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Rászoruló családokat támogat
az önkormányzat

TESTÜLETI ÜLÉS ÉS KÖZMEGHALLGATÁS
Egyebek mellett Lackner Csaba bizottsági tagsá-
gának megszüntetéséről, telek- és építményadó-
emelésről, valamint a Kerületi Építési Szabályzatról 
döntöttek a képviselők az év utolsó testületi ülésén. 
Jelentős érdeklődés kísérte az önkormányzat évi ren-
des, törvényben előírt közmeghallgatását, amelyen 
számos közérdekű téma felmerült.

5. oldal

ÖNKORMÁNYZAT

2-3. OLDAL

ELISMERÉS

Idén is hárman vehették át 
a Kispest Sportjáért-díjat, 
amely azoknak a személyek-
nek, egyesületeknek, sport-
köröknek adományozható, 
akik és amelyek kiemelkedő 
munkát végeznek a sport, di-
áksport területén.

7. oldal

KERTÉSZ CSABA
GONDOSKODÁS

Az önkormányzat hetedik 
éve támogatja a fűtési sze-
zon elején a szociálisan rá-
szoruló, gázzal fűtő családo-
kat. Idén több mint hetven, 
települési támogatásban 
részesülő kispesti családnak 
és magánszemélynek bizto-
sítanak tűzifát.

2. oldalÖNKORMÁNYZAT
VARGA ATTILA

Jövőre is folytatja a lakóte-
lepi parkok megújítását az 
önkormányzat, több ütem-
ben alakítanak ki pihenő-
parkokat a környéken élők 
igényeinek megfelelően. A 
Zöldprogram keretében 240 
fát ültettek el ősszel kerület-
szerte.

4. oldal

GAJDA PÉTER
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Karácsonyi ajándékot kaptakKarácsonyi ajándékot kaptak
a rászoruló családoka rászoruló családok

Évek óta hagyomány, hogy az ön-
kormányzat megpróbálja kicsit 
könnyebbé tenni a nehéz sorban 
élők ünnepnapjait. Idén 11 millió 
forintból több mint ötszáz család, 
120 gyerek karácsonyát teszi szeb-
bé az önkormányzat: a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő családoknak 20 ezer fo-
rintot és gyerekenként 5000 forint 
támogatást adtak.

Az önkormányzat nemcsak a kiemelt napo-
kon figyel a rászoruló családokra, hanem az 
év minden napján, intézményhálózatán és 
az ott dolgozó családgondozókon keresztül 
folyamatosan figyelemmel kíséri sorsukat, 
és segít, ha szükségét látja – mondta Gajda 
Péter polgármester a Városházán rende-
zett átadóünnepségen. Az önkormányzat 
idén sok-sok ajándékot kapott a Baptista 
Szeretetszolgálat Cipősdoboz Akciójá-
ból, így az önkormányzati ajándék mellé 
most ebből is kaptak a családok – tudtuk 
meg Vighné Vincze Erzsébettől, a Kispesti 
Szociális Szolgáltató Centrum vezetőjé-
től. A tízezer forintos élelmiszercsomagba 
nem tartós, hanem minőségi élelmiszerek 

kerültek, olyanok, amelyekre nem biztos, 
hogy futná a családok költségvetéséből. A 
nehéz körülmények között élő kerületieket 
meleg étellel és karácsonyi élelmiszercso-

maggal várta az önkormányzat a Kispesti 
Vigadóban. Az ételosztás szervezésében 
a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum, 
a Közpark Kft., a Nagyboldogasszony 
Plébánia Karitász Szervezete, a Magyar 

Vöröskereszt Kispesti Szervezete, a For-
rásház népkonyhája, a Kijárat Egyesület 
és a Misszió Alapítvány működött együtt 
az önkormányzattal. A vendéglátást az ön-
kormányzat finanszírozta, a Klassz Menza 
Kft. készítette el a kétszáz adag ételt, és 
a közétkeztető cég adományozta az élel-
miszercsomagokat a rászorulóknak. Az 
ételosztásban kispesti civilszervezetek 
tagjai és önkormányzati képviselők is se-
gédkeztek – tájékoztatta lapunkat Vinczek 
György, a szociális ágazatot felügyelő al-
polgármester, hangsúlyozva, hogy ez a 
hagyományos program is jó példája a civil 
összefogásnak.

