ÖNKORMÁNYZAT
SZIGORÚBB SZABÁLYOZÁS
Módosult az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló rendelet, amely korlátozni kívánja és engedélyhez köti a Kispesten kívülről
szervezett, kifejezetten üzleti, kulturális, oktatási
vagy sportcélú, nagy létszámú csoportok látogatását a kiemelt érdeklődésre számot tartó közterületeken, közparkokban.
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GAJDA PÉTER
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Az intézményfelújítási program keretében elkészült a
Bóbita óvoda vizesblokkjainak korszerűsítése. Idén
a fenntartásában működő
óvodák és bölcsődék könyvtárainak fejlesztését támogatja az önkormányzat.

BERUHÁZÁS
KERTÉSZ CSABA

4. oldal

Évente hat faházat újított
fel teljesen, valamint három
faházat és négy apartmant
építtetett az önkormányzat
a káptalanfüredi ifjúsági
táborban, ahol immár 180
kispesti gyerek és felnőtt
szállását tudják megoldani.

KÖZÖSSÉG
VINCZEK GYÖRGY

13. oldal

Gyermeknapot és negyedik
alkalommal jótékonysági
futást rendeztek a Kertvárosban. Az összegyűlt adományokat a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrummal
kapcsolatban álló, rászoruló
családok kapják meg.
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Gajda Péter polgármester és a kispesti óvodák vezetői a Hársfa óvodában
tartott jelképes könyvátadón

Jól halad a parkerdő kialakítása

Július végére elkészülhet a Kőbánya-Kispest metróvégállomás
melletti, korábban elhanyagolt, szemetes erdőterületet parkerdővé alakítása. Jól haladnak a munkálatok, bár a csapadékosra
forduló időjárás nem mindig kedvez az építési munkáknak.
Látványos változásnak lehetünk szemtanúi a Kőbánya-Kispest metróvégállomás melletti, alig több mint háromhektáros, azaz hat focipályányi erdőfoltnál,
amely évtizedeken át csúf látványt
mutatott. A készülő átalakítást a Pilisi
Parkerdő Zrt. és a XIX. kerületi önkormányzat közös összefogásban végzi,
amelyhez az önkormányzat jelentős
összeggel, mintegy 20 millió forinttal járul hozzá – mondta Gajda Péter

Több mint száz fiatal
fát ültettek

FOTÓ: GETTO MÁRTON

polgármester, aki az erdészet szakembereivel és az önkormányzat illetékes
irodájának vezetőjével beszélt arról,
miként haladnak a munkálatok, mikor
vehetik birtokba a kispestiek az új közösségi teret, a parkerdőt. Gajda Péter
ez alkalommal is elmondta, örül annak,
hogy a szakemberek nem „tarvágással”
kezdtek hozzá az átalakításhoz, hanem
csak a már nagyon elöregedett, 65 éves

akácos frissítését végezték el. Külön
kiemelte, hogy a gyorsforgalmi út mellett a fiatalabb fákból meghagytak egy
tíz méter széles sávot, amely a most
telepített facsemeték megerősödéséig
védelmet nyújt a forgalom zaja ellen. A
parkerdő-megújítási program tavasszal
takarítással és az idős fák kitermelésével kezdődött, majd májusban a fiatal
fák telepítésével folytatódott. Az erdészek olyan parkosítási tervet dolgoztak
ki, ami egyrészt megőrzi a zöldterületet, másrészt figyelembe veszi a széles
körű és intenzív használattal kapcsolatos igényeket. A több mint száz fiatal
fa java része hárs, nyár és juhar, de
ültettek tölgy-, nyír-, dió- és szilfákat,
valamint cserjéket is. A parkerdőben a
kispestiek kérésére közel másfél kilométeres sétaút-hálózatot hoznak létre,
amit 500 méteres futópályával és egy
tollaslabda-pályával is kiegészítenek.
A legkisebbek és a családok számára
erdei játszótér létesül, és újdonság lesz
a megfelelő akadályokkal felszerelt kutyafuttató.

Egészében megújítják a háromhektáros erdőterületet

Könyvajándékokat kaptak
az óvodák és bölcsődék
Idén a fenntartásában működő óvodák
és bölcsődék könyvtárainak fejlesztését támogatja az önkormányzat. Az
intézményfelújítási program keretében elkészült a Bóbita óvoda vizesblokkjainak korszerűsítése, pályázati
támogatás segítségével valósulhat
meg a Gyöngykagyló óvoda energiahatékonysági felújítása.

Múlt évben 20 millió forintot költöttünk
arra, hogy a fenntartásunkban működő
kispesti óvodák és bölcsődék új játékokkal, bútorokkal gazdagodhassanak. Idén
könyvtáraik fejlesztésére fordítottunk 2,5
millió forintot – mondta el Gajda Péter
polgármester a Hársfa óvodában tartott
jelképes könyvátadón, amelyen a kerületi óvodák vezetői is jelen voltak. Az ös�szeget létszámarányosan osztották el a
tizenkét óvoda és hat bölcsőde között. A
könyvek, hanganyagok, diavetítők és diafilmek az intézmények pedagógiai programjainak megvalósításában nyújtanak

segítséget. Kispest polgármestere lapunknak elmondta, hogy az önkormányzat –
intézményfelújítási programjának része-

Elkészült a Bóbita óvoda
vizesblokkjainak
korszerűsítése
ként – idén is 500 millió forintot fordít a
fenntartásában lévő bölcsődék, óvodák
korszerűsítésére. Ennek keretében fejeződött be néhány héttel ezelőtt a Bóbita óvo-

da vizesblokkjainak teljes felújítása: a
25 millió forintos beruházás eredményeként immár mind a hat fürdőszobában új
eszközöket használhatnak az óvodások.
Kispest polgármestere arról is beszámolt,
hogy az önkormányzat több mint 52 millió forintot nyert a Gyöngykagyló óvoda
energiahatékonysági felújítására az Innovációs és Technológiai Minisztérium által
a közép-magyarországi régió települési
önkormányzatai számára kiírt pályázaton.
Így saját forrás kiegészítésével még jelentősebb átalakítás indul hamarosan ebben az
intézményben is.
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Befejeződött az önkormányzat káptalanfüredi gyermektáborában a faházak teljes felújítása. Az újonnan elkészült, komfortos faházakra 15 millió forintot költött az önkormányzat.

