OKTATÁS
KERÜLETI TANÉVNYITÓ
Szeptember 2-án több mint 3500 gyereknek kezdődött meg a 2019/2020-as tanév Kispesten, a kerületi évnyitó ünnepséget a Bolyai iskolában tartották.
Az idei tanévben is egy-egymillió forint szabadon felhasználható támogatást igényelhettek az oktatási
intézmények az önkormányzattól, amely az 1–5. osztályos diákoknak ingyenes füzetcsomagot biztosított.

XXV. évfolyam 15. szám
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Megújulnak a lakótelepi pihenőparkok
3. OLDAL

BERUHÁZÁS
KRÁNITZ KRISZTIÁN

2. oldal

Négy vizesblokk teljes építészeti és gépészeti korszerűsítése zajlott az Eszterlánc
bölcsődében, a teljes fűtési
rendszer és a mosókonyha
is megújult a Wekerlei Tipegők Bölcsődében az elmúlt
hetekben.

ÖNKORMÁNYZAT
BERENCZ IBOLYA

4. oldal

Lakossági fórumon ismertették a wekerlei építési
szabályzat tervezetét. Az
új szabályozás célja, hogy
megőrizze a műemléki jelentőségű terület építészeti
értékeit, és ehhez igazítsa a
lakhatási igényeket.

SZABADIDŐ
KRUZSLICZ ANNA

9. oldal

Az ötödik EbFesztet rendezte
meg a Kispesti Állatvédelmi
Járőrszolgálat és az önkormányzat a Tichy Lajos Sportcentrumban, ahol a gazdakeresésre és az állattartási
ismeretek gyarapítására is
alkalom nyílt.
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Gajda Péter polgármester, Tichy Judit irodavezető, Kertész Csaba és Vinczek György alpolgármesterek
az Árpád utca és a Nagysándor József utca közötti építkezésen

Bölcsődéket korszerűsített
az önkormányzat

Négy vizesblokk teljes építészeti és gépészeti korszerűsítése
zajlott a nyáron az Eszterlánc bölcsődében, a munkálatokra
mintegy 25 millió forintot fordított az önkormányzat. A teljes
fűtési rendszer és a mosókonyha is megújult a Wekerlei Tipegők Bölcsődében, az itteni beruházás 18 millió forintba került.
Az idei intézményfelújítási program
részeként, 25 millió forintos beruházás
keretében elkészült a vizesblokkok korszerűsítése a Csokonai utcai Eszterlánc
bölcsődében – tudtuk meg Gajda Péter
polgármestertől, aki Vinczek György
alpolgármesterrel és Kránitz Krisztiánnal, a felújítást koordináló VAMŰSZ
igazgatójával tekintette meg az önkor-

Felújították
az Eszterlánc bölcsőde
vizesblokkjait
mányzati beruházást. Kránitz Krisztián
lapunknak elmondta, a vizesblokkok
felújítása során 300 négyzetméternyi
előtétfalat építettek gipszkartonból, az
összes közművet, vízvezetéket, valamint mintegy 300 négyzetméteren az
oldalfali és padlóburkolatot is cserélték,
150 négyzetméternyi falat festettek,
csaknem ugyanennyi fal- és acélfelületet mázoltak, falikutakat szereltek fel,
mosdókat, zuhanytálcákat és kádakat,

vécécsészéket és tartályokat építettek
be, és kicserélték a világítóablakokat
is. Az intézményfelújítási program keretében jelentős rekonstrukció zajlott a
Huba utcai Wekerlei Tipegők Bölcsődében is az elmúlt időszakban: tavaly
az intézmény nagy vizesblokkjának és
főzőkonyhának teljes gépészeti, elektromos és építészeti felújítását végezték
el, idén tavasszal pedig megújult az
épület lábazata és homlokzata, valamint
újramázolták a nyílászárókat. Most
nyáron a teljes fűtési rendszer és a mosókonyha korszerűsítése került sorra.
Összességében ezekre a munkálatokra
csaknem 50 millió forintot fordított
az önkormányzat – mondta el lapunknak Gajda Péter polgármester. Kránitz
Krisztiántól megtudtuk, a teljes fűtési
rendszer felújítása – amely magában
foglalta egy vadonatúj kondenzációs
kazán beszerelését melegvíztárolóval,
a kémény átalakítását, valamint húsz
radiátor felszerelését – mintegy 15 millió forintba került, míg az alagsori mosókonyha felújítására 3 millió forintot
költött az önkormányzat.

Jelentős rekonstrukció zajlott a Tipegők bölcsődében

Megújulnak a lakótelepi
pihenőparkok
Megkezdődtek a bontási munkálatok, a tervek szerint szeptember
végére pihenőparkká változik az
Árpád utca és a Nagysándor utca
közötti terület. Dolgoznak a munkagépek a Toldy utca és a Széchenyi
utca között is, ahol szintén pihenőparkot alakít ki az önkormányzat a
környező házakban élők igényeinek
megfelelően. Több mint 50 millió
forintot fordítanak a munkálatokra.

Valamennyi nagy közparkunk megújítását
követően azok a kisebb parkok, valamint
lakótelepi közterületek is sorra kerültek,
amelyekre igencsak ráfért már a felújítás.
Most több mint 20 millió forintot fordítunk
arra, hogy az Árpád utca és a Nagysándor
József utca közötti zöldterület is megújulhasson. Szeptember végétől újra egy
pihenőparkot használhatnak az itt lakók
– mondta el lapunknak Gajda Péter, aki
Kertész Csaba és Vinczek György alpolgármesterekkel tekintette meg az építkezést. Kispest polgármestere hangsúlyozta,
ezt a területet is az itt élők igényeinek
megfelelően alakíttatja át az önkormányzat, tehát nem játszótér épül, ami zavarná
a lakókat. Tichy Judittól, a Zöldprogram
Iroda vezetőjétől megtudtuk, az Árpád

utca és a Nagysándor utca között a bontást követően épül ki a pihenőpark átkötő
járdákkal, térkő burkolattal, padokkal, székekkel, kerékpártárolóval és ivókúttal. Két
fát, valamint cserjéket és évelő növényeket