Sok ajándék érkezett a Baptista Szeretetszolgálattól is

2019. DECEMBER2019. DECEMBER

Több mint ötszáz család 
részesült

plusztámogatásban

Szén-monoxid-riasztóval és
tüzelővel segít az önkormányzat

GONDOSKODÁS

Több mint hetven rászoruló család kap tűzifát

Az önkormányzat hetedik éve támogatja a fűtési szezon elején 
a szociálisan rászoruló, gázzal fűtő családokat. Idén több mint 
hetven, települési támogatásban részesülő kispesti családnak 
és magánszemélynek biztosítanak egy-egy köbméter tűzifát.
Az önkormányzat szociális intézmény-
hálózata mindazoknak próbál segíteni, 
akik a tél beálltával erre rászorulnak. 
A szociálisan rászoruló, gázzal fűtő 
családoknak szén-monoxid-riasztó 
készüléket biztosítanak, az elmúlt hét 
évben mintegy 500 kispesti család ka-
pott ilyen eszközt. A riasztókra idén is 
csaknem másfél millió forintot költött 
az önkormányzat, így száz települési 
támogatást kapó családnak tudunk 

segíteni, és jövőre is folytatjuk az 
akciót – mondta el lapunknak Gajda 
Péter polgármester, aki az idei első 
készülékeket Varga Attila és Vinczek 
György alpolgármesterekkel együtt 
vitte el egy rászoruló családnak. Az év-
ről évre nehezebb anyagi körülmények 
miatt sok háztartásban korszerűtlenek 
a fűtőberendezések, felújításra, cserére 
nem futja. A tüzelőberendezések és a 
kémények ellenőrzése és karbantartása, 

illetve a rendszeres szellőztetés mellett 
ezeknél a lakásoknál a szén-monoxid-
riasztó felszerelése jelenthet még na-
gyobb esélyt a sokszor halálos kimene-
telű mérgezés megelőzésére. Erre volt 
is példa az elmúlt években, hiszen négy 
esetben az önkormányzat által adott ri-
asztó mentette meg a család életét – tet-
te hozzá Gajda Péter. A háztartásonként 
közel egy hónapra elegendő tűzifát – és 
ahol a kályha vagy kazán alkalmas az 
elégetésére, papírhulladékból készített 
„téglát”, papírpelletet – rászorultságtól 
függően idén is azok kapják, akiket a 
Polgármesteri Hivatal Humánszolgálta-
tási és Szociális Irodájának munkatár-
sai javasoltak támogatásra. Az összesen 
kétmillió forint értékű tüzelőt az önkor-
mányzat megbízásából a Közpark Kft. 
teherautója szállítja ki a leginkább hát-
rányos helyzetben élőknek – mondta el 
lapunknak Kispest polgármestere, aki 
Varga Attilával és Vinczek Györggyel, 
valamint Bán Zoltánnal, a Közpark Kft. 
ügyvezetőjével együtt segédkezett a fa 
behordásában egy nehéz körülmények 
között élő családnál.

Életet menthet a szén-
monoxid-riasztó
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BERUHÁZÁS

Pihenőparkokat alakítanak ki több ütemben az Árpád utca és a Nagysándor József utca között, va-
lamint a Toldy utca és a Széchenyi utca között. Az önkormányzat a kispesti Zöldprogram keretében 
jövőre is folytatja a lakótelepi parkok megújítását.