FOTÓ: GETTO MÁRTON

tott el Káptalanfüredre, ahol
mostanra elkészült az utolsó
öt faház is. Az újonnan átadott
faházakra az önkormányzat 15
millió forintot költött, ennek
eredményeként ezek a házak
már teljesen komfortosak, így

Jelenleg összesen 30 épületben, 180 kispesti gyerek és
felnőtt szállását tudják megoldani a káptalanfüredi táborban,
mert az önkormányzat 2016

óta évente hat faházat újított
fel teljesen, valamint a program keretében három faházat
és négy apartmant építtetett a
meglévők mellé – tudtuk meg

Gajda Péter polgármestertől,
aki Kertész Csaba alpolgármesterrel és Zubor Attilával,
a Gazdasági Ellátó Szervezet
(GESZ) igazgatójával látoga-

minden kényelmi szempontnak megfelelnek – hangsúlyozta a polgármester. Kertész
Csaba alpolgármester kérdésünkre elmondta: a több éve
tartó korszerűsítési munkálatokkal még nem fejeződött be
a káptalanfüredi tábor rendbetétele, hiszen a központi épület
felújítása és egy új recepció
kialakítása is szerepel a tervek
között.

ILLUSZTRÁCIÓ: SZIGETVÁRY ZSOLT, MTI

Megkezdődött a patkányirtás Kispesten
Bio Kft.-vel kötött egyedi szerződés alapján. Budapesten 47
éven keresztül a Bábolna Bio
végezte a patkányirtást, de a
Fővárosi Önkormányzat 2018ban az RNBH Konzorciumot
bízta meg az irtási munkálatokkal. A patkányészlelések
számának növekedése miatt
az irtásra szánt évi 260 millió
forintos keretet év végén 650
millió forinttal megemelték.
A pluszforrással együtt 910
millió forintba kerülő patkánymentesítést korábban ennek
kevesebb mint harmadából
megoldotta a Bábolna.

Szigorodtak a közterület-használat feltételei

A költségvetési, a társasház-felújítási és a közterület-használati rendeletek módosításáról, valamint a
Berzsenyi utcai felnőttorvosi rendelő felújításához benyújtandó pályázatról is döntött májusi ülésén a
képviselő-testület.
Építési Szabályzat (Kispesti
KÉSZ) tervezetét. Egyesületi
és alapítványi támogatásokról is döntöttek a képviselők:
a Gyöngyszemek Alapítvány
100 ezer, a XIX. Kerületi Ifjúsági és Szabadidősport Egyesület 600 ezer, a Gyöngyvirág

Immár harminc
komfortos épületben biztosítanak
szállást

ÖNKORMÁNYZAT

Bár a Fővárosi Önkormányzat korábban megígérte, hogy
Kispest benne lesz abban a tíz
kerületben, ahol május végén
megkezdődött a patkányirtás, nem így történt. Az V., a
IX., a XIII. és a XX. kerületben kezdte meg a munkát a
patkányirtásért felelős új cég
tizenegy brigádja. Kispesten nem volt idő a fővárosra
várni, ezért lépett az önkormányzat, és saját költségvetéséből – mintegy hárommillió
forintból – megkezdte mintegy hetven intézményének
parkánymentesítését a Bábolna

Munkában a Bábolna Bio munkatársai
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Teljesen megújultak a faházak a balatoni ifjúsági táborban

Gajda Péter, Kertész Csaba és Zubor Attila a tábor bejárásán

KISPEST

2019. JÚNIUS 7.

Engedély kell
a kerületen kívülről szervezett
rendezvényekhez

Több rendeletet is módosított a képviselő-testület
Az ülés kezdetén egyperces
néma felállással tisztelegtek
a képviselők a dunai hajókatasztrófa áldozatainak emléke
előtt. A zárt ülést követően elsőként az önkormányzat 2018.
évi zárszámadásáról szóló
rendeletet fogadta el a testület,
majd döntött az idei költségvetési rendelet módosításáról, amely új egészségügyi és
közterület-fejlesztési elképzelésekkel bővült. Módosították
a képviselők a társasházak és
lakásszövetkezetek felújítási
támogatásáról szóló rendeletet. A módosított rendelet a
kerület sajátosságaira tekintettel nagyobb, 80 százalékos
támogatási intenzitást tesz
lehetővé a pályázók részére
a közegészségügyi veszélyt
okozó műszaki problémák elhárítására irányuló pályázatok
esetén.

Rendeletmódosítás
a közvagyon megóvásáért
Módosult az önkormányzat
tulajdonában álló közterületek használatáról szóló rendelet is. A rendeletmódosítás
az önkormányzat közfeladatainak ellátásával összefüggésben szabályozni kívánja a
kiemelt érdeklődésre számot
tartó közterületeinek, közparkjainak mindennapi használatát, és korlátozni kívánja a
kifejezetten üzleti, kulturális,
oktatási vagy sportcélú, nagy
létszámú, szervezett csoportok látogatását ezeken a területeken. Gajda Péter polgármester fontosnak nevezte a
módosítást, mert mint mondta,
a kiemelt kispesti közparkokba – a központi játszótérre,
a vizes játszótérre és a Kós
Károly térre – rendszeresen
szerveznek fizetős programo-

kat Kispesten kívülről, és az
önkormányzatnak meg kell
óvnia ezeket a területeket a
túlzott terheléstől. A május 31én életbe lépett rendelet értelmében a szervezett és fizetős
programokhoz engedélyt kell
kérni a hivatalban, amelynek
elmulasztása büntetéshez vezet, a rendelet betartását a rendészeti központ ellenőrzi. Gajda Péter hangsúlyozta, hogy a
szabályozás nem vonatkozik a
kispesti intézmények és szervezetek programjaira, kifejezetten a külső üzleti vállalkozásokat érinti. A rendelethez
kapcsolódóan a közösségi
együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletet is módosították a képviselők.
Egyesületi és alapítványi
támogatások
Elfogadta a testület a Kerületi

Kórusalapítvány 800 ezer, a
Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítvány 4 millió forint vissza nem térítendő támogatást kap 2019-ben.
Elfogadta a testület a Közpark Nonprofit Kft. 2018. évi
beszámolóját, mérlegét és a
2019. évre vonatkozó üzleti
tervét, valamint megkötötték
a 2019. évi támogatási szerződést. E szerint az önkormányzati cég az idei évre 370 millió
forint támogatásban részesül,
amelyből 166 millió forintot
már megkapott az önkormányzattól.
Pályázat rendelőfelújításra
Pályázatot nyújt be Kispest a
helyi önkormányzatokért felelős miniszter által meghirdetett, ,,Önkormányzati fejlesztések támogatása” című
pályázati felhívásra a Berzsenyi utcai felnőtt háziorvosi
rendelő felújítására, a homlokzat szigetelésére és a nyílászárók cseréjére. A támogatás
igényelt összege maximum
bruttó 30 millió forint, az önkormányzati önrész maximum
bruttó 10 millió forint. A polgármester elmondta a napirend kapcsán, hogy az önkormányzat a pályázat sikerétől
függetlenül elvégzi a munkákat, de szeretne külső forrást
is bevonni.
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Kezdődik az Egészségügyi Intézet felújítása