Több mint 50 millió
forintot fordítanak
a munkálatokra
is telepítenek. A lakótelepi parkfelújítási program elérte a Toldy utca és a Széchenyi utca közötti zöldterületet is, ahol
ugyancsak pihenőparkot alakítanak ki a
környező házakban élők igényeinek megfelelően. Egészen a játszótérig megújul a

terület, a munkálatokra mintegy 30 millió
forintot fordít az önkormányzat – tudtuk
meg Kispest polgármesterétől, aki Vinczek
György alpolgármesterrel és Fekete László
önkormányzati képviselővel együtt járt az
építkezésen. Gajda Péter hozzátette, az itteni parkfelújítás két ütemben történik: egy
része teljesen megújul szeptember végére,
a második ütemet jövőre valósítja meg az
önkormányzat. Tichy Judit irodavezető
elmondta, a felújítás végére a Toldy utca
11. és 19. mögötti részen térkőre cserélik a
jelentős méretű aszfaltfelületeket, cserjékkel és évelő növényekkel újítják meg a területet, egyszemélyes padokat és ivókutat
helyeznek ki, játszószerek nem lesznek a
parkban.
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Kerületi tanévnyitó a Bolyai iskolában

Lakossági fórumon ismertették a Wekerletelep Kerületi Építési Szabályzatának tervezetét a Mátrix
Oktatási Központban. Az új szabályozás célja, hogy megőrizze a műemléki jelentőségű terület építészeti értékeit, és ehhez igazítsa a 21. századi lakhatási igényeket.

Szeptember 2-án 142 osztályban 3508 gyereknek kezdődött meg a 2019/2020-as tanév Kispesten, 18
osztályban 433 kisgyerek most kezdte meg általános iskolai tanulmányait. A kerületi központi tanévnyitó ünnepséget idén a Kispesti Bolyai János Általános Iskolában tartották.

KÉSZ előírásai a környezet alakítására, az építészeti örökség
védelmére, közlekedési, környezetvédelmi szempontokra, építmények elhelyezésére

hozott Kispesti Iskolatámogatási Alapból biztosítanak
számukra. A fenntartó nevében Bak Ferenc köszöntötte a
gyerekeket, a pedagógusokat
és a szülőket. A Külső-Pesti
Tankerületi Központ igazgatója a kerületre vonatkozó tanulmányi statisztikák, adatok

Januárban léphet
hatályba az új
rendelet

Berencz Ibolya főépítész és Nagy Attila építészmérnök
Kispest Önkormányzata elkészítette az Ady Endre út –
Bercsényi utca páros oldala –
Nagykőrösi út – Határ út által
határolt területre vonatkozó
Kerületi Építési Szabályzat, a
Wekerletelep KÉSZ tervezetét. A partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerint a doku-

mentációt a mostani lakossági
fórumon is megismerhették a
civil- és társadalmi szervezetek, illetve a kispesti lakosok.
Berencz Ibolya főépítész elmondta, a legfontosabb feladat
az volt, hogy az új szabályozás
megfeleljen a megváltozott
jogszabályi környezetnek, és a
megújított fővárosi település-

rendezési eszközökhöz igazítsák a 15 évvel ezelőtt készült
wekerlei Speciális Szabályozási Tervet. Az építési szabályzat tervezetét alátámasztó javaslatokat a KASIB Mérnöki
Manager Iroda Kft. részéről
Sin Emília településmérnök,
vezető tervező és Nagy Attila
építészmérnök ismertette. A

és közművek kialakítására,
az építési övezetekre és a beépítésre nem szánt területekre
vonatkoznak majd. Több észrevétel és javaslat is elhangzott
a fórumon, szó esett egyebek
mellett a parkolási problémákról, a lakóházak bővítéséről, a
tetőtér-beépítésekről és melléképületek elhelyezéséről, a
csapadékvíz-elvezetés problémáiról és az épületek szigetelésének lehetőségeiről. Az új
wekerlei építési szabályzatot
várhatóan még idén elfogadja
a képviselő-testület, a rendelet
januárban léphet hatályba.

BERUHÁZÁS

Futókör épül a Bárczy téren

Mintegy 20 millió forintot fordít az önkormányzat futókör
kialakítására a wekerletelepi
Bárczy István téren. A 2009ben felújított tér az intenzív
használat miatt már megérett a
felújításra. Az önkormányzat –
a közösségi költségvetés részeként – egy több mint 200 méter
hosszú, gumiborítású futókört
alakít ki itt, amit bizonyára
örömmel használ majd a Wekerlei Futóklub is. Miután ez a
munka befejeződik, nekilátunk
a tér kitakarításának, és a kö-

vetkező években folytatódhat
az átfogó korszerűsítés, megújulhat a kerékpáros ügyességi
pálya is – tájékoztatta lapunkat
Gajda Péter polgármester. A
múlt évi közösségi költségvetés szavazásán a Bárczy István téri játszótér felújítására
voksoltak a legtöbben: az idén
kihelyezett többfunkciós, ún.
street workout fitneszberendezést a wekerleiek mellett a közeli két iskola diákjai is használhatják.

Idén is számos
támogatást biztosít
az önkormányzat

Gajda Péter polgármester köszöntötte a diákokat
Bár az iskolák államosítása után az önkormányzatnak
nincsenek fenntartói kötelezettségei, az állammal közös
felelőssége nem változott, nem
szűnt meg az intézményekkel,
az oda járó gyerekekkel kap-

csolatban. Nemcsak ígérték,
de be is tartották, hogy „nem
eresztik el az iskolák kezét”,
továbbra is sok-sok fejlesztést, segítséget kaptak, kapnak az intézmények – mondta
Gajda Péter polgármester a

kerületi tanévnyitón. A jövőben is lesz ingyenes füzetcsomag a tanév elején, és minden
intézménybe megérkezett a
szabadon felhasználható egyegymillió forintos támogatás
is, amelyet a 2017-ben létre-

ismertetése után hangsúlyozta,
hogy folyamatosan fejlesztik
a kispesti intézményeket, az
év végéig várhatóan minden
iskolában korszerű világításra
cserélik a régi világítóeszközöket. Röhrig Éva, a Bolyai
iskola igazgatója arról számolt be a közösség előtt, hogy
mi minden történt, változott a
nyári szünetben az iskolában
és annak környékén. A tanévnyitó ünnepi részében az önkormányzat ajándékával külön
köszöntötték az első osztályosokat, valamint az iskola különféle csoportjai adtak rövid
műsort a jelenlévőknek.