Folytatódik a lakótelepi parkfelújítási program

A kispesti Zöldprogram ke-
retében, a Zöldprogram Iroda 
koordinálásával újabb fákat ül-
tettek el ősszel kerületszerte a 
Közpark Kft. munkatársai. Az 
egyik helyszínen, az Élmun-
kás lakótelepen Gajda Péter 
polgármester, valamint két al-
polgármester, Vinczek György 
és Varga Attila is részt vett a 
munkálatokban. Összesen 183 
facsemete – hárs, juhar, déli 
ostorfa, platán, díszkörte és 
vérszilva – telepítését rendelte 
meg az önkormányzat. Száz-

húsz fát ültettek a Kertváros-
ban, döntően a közösségi költ-
ségvetés terhére, míg a kerület 
egyéb pontjain, hét helyszínen 
37 facsemetét telepítettek az 
év közben felmerült lakossági 
és egyéb igények alapján. Hat 
kerületi helyszínen 26 fa tele-
pítését civil kezdeményezésre 
végezték a szakemberek. To-
vábbi 57 fiatal fát építkezések 
miatt kivágott fák pótlásaként, 
a Zöldprogram Iroda által ki-
jelölt területeken az építtetők 
ültettek el. Összesen 240 fát telepítettek idén ősszel

Újabb facsemetéket ültettek kerületszerte
ZÖLDPROGRAM

Valamennyi nagy közparkunk 
felújítását követően azok a 
kisebb parkok, lakótelepi köz-
területek kerülnek sorra, ame-
lyekre igencsak ráfért már a 
felújítás. Idén több mint 20 
millió forintot fordított az ön-
kormányzat arra, hogy az Ár-
pád utca 7–11. és a Nagysán-
dor József utca 14–26. közötti 

zöldterület is megújulhasson 
– mondta el lapunknak Gajda 
Péter polgármester, aki Tichy 
Judittal, a Zöldprogram Iroda 
vezetőjével tartott helyszíni 
bejárást. A pihenőparkban át-
kötő járdákat építettek és térkő 
burkolatot fektettek le, pado-
kat, székeket, kerékpártárolót 
helyeztek ki. Két fát, vala-

mint cserjéket és évelő növé-
nyeket telepítettek; tavasszal 
az ivókutat is újra cserélik. A 
lakótelepi parkfelújítási pro-
jekt másik állomásán, a Toldy 
utca 9–19. és a Széchenyi utca 
8–18. közötti zöldterületen – 
szintén a környező házakban 
élők igényeit figyelembe véve 
– térkőre cserélték a jelentős 

méretű aszfaltfelületeket, új 
betonszegélyeket építettek, 
cserjékkel és évelő növények-
kel újították meg a terüle-
tet, egyszemélyes padokat és 
ivókutat helyeztek ki. Játszó-

szerek ebben a parkban sem 
lesznek. A parkfelújítás két 
ütemben történt: a közelmúlt-
ban befejeződött munkálatokra 
20 millió forintot költött az ön-
kormányzat, a második ütemet 
jövőre valósítják meg. Tichy 
Judit irodavezetőtől megtud-
tuk, hogy részben befejeződött 
a Szigligeti utca és a Táncsics 
Mihály utca közötti park fel-
újítása is, ahol a burkolatokat 
cserélték, növényeket ültettek 
és füvesítettek, a padokat és 
a hulladékgyűjtőket tavasszal 
helyezik ki.

Figyelembe veszik 
a környéken élők 

igényeit

Több ütemben alakítják ki a pihenőparkokat

Hosszas vita után visszahívták 
a Szociális és Lakásügyi Bi-
zottságból és elnökhelyettesi 
pozíciójából az alakuló ülésen 
megválasztott Lackner Csaba 
képviselőt, helyére a bizottság-
ba Paróczai Anikót választot-
ták meg. Ezen kívül a képvise-
lő-testület tagjai határozatban 
fogadták el, hogy felszólítják 
Lackner Csabát arra, mondjon 
le képviselői mandátumáról, és 
távozzon a kispesti közéletből. 