Mintegy 160 millió forintos önkormányzati támogatásból megkezdődik a Kispesti Egészségügyi Intézet betegfogadó terének teljes felújítása. Az intézmény munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy az átépítés ideje alatt is zavartalan legyen a betegellátás.
zet főigazgatója. A kivitelezési
munka várható befejezéséről,
valamint a nyári szabadságolások miatt módosuló rendelési időkről az intézet honlapján és a médián keresztül
folyamatosan tájékoztatják a
kispestieket. Dr. Kumin Mariannától megtudtuk azt is,
hogy a közelmúltban megtör-
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VÁLASZTÁS

Kispesten a baloldal kapta a legtöbb
szavazatot az EP-választáson

Bár az európai parlamenti választáson országos szinten a Fidesz-KDNP érte el a legjobb eredményt,
Kispesten a baloldali, ellenzéki pártok kaptak több szavazatot.

Június 11-én
indulnak
a munkálatok

Teljesen átépítik a szakrendelő betegfogadó terét
A június 11-én kezdődő felújítás ideje alatt a Petőfi utca
felől lehet megközelíteni a
betegirányítót és a szakrendeléseket, mert az Ady Endre úti
főbejárat zárva lesz; leszerelik a bankautomatát is. Az intézetbe történő bejutást es az
autóforgalom zavartalanságát
megerősített
portaszolgálat
segíti. Az intézmény telefonos

elérhetősége nem változik, az
időpontkérés a megszokott
telefonszámokon történik. A
foglalkozás-egészségügyi rendelés és a gyógycipőkészítő a
második emeletre költözik; a
büfé a földszinten ideiglenes új
helyen, csökkentett kínálattal,
változatlan nyitvatartási időben működik. A munkálatok
ideje alatt az önkormányzat
részéről biztosított műszaki el-

lenőr, az intézet részéről újonnan felvett műszaki jártasságú
szakember jelenléte, e-napló
vezetése és rendszeres, heti
egyeztető tárgyalások biztosítják, hogy a folyamatos betegellátás mellett zavartalanul,
ütemezetten, sikeresen megvalósulhasson a nagyszabású
felújítási munka – tájékoztatta
lapunkat dr. Kumin Marianna,
a Kispesti Egészségügyi Inté-

tént a Tüdőbeteggondozóban
található röntgengép direkt
digitalizálása, ezáltal rövidült
a felvételek elkészítésének
ideje és csökkent a sugárterhelés. A digitalizálás lehetővé tette, hogy június 1-jétől
az Ernyőképszűrő Állomás a
Tüdőbeteggondozó területén,
de attól eltérő rendelési időben üzemelhessen. Rendelési
idő a Tüdőszűrő Állomáson:
hétfő, kedd: 8–13 óráig; szerda, csütörtök: 14–19 óráig; a
Tüdőbeteggondozóban: hétfő, kedd: 14–20 óráig; szerda,
csütörtök, péntek: 8–14 óráig.
Az aula felújítási munkálatai
alatt a Tüdőbeteggondozó és a
Tüdőszűrő Állomás fenti rendelési ideje nem módosul.

Jól járó családok

Elindult a Kispesti Egészségügyi Portál: egeszsegugy.kispest.hu
egészségügyi ellátórendszerrel
kapcsolatban egyetlen felületről. Az ellátók felelősek a saját
adataikért, egy-egy szereplő –
például háziorvos – szerkeszti a
saját felületét. A portálon egyebek mellett olvashatók a legfrissebb egészségügyi hírek, megtalálható a háziorvosok, házi

gyermekorvosok, fogorvosok,
gyermekfogorvosok, védőnők
elérhetősége és rendelési ideje,
valamint az ügyeleti ellátással,
az iskola-egészségüggyel és
panaszkezeléssel kapcsolatos
információk, elérhetők a mentőszolgálat és a segélyszolgálatok, a gyógyszertárak és a

kórházak legfontosabb adatai.
Az informatikai rendszer további fejlesztésének részeként
a későbbiekben szeretnék megvalósítani a webes előjegyzést,
vagyis az alapellátó és szakorvosok, továbbá a betegek számára is lehetővé tenni az online
előjegyzést.

Huszonöt éve nem volt ilyen
magas – az összes EU-országot nézve 50 százalék felett –
a részvétel az EP-választáson.
Magyarországon is részvételi
rekord született, a választók
43,48 százaléka – Kispesten 50,89 százaléka – járult
az urnák elé május 26-án. Az
európai parlamenti képviselők választása országos szinten a Fidesz–KDNP sikerét
hozta, amely az elnyerhető 21
EP-mandátumból 13 helyet
szerzett meg, míg az ellenzéki pártok közül a DK négy, a
Momentum kettő, az MSZP–
Párbeszéd és a Jobbik egy-egy
képviselőt küldhet az Európai Parlamentbe. Kispesten
a Jobbik és az LMP nélkül is
az ellenzéki szavazatok voltak

többségben, azaz a baloldali
pártok több voksot kaptak a
Fidesznél. Az érvényes 23 498
szavazat 39,83 százalékát a Fidesz–KDNP-re, 20,74 százalékát a DK-ra, 13,78 százalékát
a Momentumra, 12,07 százalékát az MSZP–Párbeszédre,
3,67 százalékát a Jobbikra,
3,56 százalékát a Magyar Kétfarkú Kutya Pártra, 3,1 százalékát az LMP-re, 2,72 százalékát a Mi Hazánkra, 0,46
százalékát a Munkáspártra adták le a kispestiek. A jelenlegi
Orbán-kormány által képviselt
politikát tehát 50,1 százalékban elutasították az ellenzéki,
baloldali pártokra voksoló kispestiek a Fidesz 39,83 százalékával szemben.

bélyeget. Matolcsy György
fia korábban arról híresült el,
hogy a közvetett tulajdonában
álló bútorgyár félmilliárdos támogatásban részesült egy EUprogramból. De a másik fiút,
Mátét sem kell félteni, cége
nemrég 140 milliós villát vett
a Rózsadomb szélén, amiből
nem hiányozhat az úszómedence, a jakuzzi, a szauna és a
biliárdterem sem. Ehhez éppen
a csődbe ment NHB adhatott
90 milliós hitelt, legalábbis ilyen összegű jelzálog volt
bejegyezve a tulajdoni lapra.
No mármost azt hihetnénk,
hogy a két fiú pénze is bennragadt a végelszámolásnál, de
alighanem
megmenekültek.