v

Szabadon felhasználható támogatás az oktatási intézményeknek

Folytatódik a tér átfogó korszerűsítése

Az idei tanévre is egy-egymillió
forint szabadon felhasználható támogatást igényelhettek az
intézmények az önkormányzattól a Kispesti Iskolatámogatási
Alap terhére. A Kispesti Bolyai
János Általános Iskola Alapítványa tantermekbe légkondicionáló beszerelésére; a Kispesti
Eötvös József Általános Iskola
Angol Nyelvtudásért Alapítványa házi telefonközpont és iskolarádió modernizálására, ka-

putelefon cseréjére, projektorok
és vetítővásznak beszerzésére; a
Kispesti Erkel Ferenc Általános
Iskola Műveltség Gyarapításáért Alapítványa udvarfelújításra; a Kispesti Gábor Áron
Általános Iskola alapítványa
IKT-eszközökre, a Sakkpalota
program eszközeire és fejlesztő
taneszközökre; a Wekerlei Kós
Károly Iskoláért Alapítvány
mászófal telepítésére; a Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola

Kispesti
Művészetoktatásért
Alapítványa néptáncjelmezekre
és kellékekre; a Pannónia Iskola 2000 Alapítvány IKTeszközökre; a Kispesti Puskás
Ferenc Általános Iskola Egyszer Élsz! Hogyan Élsz? Alapítványa tanulói székekre és
padokra, IKT-eszközökre és
rádiós mikrofonokra; a Kispesti Vass Lajos Általános Iskola
„Egy megújuló iskoláért” Alapítványa IKT-eszközökre; a

Kispesti Móra Ferenc Általános
Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Kéz a Kézben Alapítványa IKTeszközökre; a Kispesti Deák
Ferenc Gimnáziumért Alapítvány IKT- és oktatási eszközök
beszerzésére, az Öveges labor
karbantartására és az iskola évfordulós rendezvényének támogatására kért és kapott támogatást az önkormányzattól.
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Minőségi kultúraközvetítés a KMO-ban

Idén a fővárosban egyedüliként nyerte el a Minősített Közművelődési Intézmény címet a KMO Művelődési Központ, amely 1923 óta tölt be meghatározó szerepet Kispest életében, a minőségi kultúraközvetítésben és a közösségépítésben.
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Képviselő-testületi ülés a nyári szünet után

Egyházi intézmény és a Kispesti Tudásház Közalapítvány idei támogatásáról, valamint a kerületi tűzoltóság tavalyi támogatásáról szóló beszámoló elfogadásáról is döntöttek a képviselők az augusztus
végi rendkívüli testületi ülésen.

lődésű kispestieknek kínálnak
új ismereteket, kulturált elfoglaltságot. Próbálunk minden
területen megfelelni, s törekszünk arra, hogy szabadtéri
programjaink is a kispestiek
széles rétegeihez szóljanak –

Igényes programokat kínálnak
a kispestieknek

Gábor Ilona, a KMO régi-új igazgatója
Továbbra is rendkívül fontos
célunk a családi kapcsolatok
erősítése, hogy a különböző
generációk együtt tudjanak
szórakozni és kikapcsolódni az
intézményben, s hogy a következő években is érzékelhető
legyen az innovatív szemlélet,
a folyamatos újítási szándék
– mondta lapunknak az intézményt immár harminc éve

igazgató Gábor Ilona, akinek
vezetői megbízását a képviselő-testület júniusi ülésén újabb
öt évre meghosszabbította.
– Minőségi munkánk országos szintű elismerését jelenti,
hogy a KMO idén átvehette a
Minősített Közművelődési Intézmény címet, és szeretnénk
sikeresen pályázni a Közművelődési Minőség Díjra is.

Évekkel ezelőtt fontos célként
tűztük ki magunk elé, hogy
igényes szórakoztatást biztosítsunk minden érdeklődőnek
egy értékteremtő és -közvetítő,
közösségformáló és közösséget szolgáló, mindenki számára nyitott házban. Több mint
ötven tanfolyamunk, klubjaink
és ismeretterjesztő sorozataink
a különböző életkorú és érdek-

hangsúlyozta Gábor Ilona. Az
alapításának 100. évfordulóját
négy év múlva ünneplő művelődési központ a kulturális törvény módosítása révén került a
művelődési háznál magasabb
kategóriába, ezt immár módosított elnevezése is tükrözi.
Az intézmény régi-új vezetője
a következő évek fontosabb
feladatai közé sorolja az ismeretterjesztő és a közösségépítő programok erősítését, a
középiskolás és a fiatal felnőtt
korosztály
érdeklődésének
felkeltését, valamint az épület
további műszaki és technikai
korszerűsítését. Ennek részeként idén ősszel lecserélik a
színháztermi székeket, a teljes
akadálymentesítést pedig a későbbiekben egy lift beépítésével szeretnék megoldani.
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Őszi kulturális fesztivál Wekerlén
Wekerletelep őszi szabadtéri fesztiválját 28.
alkalommal, szeptember 21-22-én rendezi
meg a Wekerlei Társaskör Egyesület a Kós
Károly téren. Zenés ébresztővel kezdődik a
XXVIII. Wekerlei Napok programsorozata,
majd a Kispesti AMI Fúvószenekara és a Babos Bábos Társulat ad műsort. Az idei ren-

dezvény kiemelt vendége Biatorbágy városa.
Fellépnek az Etude Dance Studio és a Wekerlei Mozgásműhely tagjai, a VonzArt Táncegyüttes és a Csiripály együttes, Éles Gábor
és családja, este koncertet ad a Gera Balkan
Project. A WKK „Időkapuk Wekerlén” címmel invitálja időutazásra a családokat. A két-

napos programsorozatot kézműves vásár és
kreatív foglalkozások, népi mesterségek bemutatói és vásári játékok, harcművészeti bemutatók és sportversenyek, családi pontgyűjtő verseny, sétakocsikázás és helytörténeti
előadások gazdagítják. Részletes program a
wekerletelep.hu honlapon.