Gajda Péter polgármester a 
vitában elmondta, a „Lackner-
ügyet” nem lehet Kispesttel 
egybemosni, hiszen bármeny-
nyire is feketén akarják sokan 
feltüntetni a kerületet, a kam-
pány sem erről az ügyről szólt 
itt helyben, hanem azokról az 
eredményekről, fejlesztések-
ről, beruházásokról, amelyeket 
az elmúlt években elértek. A 
képviselő-testület rendeletet 
alkotott a kerület átmeneti gaz-

dálkodásáról, amelyre 2020. 
január elsejétől a 2020. évi 
költségvetés elfogadásáig van 
szükség. A várható költség-
vetési többletbevételek miatt 
módosították a képviselők az 
önkormányzat építményadó-
ról és telekadóról szóló helyi 
rendeleteit. A 2020. január el-
sejétől életbe lépő módosítá-
sok szerint az eddig 1270 Ft/
négyzetméteres építményadó 
1550 Ft/négyzetméter lesz, 

a telekadó 1500 négyzetmé-
ter alatti telkek esetén 300 Ft/
négyzetméterre, 1500 négyzet-
méter feletti telkek esetén 350 

Ft/négyzetméterre módosul. 
A két rendeletmódosítással 
várhatóan 80-100 millió fo-
rint többletbevétel származik, 
amelyet fejlesztésre fordíthat 
a kerület. Kispest Önkormány-
zata megalkotta a Kerületi Épí-
tési Szabályzatot (KÉSZ). Az 
új szabályozásban elsősorban 
a megújult fővárosi telepü-
lésrendezési eszközökkel te-
remtették meg az összhangot, 
egyúttal az építés rendjének 
szabályait is megújították. A 
kerületi KÉSZ kiegészítése-
ként döntöttek a képviselők 
a Wekerletelep területére ké-
szülő Kerületi Építési Szabály-
zat tervezetéről is.

Lackner Csaba 
távozzon a kispesti 

közéletből!

ÖNKORMÁNYZAT

Többek között Lackner Csaba bizottsági tagságának megszüntetéséről, telek- és építményadó-emelésről, va-
lamint a Kerületi Építési Szabályzatról döntöttek a képviselők az idei év utolsó testületi ülésén.

Fejlesztésre fordíthatja a kerület a többletbevételeket

Második ülését tartotta az új képviselő-testület

v

Jelentős érdeklődés kísérte 
az önkormányzat évi rendes, 
törvényben előírt közmeg-
hallgatását, amelyen egyebek 
mellett forgalomtechnikai 
ügyekkel, a piacok jövőjével, 
az üzletek nyitvatartásával 
kapcsolatban és személyes 
problémákkal fordultak a pol-
gármesterhez és a szakembe-
rekhez. Az elmúlt években 
több mint 600 új parkolóhely 
épült Kispesten, de számos 
problémát okoz, hogy más 
kerületekben élők, vidéki au-
tósok ingyenes P+R parkoló-
ként használják a kerület köz-
területeit. Gajda Péter felhívta 

a figyelmet a Polgármesteri 
Programban megfogalma-
zott javaslatra, amelynek ér-
telmében az önkormányzat 
valamennyi itt élő számára 
továbbra is ingyenesen biz-
tosítaná a parkolást, a nem 
Kispesten élőknek azonban 
fizetniük kell majd. Kérdés-
re válaszolva a polgármester 
elmondta, hogy a wekerlei 
kispiac a használatbavételi 
engedély megérkezése után, 
jövő év elején nyílhat meg. A 
munka határidőre történő be-
fejezését hátráltatta, hogy az 
átépítést egy működő piacon 
végezték, és folyamatosan 

szerettek volna megfelelni a 
wekerleiek, a piacon dolgozók 
és a helyi civilek igényeinek 
is, ám ezek nem mindig vol-
tak összhangban egymással. 
A Kossuth téri piac jövőjével, 
megújításával kapcsolatban 
Gajda Péter aláhúzta, hogy az 
önkormányzat nem csupán a 
kereskedőkkel, hanem a kis-
pestiekkel, a piacot naponta 
használó kerületi vásárlókkal 
is konzultálni kíván, és várják 
a véleményeket, javaslatokat, 
ötleteket az új piac nemrég 
közzétett koncepcióterveiről. 
A közmeghallgatáson egye-
bek mellett elhangzott, hogy 

az önkormányzat Kispest 
összes óvodájában ellenőrzi 
majd a játszóeszközök állapo-
tát, és a tervek szerint jövőre 
is kiírnak pályázatot a társas-
házak és lakásszövetkezetek 
felújításának támogatására. 
Az éjszakai alkoholárusítá-
si, nyitvatartási korlátozással 
kapcsolatban a polgármester 
elmondta, hogy az önkor-
mányzat társadalmi vitára bo-
csátja majd a kérdést, a sokak 
által panaszolt dohányboltok 
felügyelete, ellenőrzése azon-
ban a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal hatáskörébe tartozik.