Ebben vagy csodával határos
hetedik érzékük, vagy bennfentes információ segíthette
őket. Ki tudja, miről beszélnek
ilyen fontos emberek a családi
asztalnál? Az történt ugyanis,
hogy napokkal az apjuk vezette MNB által hozott szigorú döntések előtt mindkét fiú
bankot váltott. Nemrég hivatalos levélben érdeklődtem az
apánál, Györgynél minderről,
de azt válaszolta, hogy banktitok, kimenekítették-e pénzüket
a fiai. Hogy a családi asztalnál
miről beszélgetnek, nem tudjuk. Hogy vannak jól járó családok, azt tudjuk.

KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

v

Háziorvosi kezdeményezésre,
a Polgármesteri Hivatal szervezésében elindult a Kispesti
Egészségügyi Portál (KEP),
amely az egeszsegugy.kispest.hu címen érhető el. Az új
honlap célja, hogy a kerületi
lakosok minél pontosabb információkhoz juthassanak az
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Burány Sándor (MSZP)
Itt van például a Matolcsy
család. György, az apa a Magyar Nemzeti Bank elnöke,
aki korábbi huncutságait, úgy
tűnik, sikerrel gyarapította. A

hazai szabályozás a jegybank
hatáskörébe utalja a pénzügyi felügyeletet is, ennek
megfelelően az MNB tavaly
decemberben fizetési korlátozást rendelt el az NHB-nál,
később pedig elrendelte a bank
végelszámolását. Ezzel sokmilliós kár érte mindazokat,
akik betétjeiket ennél a pénzintézetnél tartották. Mint például
a két Matolcsy fiú, Ádám és
Máté. Jól menő vállalkozókról van szó, Ádámnak például
Porsche-gyűjteménye van. A
négy autó becsült értéke 6070 millió forint, az üzletember
saját elmondása szerint befektetési céllal vásárolta őket. Végül is nem gyűjthet mindenki
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Megemlékezés a nemzeti
összetartozás napján

A Székelyország Tündérkertje Látványparkban tartott megemlékezést az
önkormányzat a nemzeti összetartozás napján. A magyar országgyűlés
2010-ben döntött arról, hogy trianoni békediktátum aláírásának napja, június 4. a nemzeti összetartozás napja legyen.

A kispesti Gránit gyár mindennapokra tervezett edényeit,
használati cikkeit mutatja be a
Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény a Nagy Balogh János
Kiállítóteremben
november
8-ig látható kiállításon. Az
Ipar, forma, háztartás – A „kispesti Gránit” konyhai edényei,
készletei és reklámárui 1924–
1948 című tárlatot dr. Hiller
István országgyűlési képviselő, a Parlament alelnöke és dr.
Peterdi Vera néprajzkutató, a
Nemzeti Múzeum nyugalmazott főmuzeológusa nyitotta
meg. Siklós Zsuzsannától, a
Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjétől megtudtuk, a
Porcelán-, Kőedény- és Kályhagyár Rt. 1922-ben alakult
meg, a lajosmizsei vasút mentén felépített gyárban 1924ben kezdték meg a termelést.
1938-ban Gránit Porcelán- és
Kőedénygyár, majd 1950-től
Gránit Csiszolókorong- és Kőedénygyár lett a neve. A „kispesti Gránit” gazdag, változatos forma- és mintakészlete
szemet gyönyörködtető és mai
napig meglepően modern. A
gyűjtők segítségével létrehozott kiállítás a két világháború
közötti időszak konyhai kőedénytárgyain keresztül mutatja be a korszak változásait, az
ipari modernizációt, a lassan
átalakuló életmódot, a konyhai gépesítés, az új szokások
létrejöttéhez alakuló formai és
dekorációs világot.

KISPEST
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FESZTIVÁL

Városünnep vidám programokkal
Tizenkettedik alkalommal rendezett városünnepet az önkormányzat és a
KMO Művelődési Központ június első hétvégéjén. Több ezren ünnepelték
Kispest 148. születésnapját a Templom téren.

A 40 éves Karthago koncertje zárta a hétvégét

Vinczek György, Gajda Péter és Kertész Csaba koszorúzott
A Himnusszal kezdődő ünnepségen Kispest polgármestere
mondott beszédet, amelyben
kitért az első világháborút lezáró szerződés előzményeire,
beszélt a külső fenyegetettségről és a belső megosztottságról, a békediktátum következményeiről. „A határon
túli magyarok a 20. század
folyamán nem egyszer váltak
a nagyhatalmi vagy akár az itthoni magyar politika eszközeivé, játékszereivé. Nem szabad
hagynunk, hogy ez ismét megtörténjen. Sajnos még most, a
21. században is vannak olyan
erők, amelyek az itthoni hatalmi játszmák eszközeivé
próbálják tenni határon túli
nemzettársainkat, és ezt nem
szabad elhallgatnunk. Sajnos

vannak erők, amelyek politikai erőforrásként tekintenek
a más országban élő magyarságra, és ezért olyan politikát
folytatnak, ami éket verhet
magyar és magyar közé. Ez az

Kilencvenkilenc
éve írták alá
a trianoni
békediktátumot
a politika, amely lehetővé teszi azt is, hogy magyarsághoz
tartozással kufárkodjanak, azt
pénzért adhassák, vehessék,
ami olyan farizeuskodás, aminek pontosan a határon túli

magyarság érdekében véget
kell vetni. Nemzeti érdekünk,
ne hagyjuk, hogy bármelyik
országban – azokban sem,
ahol magyarok élnek – ismét
szélsőséges, a kisebbségeket
veszélyeztető, kirekesztő nacionalista erők jussanak politikai
befolyáshoz. Azt gondolom,
erre az egyik legjobb garancia az Európai Unió és annak
határokon átnyúló nemzetközi
együttműködési rendszere” –
fogalmazott Gajda Péter. Kispest polgármestere Vinczek
György és Kertész Csaba alpolgármesterekkel helyezte el
az önkormányzat koszorúját a
Trianont szimbolizáló kopjafán, majd a Vass iskola diákjai
adtak műsort.