Fekete László és Kránitz Krisztián képviselők
A képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat –
a Budapest-Kispest Központi
Református Egyházközséggel
2017. augusztus 15-én kötött használati megállapodásban foglaltak alapján – 2019.
szeptember 1-jétől 2020. au-

Önkormányzati
támogatásból korszerűsítik a tűzoltóság épületét
gusztus 31-ig, újabb egy év
határozott időtartamra térítésmentesen biztosítja az Ady
Endre úti ingatlant az egyház
számára, hogy ott iskoláját, az
Ady Endre Református Általános Iskolát működtethesse.
Vinczek György alpolgármester elmondta, hogy bár az Ady
iskolában alacsonyabb a beiskolázott gyerekek száma a

vártnál, az intézmény teljesíti
a megállapodást, a felvett első
osztályosok zöme kispesti, és
legalább 50 százalékuk az iskola körzetében élő. Elfogadták a képviselők a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2018. évi önkormányzati
támogatásáról szóló beszámolót. Az önkormányzat és a
kispestiek nevében Gajda Péter polgármester megköszönte
a kerületi tűzoltók áldozatos
munkáját, és ígéretet tett arra,
hogy az elkövetkező években
is lehetőségeihez mérten támogatja őket az önkormányzat. Tordai László tűzoltó
alezredes, XIX. kerületi tűzoltóparancsnok munkatársai
nevében is köszönetet mondott
az elmúlt évek támogatásáért,
majd röviden beszámolt az önkormányzattól kapott kétmillió
forintos vissza nem térítendő
támogatás felhasználásáról. A
tűzoltóság részére biztosított
keretösszegből már 2018-ban

Varga Attila önkormányzati képviselő
részben megvalósult a parancsnokság energetikai korszerűsítése. Idén folytatták a
korábbi fejlesztési tervüket, az
épületbe új, műanyag tokozású, kétrétegű, hőszigetelt üvegezésű nyílászárókat építettek
be a takarékosabb üzemeltetés
és a komfortosabb munkakörülmények biztosítása érdekében. A megkezdett szakmai
programok, fejlesztések folytatása érdekében elfogadták a
képviselők a Kispesti Tudásház Közalapítvány 2019. évi
kétmillió forintos támogatási
szerződését. Módosították a
képviselők az önkormányzat
és a Magyar Vöröskereszt fővárosi szervezete között 2016.
február 18-án létrejött bérleti
szerződés határidejét. A Vöröskereszt évek óta bérli az
Ady Endre út 112. szám alatti
ingatlan 256 négyzetméteres
földszintjét és 119 négyzetméteres pinceszintjét, ahol az
önkormányzattal együttmű-

ködve üzemelteti a kerületi
hajléktalanok
éjjel-nappali
ellátását. Mint azt Vinczek
György alpolgármestertől a
napirend kapcsán megtudtuk,
erre azért volt szükség, mert a
bérleti szerződés határidejének
15 éves határozott időre történő módosításával a szervezet
eredményesebben pályázhat,
a maximális támogatás igénybevételére lesz jogosult. Az
alpolgármester szerint a Vöröskereszt ez idáig is komoly
fejlesztéseket végzett az intézményben, legutóbb is a pinceszint rendbetételével korszerűsítették az ellátás színvonalát.
A képviselő-testületi ülés utolsó részében zárt ülésen megválasztották a Helyi Választási
Bizottság tagjait és póttagjait.
Az október 13-ai önkormányzati választás előtt várhatóan
még egyszer összeülnek majd
a jelenlegi testület tagjai.
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Javaslat Kispest
Sportjáért díj
adományozására

Kispest Sportjáért díj azoknak a személyeknek, egyesületeknek, sportszervezeteknek
adományozható, akik/amelyek
kiemelkedő tevékenységet végeznek a sport, a diáksport,
illetve a tömegsport területén,
a testnevelés és a testkultúra
népszerűsítésében, ezen tevékenységek szervezésében,
fejlesztésében és támogatásában. A díjból évente három darab adható, emlékplakettel és
pénzjutalommal jár. A díj adományozására javaslatot tehet a
polgármester, önkormányzati
képviselő, a kerületben működő köznevelési intézmény
vezetője, a kerületben működő
sportszervezet. A javaslatot a
13/2015. (V.6.) önkormányzati
rendelet 6. mellékletét képező
nyomtatványon vagy az abban
meghatározott
tartalommal,
személyesen vagy postai úton
a XIX. kerületi Önkormányzat
GESZ Kispesti Sportközpont
(1192 Budapest, Ady Endre
út 7., I/107.) részére, illetve a
lehoczki@hivatal.kispest.hu
e-mail-címre lehet eljuttatni
szeptember 20-ig. Az elismeréseket a polgármester, bizottsági átruházott hatáskörben
adományozott elismerés esetén a bizottság elnökével és az
általa felkért személlyel együtt
adja át; a jutalmak nagyságát a
költségvetési rendelet határozza meg.

2019. SZEPTEMBER 6.

KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

Lakatlan sziget

Burány Sándor (MSZP)
Ha így megy tovább, Magyarország egy furcsa kis sziget
lesz, ahol forinttal kell fizetni,
miközben körülötte euró lesz a
hivatalos fizetőeszköz minden
uniós országban. Az osztrákok,
szlovének, szlovákok mellett
ugyanis az euróövezethez kívánnak csatlakozni a horvátok
és a románok is. Így térségünkben mi leszünk az egyetlen uniós ország, amelyik nem
teljesíti belépéskor vállalt kötelezettségét, és az eurózónán
kívül marad.
Mindeközben a forint árfolyama az euróhoz képest történelmi mélypontra zuhant, a
közös európai fizetőeszközért

több mint 330 forintot kellett
fizetni. Ilyen gyenge nemzeti
valutánk soha nem volt, még
a pénzügyi világválság idején
sem. Orbán Viktor kormányzásának kezdetén 2010-ben
275 forintot kellett fizetni egy
euróért, aztán jött a Kósa–Szijjártó duó, hogy néhány hazug
és szerencsétlen mondattal bedöntse a forintot, majd Orbán
támogatását élvezve a Matolcsy–Varga kettős máig tartó
gazdaságpolitikája, amelynek
egyik sarokpontja, hogy az út
szélén hagyták a forintot. Ebből jottányit sem engednek,
semmit sem tesznek nemzeti
valutánk védelmében, Orbánnak pedig esze ágában sincs
bevezetni az eurót.
Az elmúlt években láttuk, hogy
a gyengülő forint miképp tette
nyereségessé a jegybankot, a
nyereséget hogyan mentették
alapítványokba, hogy aztán az
elveszítse közpénz jellegét, és
miként szolgáljon magánérdekeket, bőséges megélhetési
forrást nyújtva rokonoknak,
haveroknak. A gyenge forint
egyáltalán nem zavarja az orbáni érában látványosan gyarapodó újgazdag elitet, megta-

SZABADIDŐ

karításaikat nem hinném, hogy
forintban tartanák. Nem zavarja ez az árfolyam az agyontámogatott multinacionális cégeket sem, sőt. Mivel exportra
termelnek, bevételüket erős
euróban kapják, munkásaikat
pedig gyenge forinttal fizetik,
naná, hogy megéri nekik.
Az ország többsége viszont
bukik rajta. A gyengülő forint
inflációt szül, ezt pedig egyre
inkább a bőrünkön érezzük.
Ráadásul a forint a legsebezhetőbb valuta a régióban.
Nemcsak az euróhoz képest
gyengül, ha baj van, hanem a
horvát kunához vagy a román
lejhez képest is. Ha megint
nemzetközi válság lesz (egyre
többet cikkeznek róla), a forint
megy a levesbe. Biztonságot
csak az euró nyújt, ezért igyekszik mindenki minél előbb bevezetni. Csak Magyarország
akar egy piciny, forinttal fizető
sziget maradni az eurós tengerben. Csakhogy erre a politikára
a tehetséges fiatalok a lábukkal
szavaznak: egyre többen tervezik, hogy külföldön vállalnak
munkát. És akkor tényleg sziget leszünk. Lakatlan.

