba való ingázást. Ennek ellenére reggel
és este is napi szinten bedugul
az Üllői út, ami elszomorító
látvány a kispestiek számára.
A dugókat elkerülni szándékozó autósok a mellékutcákon
keresnek gyorsabb előrejutást,
ezzel erősen növelve a zaj- és
levegőszennyezést a lakóövezetekben.
Az Átalakuló Wekerle (ÁW)
kérésére az „Oszkár” online
telekocsi rendszer munkatársai
térítésmentesen kifejlesztettek
egy „Ingázók” aloldalt a saját
portáljukon belül, amit jelenleg a Wekerletelep közössége
tesztel. A lakók örültek az új
lehetőségnek.
Az indulás előtti felmérésben a válaszadók pozitívan
reagáltak a kezdeményezésre
– a válaszok szerint egy költséghatékony, környezetbarát,
gyorsabb megoldást keresnek
maguk számára.

ELADÓ ÚJ ÉPÍTÉSŰ KÉTLAKÁSOS
IKERHÁZ EGYIK LAKÁSA KISPESTEN
A MÉSZÁROS LŐRINC UTCÁBAN.
VÁRHATÓ
ÁTADÁS:
2019. NYARA
ELADÓ ÚJ ÉPÍTÉSŰ
KÉTLAKÁSOS
IKERHÁZ EGYIK LAKÁSA KISPESTEN
A MÉSZÁROS LŐRINC UTCÁBAN.
E-MAIL:

kispestitarsashazak@gmail.com
VÁRHATÓ ÁTADÁS: 2019. NYARA
E-MAIL:
TELEFON:
06-70-524-5500
kispestitarsashazak@gmail.com
TELEFON: 06-70-524-5500

WEB: www.znl.hu

MÁR CSAK EGY SZABAD LAKÁS VAN! ÁRA: 61 M FT

WEB: www.znl.hu

Finta Kriszta, az Oszkár marketingmunkatársa válaszolt a
felmérésben felmerülő kérdésekre.
ÁW: A válaszadók szerint a
pontos indulás és érkezés az
egyik fontos tényező mind az
utas, mind a sofőr számára.
Milyen tippeket tudtok adni,
hogy az utas és a sofőr tisztelje egymás idejét?
Az út indulása előtt 10-15

perccel elindul az Oszkáron
a „Hol a sofőröm?” funkció,
amivel – ha az autós megosztja
a helyét – az utas látja, mikor
ér a közelébe az autó. Bővebb
infó a https://blog.oszkar.com/
hol-a-soforom/ honlapon.
ÁW: A kiszámítható költségek is fontosak a válaszadók
számára: az Oszkár rendszere miként biztosítja, hogy
az útiköltség átlátható és
megfelelő módon kiegyenlíthető legyen?
Amikor az autós feladja a hirdetését, akkor a rendszer automatikusan ajánl egy árat, ami
jelenleg 12 Ft/km/utas. A maximális díj, ami még nem minősül profitszerzésnek és üzletszerű személyszállításnak,
18 Ft/km/utas. Egy külvárosból belvárosba tartó fuvar esetén a megajánlott útdíj utasonként kb. 100 Ft, a maximálisan
elkérhető díj pedig kb. 180200 Ft. Amennyiben az autós
addig emeli a díjat, hogy ezt
a 180-200 Ft-ot meghaladja,
a rendszer figyelmezteti, hogy
ez már profitszerzésnek minősül, és üzleti csomag vásárlására kötelezi a felhasználót. Az
üzleti csomag vásárlásával és
a magasabb árral az autós elismeri, hogy kvázi taxizik, így
hamarosan a NAV és a közlekedési hatóság látókörébe fog
kerülni. Ha nincsenek engedélyei és nem adózik, súlyos bírságokra számíthat.
Alapesetben tehát 100-150 Ft
körüli útdíjakra számíthatnak
majd az utasok. Azt feltétele-

zem, hogy az Oszkár leginkább abban fog tudni segíteni,
hogy az első egy hónapban
könnyebben összeszerveződjenek az autósok és az utasok,
utána pedig már rendszeren kívül, hirdetés nélkül összegyűlnek reggelente/délutánonként.
Várhatóan a fizetés is eszerint
zajlik majd. Megbeszélik, hogy
reggelente és/vagy délutánonként együtt utaznak, az utas
kifizet 2-3 ezer forintot egy
hónapra előre, és maximum
eleinte adja 100 forintonként
az autósnak az útiköltségét. Az
Oszkár ehhez annyit tud még
hozzátenni, hogy – ha az autós
beállítja a bankszámlaadatait a
rendszerben – az utas online, a
foglalás pillanatában is kifizetheti az útdíjat.
ÁW: Sok válaszadó számára
a biztonság is fontos szempont: felmerült, hogy kell
bizalom ahhoz, hogy idegenekkel vagy akár kerületen
belüli szomszédokkal megoszd az autódat vagy az utad.
Mit mond az Oszkár erről?
Van visszajelzési lehetőség a
rendszerben?
Az Oszkár azért is működik
ilyen jól, mert az utas és az
autós az út végén értékelik
egymást, értékelést pedig nem
törlünk, vagy csak nagyon indokolt esetben. Persze a kezdő
oszkárosoknak még üres lesz
az adatlapja, de a napi ingázás
során hamar össze lehet szedni
a jó (és a rossz) értékeléseket,
és hamar kiderül, hogy kire
lehet számítani és kire nem. A