A szombati színpadi program
a szervezők szándéka szerint leginkább a fiatalokat és
a rockzene kedvelőit célozta
meg. A délutántól estig tartó
koncertsorozatban a házigazda-műsorvezető, Vágó Piros
rádiós a Weinkillers, a Kései
Kitérő, a Stoned, a Reckless
Roses, a Lóci játszik és végül a
Hiperkarma csapatát szólította
színpadra. Vasárnap Abaházi
Csaba rádiós konferálta be a
fellépőket és ajánlotta a közönség figyelmébe a programokat. Délelőtt kezdett a Kifli
zenekar, majd a KMO-ban működő mozgásos csoportok léptek a színpadra: Mustang SE,
Art’s Ok Táncszínház, Shaolin
Kungfu. A kora délutáni jó
hangulatról az Obsitos Fúvószenekar filmzenéi gondoskodtak. A késő estig tartó koncertprogramot a Shygys nyitotta,
majd Dér Heni, a hegedűvirtuóz Kuti Róbert, a Bon-Bon

együttes, Bereczki Zoltán,
Zoltán Erika, Király Linda és
Király Viktor következett. A
Városünnep zenei programját
a 40 éves Karthago együttes
zárta, amelynek koncertje előtt
Gajda Péter polgármester köszöntötte a közönséget, majd
a hagyományos tűzijátékkal
ért véget a rendezvény. Va-

Több ezren ünnepelték Kispest 148.
születésnapját
sárnap egy különleges focis
esemény is várta a vállalkozó
szellemű érdeklődőket, akik
az ország híres szóvivőivel
dekázhattak. A színpadi műsor
mellett mindkét napon számos
program csábította a kispestieket. A Nagy Balogh János
Kiállítóteremben a Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény

Ipar, forma, háztartás című, a
Gránit gyár konyhai készleteit és reklámáruit bemutató
tárlatát lehetett megtekinteni.
Az önkormányzati sátornál
képviselőkkel találkozhattak a
kispestiek, a Kispesti Futball
Ház – Kispesti Labdarúgást
Támogató Egyesület sátránál
Honvéd-emléktárgyakat lehetett kapni, és vasárnap délután
a Honvéd focistái dedikáltak.
A sok szórakozási lehetőség
között egyebek mellett volt
mobil kalandpark, szárazföldi kenuverseny, virtuális és
többféle ügyességi játék is.
Találkozhatott a közönség
veterán autókkal, öreg motorokkal, régi tűzoltóautóval és
helikopterszimulátorral. A bátor gyerekek kipróbálhatták a
rekeszmászást vagy a falmászást is, lazításra pedig a babzsákos pihenőparkban nyílt
lehetőség.
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Ajándékeső
a gyermeknapon

Több újdonság és meglepetés
is várta a kispesti gyerekeket
a központi játszótéren megrendezett idei önkormányzati
gyermeknapon. Ebben az esztendőben két alkalommal is
tartottunk tombolahúzást, és a
fődíj mellett a megszokottnál
jóval több ajándékcsomagot
sorsoltunk ki – tudtuk meg
Váradi-Fekete Petrától, az önkormányzat rendezvényszervezőjétől, aki elmondta azt
is, hogy több ugrálóvár várta
a gyerekeket, valamint új játékokat is vittek. Gajda Péter polgármester segítségével
gazdára talált a nap fődíja, a
kerékpár, illetve még sok-sok
felajánlás. A nagyszínpadi
programok sorát a Kispesti Állatvédelmi Járőrszolgálat rövid
bemutatkozása nyitotta, felléptek az Art’s Ok Táncszínház
táncosai, a Mágnes Színház
gyerekei, az Aquila Dance, a
Majorka Színház és a Móka
duó, végül Major Eszter és
barátai. A produkciók mellett
a kispesti gyereknapok elmaradhatatlan részvevői is helyet kaptak: volt pónilovaglás,
KvízKaland,
lufihajtogatás,
íjászat, kézműves foglalkozás
és az oly népszerű arcfestés;
az Első Kis-Pesti Kert tagjai a
környezetvédelemről tartottak
gyermekfoglalkozásokat. Ezen
kívül most is jelen voltak a kerületi rendőrkapitányság és a
mentőszolgálat munkatársai.
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Több mint kétszázmilliót fordít
útfelújításra idén az önkormányzat

Az önkormányzat évről évre magasabb összeget fordít a kerület tulajdonában lévő utak és járdák karbantartására és kátyúzására, valamint út- és járdaszakaszok építésére, felújítására. A parkolóépítési
program keretében, több mint 200 millió forintból idén 150 ingyenes parkolóhely kialakítását, építését
tervezik Kispesten.
engedéllyel vagy jogszabályban meghatározott felmentés
esetén lehet parkolni a KÖKI
Terminállal szembeni lakóte-

Újabb közösségi
parkolók épülnek
Kispesten

Több mint 330 parkolóhely létesült a ciklusban
Lakossági bejelentések és az
önkormányzat útmegfigyelői
szolgálatának jelzései alapján,
tavasztól őszig folyamatosan
végzik a karbantartási munkálatokat, a kátyúk eltüntetését
és a töredezett járdák javítását az önkormányzat fenntartásában lévő közterületeken.
Az önkormányzat kezelésébe
többnyire alacsonyabb rendű
utak, mellékutcák tartoznak, a
fővárosi kezelésű utakon, főútvonalakon tapasztalt hibákkal
kapcsolatos észrevételeket a
hatáskörrel rendelkező Budapesti Közlekedési Központnak
továbbítják. Az önkormányzat
a közeljövőben újabb beruházásokkal próbálja enyhíteni a
parkolási gondokat, és a közterületeken továbbra is ingyenes
marad a parkolás. A ciklusban
eddig több mint 330 parkolóhely létesült Kispesten.