KÖZLEMÉNY–FELHÍVÁS

Te is fogadj örökbe egy fát!
Kispest Önkormányzata számára kiemelten fontos, hogy a városrész még zöldebb, rendezettebb
legyen, hogy a kispestiek még inkább otthon
érezzék magukat a kerületben. Ehhez a törekvéshez illeszkedik a Te is fogadj örökbe egy fát
gyermekednek! elnevezésű kezdeményezés.
Szeptember 16-ig olyan szülők jelentkezését várják, akiknek gyermeke 2018-ban vagy 2019-ben
született, és a család szeretne örökbe fogadni egy
fát Kispesten. Jelentkezni lehet a fekete.petra@
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Kutyafesztivált tartottak a sportcentrumban Őszi bringás reggeli

v

Ügyfélfogadási rend változása
A Budapest Főváros Kormányhivatala I–XXIII.
Kerületi Hivatalaiban működő kormányablakok
szeptember 2-ától módosított ügyfélfogadási
rend szerint, hétfőn 7–17 óra, kedden 8–16 óra,
szerdán 12–20 óra, csütörtökön 8–16 óra, pénteken 8–14 óra között tartanak nyitva.
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hivatal.kispest.hu e-mail-címen, a 06-1-3477464-es telefonszámon vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban. Jelentkezéshez szükséges
adatok: szülő neve, címe, telefonszáma, gyermek
neve, gyermek születési dátuma.
Őszi szemétgyűjtési akció
Önkéntesek csatlakozását várja a Magyar Közút Nonprofit Zrt. őszi szemétgyűjtési akciójához
szeptember 10-ig. Jelentkezni online, a http://
internet.kozut.hu/szemetszedes linken lehet. A
társaság minden csatlakozó számára térítés nélkül kesztyűt, láthatósági mellényt és zsákokat
biztosít, valamint gondoskodik az összegyűjtött
hulladék maradéktalan elszállításáról is. Továbbá
az utak menti szemétszedéshez a cég a lehetséges
mértékig szakmai felügyeletet is biztosít, szükség
esetén ideiglenes forgalomkorlátozást vezet be.

Az ötödik EbFesztet rendezte meg a Kispesti Állatvédelmi Járőrszolgálat és
az önkormányzat a Katona József utcai Tichy Lajos Sportcentrumban. Gajda
Péter polgármester, illetve Rátkay Andrea, Vinczek György és Kertész Csaba alpolgármesterek is meglátogatták az egyre népszerűbb rendezvényt.

Ötödik alkalommal rendezték meg az EbFesztet
Megnyitójában a polgármester köszönetet mondott a járőrszolgálat önkénteseinek a
munkáért, hiszen öt év alatt
több mint 1600 esetben intézkedtek, mintegy 700 állat
került gondozásukba. Fontos
feladatuknak tartják az elkóborolt állatok mentését, vis�szajuttatásukat gazdáikhoz, a
gazdátlan állatok örökbefogadásának segítését és mis�sziójukat a felelős állattartás
szabályainak mind szélesebb
körű
megismertetésében.
Gajda Péter hangsúlyozta, az
EbFesztek a gazdakeresésre és
az állattartási ismeretek gyarapítására is kiváló alkalmat
teremtenek. A Kispesti Állatvédelmi Járőrszolgálat vezetője oklevéllel köszönte meg a
polgármesternek a támogatást.

Kruzslicz Anna lapunknak elmondta, heten dolgoznak, járőröznek a kerületben – ezért
is várják önkéntes segítők és
ideiglenes befogadók jelentkezését –, munkájukat autóval és havi 200 ezer forinttal

Eddig több mint
1600 esetben
intézkedett
a járőrszolgálat
segíti az önkormányzat. A
járőrszolgálat tevékenységét
a polgárőrségre és az állatok
védelmével foglalkozó civilszervezetekre
vonatkozó
jogszabályi
rendelkezések,
valamint az önkormányzattal kötött együttműködési

megállapodás szabályozza. A
hét minden napján 0–24 óra
között fogadják a Kispestről érkező bejelentéseket a
bejelenteskispest@gmail.com
e-mail-címen és a 06-70-6366230-as telefonszámon esetleges állatkínzásról, helytelen
tartásról, balesetet szenvedett,
illetve kóbor állatokról. A jó
hangulatú kutyás-gazdis találkozón bemutatót tartott a Falka
City Kutyaiskola, felléptek a
Mágnes Színház ifjú művészei
és a DOS együttes, bemutatót
tartottak a Black Top hip-hop
táncosai, dr. Jandó Tamás állatorvos a felelős állattartásról
tartott előadást, Bebők Tamás
és Veres Judit rock and rollt
hozott a sportcentrumba, és
szépségversenyt is rendeztek a
kutyák számára.

Hagyományosan szendviccsel
és meleg teával várták a kerékpárral munkába indulókat az
őszi bringás reggelin a Shopmark bevásárlóközpont előtt,
csaknem kétszázan álltak meg
az önkormányzat sátránál. Várhatóan jövőre megkezdődhet
annak a pályázatnak a megvalósítása, amelynek keretében
Kispest Önkormányzata 350
millió forintos támogatásban
részesült, hogy Kispest úthálózatát kerékpárosbaráttá alakíthassa. A projektben az önkormányzat konzorciumi partnere
a Fővárosi Önkormányzat és
a környező kerületek – tudtuk
meg Gajda Péter polgármestertől, aki kollégáival,Vinczek
György
alpolgármesterrel,
Varga Attila és Ferenczi István
önkormányzati képviselőkkel
biciklizett el az eseményre. A
kerület közel egy évtizeddel
ezelőtt csatlakozott a Magyar
Kerékpáros Klub Bringázz
a munkába! kampányához,
amelynek keretében évente
két alkalommal tartanak bringás reggelit Kispesten. Ezúttal is volt négyféle kerékpáros KRESZ-totó, amelyeket
a kerületi rendőrkapitányság
munkatársai állítottak össze
és értékeltek a helyszínen, az
Átalakuló Wekerle civilszervezetnek köszönhetően pedig
ismét visszaváltható, többször
felhasználható pohárban kaptak meleg teát a résztvevők.
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VISSZATEKINTŐ