Közmeghallgatást tartott a testület

2019. DECEMBER2019. DECEMBER
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GONDOSKODÁS

Jótékonysági koncertet szervezett a Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítvány a Város-
háza dísztermében. Az est bevételét az alapítvány ötszázezer forintra kiegészítette, és egy kétéves, 
szívtranszplantációs műtét előtt álló kispesti kisfiúnak adta.

Jótékonysági est a szívbeteg kisfiú megsegítéséért

Nyolcadik alkalommal támo-
gatja idén 50-50 ezer forinttal 
kispesti fiatalok felsőfokú ta-
nulmányait dr. Halász Géza. 
Az egykori műegyetemi tanár 
vállalkozása nyereségéből se-
gíti a 25 legrászorultabb Bursa 
Hungarica-ösztöndíjas diá-
kot. A Városházán rendezett 
ünnepségen Vinczek György 
alpolgármester méltatta Ha-
lász Géza kezdeményezését. 
Mint mondta, fontos az önkor-
mányzat számára, hogy minél 
képzettebb emberek éljenek a 
településen, a szociálisan rá-

szoruló fiatalok számára kiírt 
Bursa Hungarica-ösztöndíj és 
Halász Géza felajánlása is azt a 
célt szolgálja, hogy megköny-
nyítse a fiatalok számára a tu-
dás megszerzését. Gondolatait 
egy Nelson Mandela-idézettel 
zárta: „A tanulás a legerősebb 
fegyver, amivel megváltoztat-
hatod a világot.” Halász Géza 
a tudás, az önálló gondolkodás 
fontosságát hangsúlyozta. A 
diákok az alpolgármestertől és 
az adományozótól vehették át 
a támogatást. Dr. Halász Géza adta át a támogatásokat

Bursa-ösztöndíjas diákok kaptak magántámogatást
ADOMÁNYOZÁS

Az önkormányzat nevében 
Vinczek György alpolgármes-
ter köszöntötte a jótékony-
sági est résztvevőit. A zenét 
a Csillag Kórus és Zenekara 
szolgáltatta, a koncerten fel-
léptek a New Range Debrecen 

Linedance Club tagjai, akik 
countrytánccal színesítették a 
műsort. Az 1991-ben alakult 
közalapítvány évek óta szer-
vez célzott, kiemelten fontos 
adománygyűjtő rendezvénye-
ket. A rendkívül aktív – ha-

vonta ülésező – közalapítvány 
kuratóriuma önkéntes alapon 
végzi lelkiismeretes, alapos 
szakmai munkáját. Célunk, 
hogy a kispesti rászorultak 
speciális – fogyatékosság, 
tartós betegség, krízishelyzet, 

egészségromlás következté-
ben kialakult – élethelyzeté-
hez pénzbeli segítséget nyújt-
sunk – mondta lapunknak 
Deákné Császár Gabriella, a 

közalapítvány elnöke. Az idei 
jótékonysági est bevételével 
a szívtranszplantációs műtét 
előtt álló B. Patrikot támogat-
ják. A kétéves kisfiú szüleivel 
és két testvérével él Kispesten, 
eddig tizenegy orvosi beavat-
kozáson van túl. Az est bevé-
telét a család egy, a műtét alap-
feltételeként szükséges steril 
szoba kialakításához szeretné 
felhasználni. A jótékonysági 
est bevételét a közalapítvány 
kiegészítette, így összesen 500 
ezer forintot adtak át a kisfiú 
szüleinek.