Új parkolók, felújított
járdák és utak
Az önkormányzat 2015-ben
több mint százmillió forintot
különített el a kerület tulajdonában lévő utak és járdák
mindennapos karbantartására
és kátyúzására, a működéssel
összefüggő kiadásokon felül
pedig húszmillió forintot fordított fejlesztésekre, a legros�szabb állapotú vagy egyáltalán
nem létező út- és járdaszakaszok építésére, felújítására.
Sor került a wekerletelepi
Csaba köz út- és járdafelújítására, valamint a Kossuth téri
piac melletti útszakasz felújítására a Kosárfonó utca és a
Szabó Ervin utca között, elkészült a Kispesti Egészségügyi
Intézet Batthyány utca felőli,
tizenkét férőhelyes parkolójának felújítása. Kizárólag az
önkormányzat által kiadott

lepi parkolóban: az itt lakók
több éves problémája oldódott
meg azzal, hogy a korlátozott
behajtási övezetet „Mindkét
irányból behajtani tilos – kivéve engedéllyel” jelzőtáblával
és sorompóval határolták le.
Önkormányzati utakat érintő
nagyobb felületi javításokat

végeztek 2016-ban a Gomb, a
Vak Bottyán, az Esze Tamás
és a Temesvár utcában. Huszonegy férőhelyes, ingyenes
parkolót alakítottak ki a Simonyi Zsigmond és a Bartók
Béla utca sarkán, a Kispesti
Uszodával szemben, és parkolók épültek a Petőfi, a Körző
és a Beszterce utcában is. Az
önkormányzat 2016-ban is
több mint százmillió forintot
fordított a kezelésében lévő
utak és járdák karbantartására és javítására. A Fővárosi Önkormányzat Tér_Köz
városrehabilitációs pályázatán
246 millió forintot kapott az
önkormányzat a Kossuth téri
piac és a Trefort szakgimnázium közötti tér megújítására.
Az önerővel együtt összesen
még 110 millió forint saját

Folyamatosan végzik a munkálatokat
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forrást tett hozzá, és mintegy
150 parkolóhelyet, valamint új
közösségi és sportterületet alakított ki a korábban elhanyagolt részen. Kispest 2017-ben
több mint 130 millió forintot
fordított saját útjainak és járdáinak karbantartására, javítására.
Összesen száz új parkolóhelyet
alakíttatott ki az önkormányzat,
többek között a Kisfaludy utca
2–16. és 16–18. között létesült
új parkoló. Wekerletelepen
folytatódtak a karbantartási
munkálatok a csapadékvíz-elvezetés javítása érdekében, a
kiemelt feladatok között szerepelt a Petur utca és a Garázs
utca útburkolatának és -szegélyének felújítása.
Az önkormányzat 2018-ban
már több mint 150 millió forintot különített el a járdák és
a kezelésében levő utak javítására, építésére. Hét helyszínen, mintegy 70 millió forint
ráfordítással, összesen 155 állandó parkolót és 40 ideiglenes
parkolóhelyet alakítottak ki. A
KÖKI Terminál közelében, a
Bartók Béla és a Vak Bottyán
utca sarkánál, valamint a Csokonai utca és a Móricz Zsigmond utca találkozásánál 40 új
beállót építettek. Harminckét új
parkolóhelyet alakítottak ki a
Corvin körúton, a Pannónia iskola előtt, ahol korábban szin-

11

tén rendezetlen körülmények
között parkoltak az autósok.
Újabb utasvárókat létesítettek
a wekerletelepi és kertvárosi
buszmegállókban. A Budapest
Közút Zrt. megbízásából jel-

Folytatódik a
kerékpárosbarát
infrastruktúra
fejlesztése is
zőlámpás csomópont épült az
Üllői út és a Vas Gereben utca
kereszteződésében. Ősszel a
főváros kezelésébe került a
Vak Bottyán utca, a metrópótló autóbuszok forgalma miatt
leromlott állapotú útszakaszt
felújították. Az önkormányzat
javaslata alapján elektromos
töltőállomások létesülhettek a
Vak Bottyán utca–Kosárfonó
utca sarkán, a Kossuth tér 7.
alatt, a Batthyány utca 42. előtt,
a Hofherr Albert utca 42.-nél, a
Pannónia utca 2. előtt, az Árpád
utca 7. előtt, valamint a Corvin
körút 7–13. között. Az üzemeltetést és a kiállások kiépítését az
E-mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. végzi, a használatba
adott töltők listája folyamatosan bővül. Sikeresen pályázott

Idén 150 ingyenes parkolóhelyet alakítanak ki

Tovább bővítik a kerékpárút-hálózatot
és közel 60 millió forint vissza
nem térítendő támogatást nyert
a kerület a Budapesti Útépítési
Program keretében meghirdetett pályázaton, amelynek köszönhetően – jelentős önrész
bevonásával – idén év végéig
teljesen megújul a Vasút utca. A
tervezésre a közösségi költségvetésben korábban megszavazott összeget fordította az önkormányzat. A parkolóépítési
program keretében, több mint
200 millió forintból, 150 ingyenes parkolóhely kialakítását,
építését tervezik 2019-ben. Ennek a munkának egyik fontos
állomása a nemrég elkészült 22
férőhelyes parkoló a Simonyi
Zsigmond utca 23–29. előtti
szakaszon. Hamarosan újabb
két helyszínen, a Batthyány utcában – a Fővárosi Közterületfenntartó Zrt. kirendeltségével,
az önkormányzat irodaépületével, az Atatürk téri és a Fő utcai
boltokkal közrezárt részen – és
a kerületi tűzoltó-parancsnokság háta mögött, a vizes játszótér előtti területen alakítanak
ki 72 közösségi parkolóhelyet.
Ebben a ciklusban még nem
tervezi a fizetős parkolás bevezetését az önkormányzat, ám a

következőben megvizsgálják
ennek lehetőségét, hiszen a
belső és szomszédos kerületek
fizetőssé tett parkolása miatt
egyre többen itt teszik le autóikat. Viszont a kispestiek számára ezek a helyek is ingyenesek maradnak.
Kerékpárosbarát fejlesztések
Kispest Önkormányzata 350
millió forintos uniós támogatást nyert a kerékpárosbarát
közlekedés és úthálózat fejlesztésére, ennek megvalósításához átfogó, a kerület egészére
kiterjedő Kerékpáros Hálózatforgalmi Tervet készített széles
társadalmi egyeztetés mellett.
A projektben az önkormányzat
konzorciumi partnere a Budapesti Közlekedési Központ
Zrt., a konzorcium vezetője
Budapest Főváros Önkormányzata. Az idén záruló projekt a
mindennapi, ún. hivatásforgalmi utak fejlesztését célozza,
emellett a szomszédos kerületek, illetve a belváros felé
irányuló kapcsolatokat erősíti.
Biztonságos kerékpárutak és
kerékpártárolók építésére, valamint szemléletformáló programok szervezésére egyaránt
lehetőség nyílik.
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Nevelés a tudatos
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DIÁKPROGRAM

Határtalanul Erdélyben

Élményekben gazdag programokon vehettek részt a Kispesti Vass Lajos Általános Iskola és a Kispesti Bolyai János Általános Iskola hetedik osztályos
diákjai a „Határtalanul” programnak köszönhetően.
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Vetélkedő a retró
világáról

Kilenc általános és két középiskolából 88 csapat vett részt a
Kispesti Ifjúsági Önkormányzat (KIFÖ) által meghirdetett
idei vetélkedőn, amelynek
eredményhirdetését az Ady
iskolában tartották. A 80-as,
90-es évekbe, a „retró világába” visszatekintő, kétfordulós
vetélkedőben az iskolák versenyét toronymagasan a Bolyai
nyerte.