Önkormányzati elismerések kispesti példaképeknek

Kispest Önkormányzata számos különböző díjjal, jutalommal, emlékplakettel és oklevéllel ismeri el az itt
élő, illetve a kerülethez kötődő szakembereket és civileket, akik – a nevelés, az oktatás, a kultúra, a szociális
gondoskodás, az egészségügy, a környezetvédelem, a közbiztonság vagy a sport területén – hozzájárulnak
szűkebb közösségük megbecsüléséhez, Kispest fejlődéséhez.
szolgáltatások ellátása, illetve
a speciális nevelési igényű tanulók együttnevelése. Ezen el-

Számos elismerést
adnak át az ünnepi
testületi üléseken
ismeréseket is minden évben,
az ünnepi képviselő-testületi
üléseken adják át.

Ünnepi képviselő-testületi ülés a KMO-ban
Az önkormányzat képviselőtestületének döntései alapján
a Kispest Díszpolgára címet
és a Kispest város címerének
rajzolatával ellátott arany emlékgyűrűt 2015-ben Nikmond
Beáta Munkácsy-díjas szobrászművész és dr. Istvánfi
Sándor címzetes főjegyző;
2016-ban dr. Balogh Pál mérnök, wekerlei önkéntes; 2017ben Szilágyi Mihályné Katona
Olga táncművész, táncpedagógus; 2018-ban Gábor Ilona, a
KMO Művelődési Ház igazgatója, Fóris Kálmán, a KispestKözponti Református Egyházközség presbitere és Zupkó
Gábor korábbi polgármester,
az Európai Unió magyarországi képviseletének vezetője;
2019-ben dr. Bálint György
kertészmérnök, dr. Vargha Péter, a Kispesti Egészségügyi
Intézet korábbi orvos főigazgatója és Romhányi András
wekerlei népművelő vehette
át Kispest várossá nyilvánítá-

sának évfordulója alkalmából
rendezett ünnepi testületi üléseken. Kispest képviselő-testülete külön elismerési formát,
Dicsérő Oklevelet alapított
azon köztisztviselők és közalkalmazottak számára, akik az
elmúlt években, évtizedekben
munkájukkal
bizonyították
elhivatottságukat, és hozzájárultak szűkebb közösségük
megbecsüléséhez,
Kispest
fejlődéséhez. A testület külön elismerési formákat – Elismerő Oklevél Kiemelkedő
Pedagógiai Tevékenységért,
Kispest Gyermekeiért Elismerő Oklevél, Együttnevelő
Pedagógus Elismerő Oklevél,
Polgármesteri Dicsérő Oklevél Kiemelkedő Pedagógiai
Tevékenységért – alapított a
kispesti nevelési-oktatási intézményekben dolgozó azon
közalkalmazottak
részére,
akiknek feladata a gyermekekkel való közvetlen foglalkozás és a pedagógiai-szakmai

Kultúra és közművelődés
A közművelődésben és a kulturális területen végzett kiemelkedő munkáért 2015-ben
Brösztl Éva, a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár gazdasági
munkatársa, 2016-ban Babainé Boros Katalin, a KMO
Művelődési Ház korábbi gazdasági vezetője, 2017-ben
Forgon Miklós, a KMO művelődésszervezője, 2018-ban a

Kispesti Vegyeskar – Gyöngyvirág kórus, 2019-ben Siklós
Zsuzsanna, a Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény vezetője
kapott önkormányzati elismerést a magyar kultúra napja
alkalmából rendezett ünnepségeken.
Nevelés és szociális gondoskodás
A szociális gondoskodás területén végzett kiemelkedő
munkájáért az önkormányzat
Elismerő Oklevelét vehette át
a szociális munka napja alkalmából 2015-ben Kökényesi
Györgyné, a Magyar Vöröskereszt Kispesti Szervezetének
korábbi vezetője és Mester
Gyöngyi, a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ munkatársa,
2016-ban Kardos Sándorné, a
Szociális és Gyermekvédelmi
Iroda szociális ügyintézője,
2017-ben Besenyei Lászlóné,
a Segítő Kéz Kispesti Gondozó

Polgármesteri elismerés kerületszépítésért
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Szolgálat munkatársa, 2018ban Kozmáné Sarkadi Zsuzsanna, a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum játszóházának
vezetője. Az önkormányzat
által alapított Bölcsődés gyermekekért végzett kimagasló
munkáért elismerést 2015-ben
Tóth Béláné, a Gyöngyszem
bölcsőde munkatársa, 2016-ban
István Lászlóné, a Csillagfény
bölcsőde dolgozója, 2017-ben
Litzler Ildikó, a Gyöngyszem
bölcsőde munkatársa, 2018ban Onodi Ágnes, az Eszterlánc
bölcsőde kisgyermeknevelője, 2019-ben Borosné Bárdos
Melinda, a Kispesti Egyesített
Bölcsődék intézményvezetőhelyettese vehette át.
Egészségügy
A kispestiek egészségéért végzett kiemelkedő munka elismeréseként az önkormányzat
dicsérő oklevelét és jutalmát
vehette át a Semmelweis-napon
rendezett ünnepségen 2015ben Kötél Miklósné, a Kispesti
Egészségügyi Intézet Tüdőgondozójának vezető asszisztense és dr. Szabó István, az
Angiológiai Osztály rendelésvezető főorvosa, 2016-ban dr.
Porpáczi Éva gyermekorvos
és Lukácsi-Halász Ilona vezető asszisztens, 2017-ben dr.
Sárdi Katalin szemész főor-
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vos és Pelyvás Sándor műszaki csoportvezető, 2018-ban dr.
Heinrich Ibolya reumatológus
főorvos és Árvai Brigitta sebészeti ápoló, 2019-ben dr.