rossz statisztika miatt egy idő
után a felhasználó majd nem
talál útitársat, illetve egy bizonyos szint alatt kizárjuk őt a
rendszerből, az újraregisztrálását pedig figyeljük és tiltjuk.
Indul tehát a WOszkár – a Wekerlei Oszkár, ebből tapasztalatot szerezhet Kispest és más,
a metrópótló busz által érintett
kerületek is.
Ezzel a lehetőséggel valóban
tehetünk azért, hogy minden
kocsiban több mint egy ember
utazzon –hiszen nem minden
autós ingázó hajlandó átszállni
a közösségi közlekedésre.
Sofőrök! Vállaljátok a csekély
plusz időt és szervezést, hogy
többen utazhassanak egy úton!
Hiszen ha sokan használják ezt
a lehetőséget, akkor nemcsak
a dugóban töltött idő csökkenthető, hanem közösségünk
is erősíthető. Minden egyes
közös út erősíti a közösséget,
hisz egymást segítjük. Az Oszkár új kapcsolatokat is teremt.
Ki tudja, lehet, hogy lesznek
olyanok köztünk, mint Kati,
az oszkározó Szupernagyi, aki
bár ingyen BKV-zhatna, mégis
az Oszkárral utazik, a barátság
fontosabb számára.
És egyáltalán nem utolsósorban csökken az ingázás környezeti hatása is, ami nemcsak
az éghajlatváltozást erősíti, de
Kispest levegőminőségét is
rontja.
WOszkár keresőoldala:
https://www.oszkar.com/metro

IV. LAKÓTELEPI
FŐZŐVERSENY
KEDVES KISPESTIEK!
Lakótelepi főzőversenyre invitáljuk Önöket 2019. május 18-án 10-14
óra között. a XIX. ker. Dobó K. u. 18. sz. alatt
található Forrásház kertjébe.
Miközben készül a finom étel színes programmal várjuk Önöket.
Remek családi, baráti programot ajánlunk mindenkinek.

LEVESEK
350 FT-TÓL

FŐÉTELEK
600 FT-TÓL

Jelentkezni a lakotelepifozoverseny@gmail.com e-mail címen lehet
május 10-én éjfélig. Minimum 3 fős csapatok jelentkezését várjuk.
Legfeljebb 10 csapatot tudunk fogadni a jelentkezés sorrendjében!
Tűzifát mi adunk, a bográcsot és a belevalót a csapatok hozzák.

DESSZERTEK
300 FT-TÓL

Nagy menü lett, maradhat?

DOLGOZZ NÁLUNK
ÉS TALÁLD KI A
SAJÁT DUMÁD!
ezz:
jeleznintgbkurger.hu
info@

Program
9.00 regisztráció • 9.30 a főzés kezdete • 13.00 az étel zsűrizése
Közben gyermek táncbemutató, arcfestés, kézműves foglalkozás,
gyerek foci, ping-pong, tollaslabda. Bármilyen ételt elfogadunk,
ami bográcsban elkészíthető.

NYITVA TARTÁS:

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

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Bogó Tünde és Fekete László
önkormányzati képviselők

Fővédnök:
Gajda Péter és Burány Sándor

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

5 év/100.000 km gyári garancia

A képen látható autó illusztráció.

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

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

*WLTP szabvány szerint

Ssangyong Délpest 1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu
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Angol, német, spanyol, francia és olasz
nyelvoktatás WEKERLEI helyszínekkel

Intenzív, nyári
nyelvtanfolyamok
Kispesten

www.shetland.hu
FK engedély száma: E-000309/2014

Oktatás: 4-9 fôs csoportokban anyanyelvi és magyar tanárokkal
Tanfolyamok szintjei: kezdôtôl a felsôfokú nyelvvizsga elôkészítôig
Hetente 5 alkalommal; délelôtt 9.00 – 12.15 vagy este 17.00 – 20.15
1.
2.
3.
4.
5.

szakasz: 2019. június 17 – június 28.
szakasz: 2019. július 01 – július 12.
szakasz: 2019. július 15 – július 26.
szakasz: 2019. július 29 – augusztus 09.
szakasz: 2019. augusztus 12 – augusztus 27.

shetland@s
hetland.hu
1192 Buda
pest, Kábe
l u. 10.
Tel: 281-08
22, 30/952
-1202;
Fax: 281-33
91
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A tanfolyamok ára: 53.000 Ft /40 óra
Jelentkezés szintfelmérésre:: telefonon, on-line, vagy személyesen
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