KÖZÖSSÉG

Közös mozgás a Kihívás Napján

Bár a változékony időjárás visszavetette a vállalkozói kedvet, mégis kilenc
helyszínen csaknem 450-en mozogtak legalább 15 percet az egészségükért
a Kihívás Napján Kispesten.

FOTÓ: GETTO MÁRTON

Rövid ünnepség keretében – az
országban a 60., a fővárosban
a 10., Kispesten az első általános iskolaként – vehette át a
Bolyai János Általános Iskola
a „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” címet Keszthelyi
Nikolettától, az Innovációs és
Technológiai Minisztérium fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárától.

Örökre a ganzos diákoknál maradhat a vándorkupa

Tartalmas körutazásokat tettek a kispesti diákok
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt pályázat célja, hogy az anyaország
diákjai találkozhassanak határon túli magyar közösségekkel, illetve megismerjék az
elcsatolt területek természeti
és kulturális értékeit. A Vass
iskolából 56 tanuló és öt pedagógus látogatott el a csángók földjére, Gyimesbe és
Moldvába. Az ötnapos erdélyi
körutazás során jártak Nagyváradon,
Gyimesbükkön,
Pusztinán, Gyimesfelsőlokon
és Gyimesközéplokon, a csík-

somlyói kegytemplomnál, a
Békás-szorosban és a Gyilkos-tó partján, Farkaslakán,
Korondon,
Magyarlónán,
Kolozsváron, Körösfőn és
Nagyváradon. A Bolyai iskola diákjai idén az erdélyi
magyar irodalom nagyjainak
nyomába eredtek, kirándulásuk vázát határon túli szerzők
szülőfaluinak meglátogatása
adta. Megtekintették Nagyvárad, Kolozsvár és Marosvásárhely nevezetességeit, jártak
Válaszúton,
Pusztakamaráson, Bögözön, Farkaslakán,

Nagygalambfalván, Székelyudvarhelyen, Parajdon, Korondon, a Nyárád mentén és a
tordai sóbányában. Az utazásokon részt vevő diákok beleláthattak a határon túli magyarok
életébe, átélhették az összetartozás érzését, megismerhették
Erdély történelmi, építészeti
örökségét, s találkozhattak a
gazdag magyar kultúra többségük számára eddig ismeretlen
részleteivel. A kirándulásokról
írt részletes élménybeszámolók a kispest.hu honlapon olvashatók.

v

KULTÚRA

az önkormányzat kihívás napi
rendezvényein, így a verseny
után idén már örökre övék maradhatott az erre a napra alapított vándorkupa. Gajda Péter

Tizenöt perc
az egészséges
életmód jegyében
polgármester az eredményhirdetés előtt kérdésünkre elmondta, az önkormányzatnak
fontos, hogy minél több olyan
lehetőséget teremtsen, ahol térítésmentesen tudnak a kispes-

tiek sportolni. Ezért épül majd
futókör az Eötvös utcában
hamarosan felújításra kerülő
KRESZ-parkban is, a Budapest Honvéd FC Magyar Futball Akadémiájának területén
pedig néhány hete adták át azt
az erdei futópályát, amelyet az
utánpótlás-akadémia tervezésekor ígértek meg a Kertvárosban élőknek. A Segítő Kéz
Wekerlei Szakmai Egységének
kertjében Nick Árpád tartott
közös reggeli tornát, 15 perces
frissítő testmozgást az intézmény ellátottjai, a nyugdíjasok
és a dolgozók számára a Kihívás Napja alkalmából.

v

Klubprogramok a Wekerlei Könyvtárban
Új helyen, a Kós Károly tér 9. számú épület előtt
várja a könyvbarátokat a Wekerlei Kultúrház és
Könyvtár utcai könyvcsere-szekrénye. Június
21-én 17.30-tól Harrach Bence tart vetített képes
úti beszámolót Rómáról a Wekerlei világjárók
sorozat keretein belül. Június 28-án 17 órától

A Zoltán utcai Wekerlei Sportés Szabadidőközpontban Lángi Gábor intézményvezető és
Kovács István sportszervező
vezetésével, Nick Árpád világés Európa-bajnok erőemelő
szakmai felügyelete mellett a
Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Ganz Ábrahám
Két Tanítási Nyelvű Szakgimnázium és Szakközépiskola
fiútanulói mérték össze erejüket. Ebben az esztendőben
sem maradt el a súlyfelhúzás,
a farönknyomás, az autókerékhúzás és füles súlygolyó dobása. Az intézmény tanulói három éve aktívan részt vesznek

Bernard Huther előadásában hallhatnak nyári
francia sanzonokat az érdeklődők. A programokon a részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Bővebb információ a könyvtár szolgáltatásairól és rendezvényeiről az uj.konyvtar.kispest.
hu honlapon.
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Játszi-Foci Majális Kupát rendeztek
Kispesti, kőbányai és ferencvárosi, 10-12 éves fiúcsapatok mellett a Ferencváros leánycsapata vett
részt az önkormányzat által megrendezett Játszi-Foci Majális Kupán a Vass iskolában. Az eseményen
Kertész Csaba alpolgármester és Erős János, a Játszi-Foci kerületi szervezője adta át a díjakat. Az
aranyérmet és a kupát a Ferencváros leánycsapata nyerte el. Kerületünket az elsősorban kispesti gyerekeket szerepeltető Duna SK csapata képviselte, amely a negyedik helyen végzett.