Pályázatokkal
is támogatja az
önkormányzat a
kerületszépítést
Molnár Györgyi reumatológus
szakorvos és Szövérffy Dénes,
az Informatikai és Dokumentációs Osztály vezetője.
Közrend és közbiztonság
Az önkormányzat minden év
végén ünnepséget és díjátadót
rendez a közrendet, a kerület
lakóinak nyugalmát védelmező szervezetek dolgozói, a
szolgálatot kiválóan teljesítő
rendőrök, tűzoltók és polgárőrök tiszteletére. Az év rendőre 2015-ben Mórocz József
őrnagy, 2016-ban Varga Zoltán főtörzszászlós, 2017-ben
Feketéné Ámik Ágnes százados, 2018-ban Berecz Roland
törzsőrmester; Az év tűzoltója
2015-ben Juhász Tibor őrnagy,
2016-ban Misák Tibor százados, 2017-ben Nagy Tamás
főhadnagy, 2018-ban Sándor

Idén tízen kaptak Kispestért Díjat

Kispest új díszpolgárai: dr. Vargha Péter,
dr. Bálint György és Romhányi András
Barna törzszászlós; Az év polgárőre 2015-ben Bohnert Csaba, 2016-ban Büki Katalin,
2017-ben Molnár Krisztián,
2018-ban Békési Gábor lett.
Ezen kívül Kispest közbiztonságáért kifejtett odaadó munkájukért rendőrségi, katasztrófavédelmi, polgárőri és rendészeti
állományban lévő dolgozókat
részesít Elismerő Oklevélben
az önkormányzat.
Közös kerületszépítés
Az önkormányzat különböző
pályázatokkal támogatja a lakosság, a nevelési intézmények
és a civilek kerületszépítő munkáját. A Szebb Kispesti Környezetünkért pályázat keretében
évente jutalmazzák azokat a
kispesti intézményeket, amelyek programjai a legfiatalabb
korosztályt ösztönzik a természetes és épített környezet ápolására, védelmére, fejlesztésére.
A Zöld Kispestért polgármesteri
díjjal a közvetlen környezetüket
önkéntesen szépítő magánszemélyek, intézmények és vállalkozások munkáját ismerik el.
Sport és szabadidő
A 2009-ben alapított Kispest
Sportjáért díjjal azoknak a sportembereknek, pedagógusoknak
a tevékenységét ismeri el az
önkormányzat, akik kiemelke-

dő munkát végeznek a sport, a
diáksport területén, a testnevelés és a testkultúra népszerűsítésében, ezek szervezésében,
fejlesztésében és támogatásában. Kispest Sportjáért díjat
vehetett át 2015-ben Vid Gabriella karateedző, Maroshévizi
Krisztina testnevelő-fitneszoktató és Lángi Gábor, a Kispesti
Sportközpont létesítményvezetője; 2016-ban Maróthyné
Rákóczy Zsuzsanna, a Pannónia iskola testnevelőtanára,
Tormásiné Neuwirth Anikó, a
Musztáng Sportegyesület elnöke, művészeti vezetője és Jobbágy István, a Kispesti Atlétikai
Club elnöke, testnevelőtanár,
dzsúdó szakedző; 2017-ben
Nagy-Pál Adrienn, a Pannónia iskola testnevelőtanára,
Béki Nagy Bertalan, a Kispest
Női Kézilabda Klub elnöke és
edzője, valamint Papp András
testnevelő tanár, a Tájfun SE
taekwondo edzője; 2018-ban
Pálhegyi-Muszil Zsuzsanna, a
Múzsa RSG Sportegyesület ritmikus gimnasztika vezetőedzője, Schulcz Ágnes, a Kós iskola
testnevelőtanára és Mészáros
Gábor, a B-Cool Dance Team
Sportegyesület elnöke, szakedzője.
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ELISMERÉS

KÖZÖSSÉG

Átadták
a Puskás-díjakat

Közösségépítő programok a Gyöngyszemekkel
Értelmükben akadályozott felnőtteknek és hozzátartozóiknak segít a szabadidő hasznos eltöltésében a Kispesten működő ÉNO Gyöngyszemek Alapítvány, amely az elmúlt hónapokban is tartalmas programokat szervezett a
gondozottaknak.

Szendrei Norbert, a Honvéd
tehetséges fiatal labdarúgója és
az utánpótláscsapatok sikeréhez hosszú évek óta kimagasló
teljesítményével hozzájáruló
Farkas Tibor edző vehetett át
idén Puskás-díjat Gajda Péter
polgármestertől és Fenyvesi
Dezsőtől, a Puskás Alapítvány
kuratóriumi elnökétől.

KÖZÖSSÉG

Konyhakerti nap
az Első Kis-Pesti
Kertben

Hetedik alkalommal csatlakozott a Nemzetközi Konyhakerti Naphoz az Első Kis-Pesti
Kert. Házi finomságokkal, süteményekkel, krémekkel, szörpökkel kínálták a vendégeket,
a gyerekeket többféle játék
– talicskatoló-, rajz-, csigafuttató- és poloskagyűjtő verseny
–, valamint arcfestés várta.

Edzőtáborban a kispesti fiatalok
Az önkormányzattól kapott
pályázati támogatásnak is
köszönhetően júniusban 32
kispesti fiatal vehetett részt
egy országos karatetáborban,
ahol edzőként Kótai Mihály,
Latyák Attila és Katona Barnabás is foglalkozott velük.
Itt nem csupán testi erőnlétüket fejleszthették, meditálni is
megtanultak. Augusztus közepén Gyömrőn táboroztak a
fiatalok, az itt töltött öt napot
zenés és táncos rendezvények,

edzések, rendőrségi és tűzoltósági bemutatók, strandolás
és számos más közösségépítő
program színesítette. Örülnénk, ha jövőre több sérült
fiatalt vihetnénk magunkkal,
hiszünk abban, hogy érdemes
csatlakozni kis csapatunkhoz
– mondta el lapunknak SzabóGeletta Katalin, az alapítvány
munkatársa. – Önkormányzati támogatásból kiadványunk
jelent meg a szociális ellátási
rendszerben igénybe vehető

segítségekről, támogatási formákról. Szintén sokat jelent
számukra, hogy edzéseink –
taekwondo, floorball – megtartására egyéves terembérleti
díjat fizet ki az önkormányzat.
Az alapítvány reményei szerint a színházi bemutatók, iskolák részére tartott érzékenyítő programok és a szülősegítő
csoport folytatása mellett a jövőben további programokkal
színesíthetik a kínálatot.

v

KÖZALKALMAZOTTI ÉS KÖZTISZTVISELŐI ÁLLÁSHELYEK

• Városrendezési ügyintéző, Polgármesteri Hivatal – Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony,
teljes munkaidő – Pályázni lehet 2019. szeptember 13-ig
• Gondnoksági munkatárs és berendező, KMO
Művelődési Központ – Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő – Pályáz-

ni lehet 2019. szeptember 15-ig
• Kertész-karbantartó, Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI – Megbízásos jogviszony, teljes
munkaidő – Pályázni lehet 2019. szeptember 15ig
Részletes pályázati kiírások a https://uj.kispest.
hu/palyazatok honlapon.
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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.
szeptember 12-én, csütörtökön
17 órától tartja a kispesti MSZPirodában (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
(06-20-364-2441)

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.