Jótékonysági futás
és gyermeknap
a Kertvárosban

Gyermeknapot és negyedik alkalommal jótékonysági futást
rendezett a Kispest Kertvárosi
Közösség Egyesület (KKKE).
A hagyományos futást ezúttal
is nagy érdeklődés övezte, a
gyülekezőket a Kispesti Zeneiskola Fúvószenekara szórakoztatta térzenével. A sok futó
között Gajda Péter polgármester is rajthoz állt, a kisgyerekek a Csíky utcai játszóteret
kerülték meg, a nagyobbak és
a felnőttek három, illetve öt
kilométert futhattak a Kertváros utcáin. A jótékonysági
futás résztvevői gyermekjátékokkal, könyvekkel, ruhákkal
és tartós élelmiszerekkel nevezhettek, az összegyűlt adományokat a Kispesti Szociális
Szolgáltató Centrummal kapcsolatban álló, rászoruló családok, gyerekek kapják meg
– tudtuk meg Vinczek György
alpolgármestertől, Kertváros
önkormányzati képviselőjétől.
A futás ideje alatt a játszótérre gyermeknapi programokat,
kreatív játszóházat szervezett a
Wekerlei Kultúrház „Csillagjárók – csillagközi tanulmányok
nyári éjszakákhoz” címmel. A
programban a Tejútrendszer
bejárása, kozmosz-alapismeretek, űrvihar a fekete lyuk körül, valamint kézműveskedés
keretében „csillagköd” készítése is szerepelt.

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.

Nagy menü lett, maradhat?

WKK - WEKERLEI KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR

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

DOLGOZZ NÁLUNK
ÉS TALÁLD KI A
SAJÁT DUMÁD!

KISPESTI KÓFICOK

KERÜLETI NAPKÖZIS TÁBOR 2019. TUDNIVALÓK
Tábor ideje: 2019. június 24 - augusztus 23. 8.00-16.00
Ügyelet: 6.00-8.00 és 16.00-18.00 között
Helyszín: Vass Lajos Általános Iskola (1193 Bp., Csokonai u. 9.)
A táborba mindenkinek TANULÓI ADATLAP kitöltésével lehet jelentkezni, mely az iskolák titkárságán igényelhető
vagy letölthető a wkk.kispest.hu oldalról, és az első ebédbefizetés alkalmával a tábor helyszínén kell leadni!
Első étkezési befizetés ideje (csak készpénzben):
június 11-én, kedden és 12-én szerdán 16.00 és 18.00 között, a Vass Lajos iskolában.
Pótbefizetés: június 24-én, hétfőn 7.00 és 9.00 óra között.
Pótbefi
Pótbefizetés esetén a gyermek keddtől vehet részt a táborban.
Étkezési díj: az iskolában fizetendő étkezés díja
Tábori mobil szám: 06 20 942 6748 (csak a tábor ideje alatt működik)
Szükséges felszerelések: uszodába fürdőruha, papucs, szappan, törölköző, papírzsebkendő. A műfüves pálya és
a tornaterem használatához tornacipő. Vízgép használatához saját kulacs.
További információk: wkk.kispest.hu

LEVESEK
350 FT-TÓL

FŐÉTELEK
600 FT-TÓL

DESSZERTEK
300 FT-TÓL

NYITVA TARTÁS:

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

ezz:
jeleznintgbkurger.hu
info@

KOCKA TÁBOR

5 év/150.000 km gyári garancia

Kocka tábor, ahol több mint egymillió LEGO® elem vár Benneteket

ITT
a helyed

Kombinált üzemanyag fogyasztás: 7,6–8,4 (AT) l/100 km*.
CO2 kibocsátás (vegyes): 198–221 g/km*.
*WLTP szabvány szerint

A képen látható autó illusztráció.
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ŐRÜLETES
NYÁRI AKCIÓK
Nyári csomagajánlat
Teljes átvizsgálás
+ Diagnosztika
+ Folyadék utántöltés*
+ Klíma ellenőrzés és tisztítás

19.990 Ft

*Motorolaj (1L-ig) és fagyálló
Az akció időtartama: 2019.06.01 - 2019.08.31
További részletek a honlapon.
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1195 Budapest, Üllői út 303. (MOL kúton) • Tel: 06 1 357-6674, 06 20 394-7980 • WWW.FIX.HU
KISPEST ÚJSÁG A kispestiek hivatalos lapja – Kiadó: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Főszerkesztő: Prusinszki István Fotó: Erdős László, Ruzsa István Szerkesztőség: 1195 Budapest, Városház tér 18-20.
Telefon: (061) 347-4503, (0620) 612-4171 Email: kispestujsag@kispest.hu Hirdetésfelvétel: kispesti.ujsag@gmail.com
Nyomdai kivitelezés: Caliente Kft. Terjeszti: Barrio Szolgáltató Kft.
Megjelenik havonta 27 500 példányban Következő lapzárta: 2019. június 17. ISSN 2062-7645

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

Nyelviskolá
nk engedé
lyezett képz
programm
ési
al

rendelkez
ik angol,
spanyol, né
Felkészítés a július 20-i Euroexam
met, franc
ia és olasz
nyelvekbô
l, ezért ez
angol B2 és C1 vizsgákra:
a tanfolyamo ek
k
2019. július 08 – július 19.
ÁFA-ment
esek.
A tanfolyamok ára: 53.000 Ft /40 óra
Jelentkezés szintfelmérésre:: telefonon, on-line, vagy személyesen

törőDjön többet egészségévEl!
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Egészségnap
a Forrásházban!

14.
2019. június
14:00-18:00

HElyszín: Forrásház XIX. kErülEt, Dobó Katica u. 18.
Tud már betegségéről, de kérdése van? Egészséges, és szeretne az is maradni?
Tudni szeretné, hogyan táplálkozzon egészségesen, akár gyermek, akár idős?
Kíváncsi, milyen mozgásforma ajánlott önnek? Szeretné tudni, hogyan segíthet
elsősegélynyújtóként a bajbajutottnak a mentők kiérkezéséig?
Ha a kérdések bármelyikére igen a válasza,
akkor mindenképpen vegyen részt egészségnapunkon!

SZŰRÉSEK:

• Szív- és érrendszeri betegségek rizikótényezőinek szűrése és tanácsadás
(vérnyomás-, pulzus- és vércukorszint-mérés)
• BMI-index, testzsírszázalék-mérés, dietetikai tanácsadás (egészséges táplálkozás)
• Általános tanácsadás a szűrővizsgálatok fontosságáról, idejéről, a kötelező
és az ajánlott védőoltásokról
• Fizikai állapotfelmérés, tanácsadás
• Alapvető baleseti ellátások, bemutató (újraélesztés, esetszimulációs demonstráció)
A résztvevők is bátran kipróbálhatják az újraélesztést a szimulációs babán.
A közeljövőben több olyan előadást is szervezünk, amelyeket szakemberek tartanak
(pl. magas vérnyomás, cukorbetegség) és tanácsokkal segítik jelenlegi egészségi állapotunk
megőrzését.

A RENDEZVÉNY FŐVÉDNÖKEI:

Gajda Péter, Kispest polgármestere
Vinczek György, Kispest alpolgármestere
A programváltozás jogát fenntartjuk.