WEKERLEI PROGRAMAJÁNLÓ

retében, a Wekerlei Kultúrház szervezésében, szeptember 21-én
10.30–13.00 óra között. A négy állomásból álló interaktív élménytúra a WTE Kós Károly tér 10. szám alatti irodájától indul.
Mesekuckó lakói
Rendhagyó kiállítás nyílik a Wekerlei Kultúrházból útjára indult A Gasterea-kapunál kiderül, mit és hogyan készített az egykoBabos Bábos Társulat 10 . születésnapja alkalmából szeptember ri wekerlei vendéglő szakácsa; a Viselet-kapunál az öltözködés
7-én 16 órakor. Az eseményre rengeteg játékkal, meglepetéssel, írott és íratlan szabályaival ismerkedhetnek meg a résztvevők;
előadással és rövid performace-szal is készül a társulat. Köszön- a Mutatványos-kapunál bűvész, művész és erőművész ejti ámutőbeszédet mond dr. Józsa Éva egyetemi docens, bábművész. A latba a publikumot; a Rendes-kapunál a háztartási alapismeretek kerülnek fókuszba. A délelőtti és délutáni időpontokban 30
tárlat szeptember 28-ig tekinthető meg.
fős csoportok indulhatnak, a program ötéves kortól ajánlott. A
részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges szeptemKreatív alkotóműhely Wekerlén
Ősszel újra elindul a Wekerlei Kulturális Közhasznú Alapítvány, ber 13-ig a wkk.kispest.hu honlapon vagy a 06-1-282-9895-ös
a WEKKA által támogatott, havonta jelentkező kreatív alkotó- telefonszámon.
műhely. Az ingyenesen látogatható programra a 7–13 éves gyerekeket várják. A szeptember 14-én 10 órakor kezdődő foglalko- Laczó Zoltán Vincze lemezbemutatója
záson a résztvevők megtanulhatják, hogyan készíthetnek egyedi, A Wekerlén élő zeneszerző, Laczó Zoltán Vince második, Verőszi ajtódíszeket. A sok éve Brösztl Éva kézműves, játékanimátor senyművek című szerzői CD-lemezének bemutatóját rendezik
által vezetett programra még két alkalommal kerül sor az idei év- meg a Wekerlei Kultúrházban szeptember 28-án 16 órától. A
ben. A helyek korlátozott száma miatt előzetes regisztráció szük- beszélgetéssel és dedikálással egybekötött előadást a zene világséges a wkk.kispest.hu honlapon vagy a 06-1-282-9895-ös tele- napja alkalmából rendezik meg. Az esemény vendége Olgyay
fonszámon. A gyerekeknek olyan ruhában érdemes jönni, amit Gábor zeneszerző-gitáros, aki Fényhajók című lemezéről játszik
részleteket a közönségnek. Az egyórás program során a zenei
nem sajnálnak, ha festékes vagy ragasztós lesz.
részletek meghallgatása mellett lehetőség lesz a zeneszerzőkkel
való beszélgetésre és a zenei CD-k dedikálására is. A részvétel
Időkapuk a Wekerlei Napokon
Izgalmas időutazás várja az érdeklődőket a Wekerlei Napok ke- díjtalan!

WEKERLE • KULTÚRA • KÖZÖSSÉG

SZENIOR
ÖRÖMTÁNC
MOZGÁS - ÖRÖM - AGYTORNA
Az idősödő korosztály számára kidolgozott örömteli és kíméletes mozgásforma

Az első bemutatkozó alkalom díjtalan!

Első alkalom: 2019. november 6., szerda 14.00 - 15.00, részvételi díj: 700 FT/alkalom vagy 6 000 Ft/10 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ: Purzsás Mária tanár, táncoktató, +36 20 552 6396
WKK - WEKERLEI KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR

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

Őszi árhullás
SÖPÖRJE BE A KEDVEZMÉNYEKET.

A képen látható autó illusztráció.

Kombinált üzemanyag fogyasztás: 5,2–8,4 l/100 km*. CO2 kibocsátás (vegyes): 134-192 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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5 év/100.000 km gyári garancia

www.shetland.hu

1992 óta a nyelvtanítás élvonalában!

Shetland U.K. Nyelviskola
MINÔSÉGI NYELVOKTATÁS KISPESTEN

Angol, német, spanyol, francia, és olasz nyelvtanfolyamaink szeptember
közepén indulnak délelôtt, délután és szombaton, minden tudásszinten,
wekerlei helyszíneken.
ÁRAK 2019/2020
9 - 12 fôs csoportban: 66.000 Ft (60 óra)
4 - 8 fôs csoportban: 78.000 Ft (60 óra)
Nyelviskolánk:
- az Euro vizsgaközpont angol és német akkreditált vizsgahelye
- vizsgafelkészítô tanfolyamokat indít alap-, közép- és felsôfokon
- engedélyezett képzési programmal rendelkezik angol, spanyol, német,
francia és olasz nyelvekbôl, ezért ezek a tanfolyamok ÁFA-mentesek
Jelentkezés ingyenes szintfelmérésre: telefonon, on-line, vagy személyesen
A csoportokhoz tanév közben bármikor lehet csatlakozni.
shetland@shetland.hu – 1192 Budapest, Kábel u. 10. – Tel: 281-0822, 30/952-1202
Felnôttképzési engedély száma: E–000309/2014

Shetland szoro 2019_osz_102,75x136.indd 1

HALLÓKÉSZÜLÉK
STÚDIÓ

2019. 07. 15. 16:08

INGYENES
HALLÁSVIZSGÁLAT
INGYENES PRÓBAHORDÁS
Az ön szakorvosa:

DR. GARAY ZSOLT

audiológus, fül-orr-gégész

Budapest, XIX. kerület, Petőfi utca 75.

Kérjük, egyeztessen időpontot

Telefon:
06(1) 348 0550
Email:
audiologia@widex.hu
petofi@widex.hu
Nyitva:
H-CS: 8:00-16:00
P: 8:00-14:00