Évek óta szervez-
nek adománygyűj-
tő rendezvényeket

A zenét a Csillag Kórus és Zenekara szolgáltatta

ELISMERÉS

Vass Józsefné rendőr törzszászlós lett Az év rendőre, Batki László tűzoltó zászlós Az év tűzoltója és 
Román Dániel Az év polgárőre. Oklevelet és pénzjutalmat vehetett át kilenc rendőrségi dolgozó, öt 
tűzoltó, egy-egy önkormányzati rendész és polgárőr.

Köszöntötték a rendvédelmi dolgozókat

Éppen tíz esztendeje alapítot-
ta az önkormányzat a Kispest 
Sportjáért-díjat, amely azok-
nak a személyeknek, egyesü-
leteknek, sportköröknek ado-
mányozható, akik és amelyek 
kiemelkedő munkát végeznek 
a sport, diáksport területén, a 
testnevelés és testkultúra nép-
szerűsítésében, ezek szervezé-
sében, fejlesztésében és támo-
gatásában. Az elismeréseket 
Gajda Péter polgármester, Ker-
tész Csaba és Vinczek György 
alpolgármesterek adták át a 
Városháza dísztermében ren-

dezett ünnepségen. Kispest 
Sportjáért-díjban részesült 
2019-ben Győri Imola, a Kis-
pesti Bolyai János Általános 
Iskola testnevelőtanára, rit-
mikus gimnasztika szakedző, 
Juhász Dániel, a Pestszent-
lőrinc-Kassa Sportegyesület 
dzsúdóedzője, aki Kispesten 
2004 óta tart edzéseket fogya-
tékos és ép gyerekek részére, 
valamint Oláh László, a Kis-
pest Sportegyesület asztalite-
nisz szakosztályának vezetője.Kertész Csaba alpolgármester és Győri Imola

Hárman kaptak Kispest Sportjáért-díjat
ELISMERÉS

A Városházán rendezett ün-
nepségen Vinczek György 
alpolgármester, Plánk Ró-
bert ezredes, rendőrkapitány 
és Tordai László alezredes, a 
kispesti tűzoltóság vezetője 
mondott köszöntőt, majd Gaj-
da Péter polgármester, Varga 

Attila alpolgármester és Do-
mokos Gábor, a Várospoli-
tikai, Városüzemeltetési és 
Rendészeti Bizottság elnöke 
adta át az elismeréseket. Az 
év rendőre címet Vass József-
né rendőr törzszászlósnak, 
Az év tűzoltója címet Batki 
László tűzoltó zászlósnak, Az 
év polgárőre címet Román 
Dánielnek adományozta az 
önkormányzat. Ezt követően 
a kispesti rendőrkapitányság 

munkatársai – Hanó Gergely 
alezredes, Sebrek László Zol-
tán törzszászlós, Balogh Lász-
ló őrmester, Surányi Roland 
főtörzszászlós, Molnár Dávid 
főtörzsőrmester, Klemencz 
Györgyné, Kemény Olga cím-
zetes alezredes, Varga Zoltán 
főtörzszászlós és Soós Kinga 
címzetes őrnagy – vehettek 
át oklevelet és pénzjutalmat 
Kispest közbiztonságáért ki-

fejtett odaadó munkájukért, a 
szolgálat példamutató ellátásá-
nak elismeréséül. A Kispesten 
élőket szolgáló, példamutató 
munkájáért vehetett át elisme-
rő oklevelet és pénzjutalmat a 
Dél-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltséghez tartozó XIX. 
kerületi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság öt munkatár-
sa: Horváth Dániel őrmester, 
Szvitek Zoltán törzszászlós, 

Drengubák Gábor zászlós, Ki-
rály Zoltán őrmester, Páduch 
György főtörzsőrmester. Az 
emberek biztonságát szolgáló, 
a rendőrség és az önkormány-
zat tevékenységét támogató 
önzetlen polgárőri munkája 
elismeréseként elismerő ok-
levélben részesült Balogh Ist-
ván, a Kispesti Rendészeti 
Központ szolgálatvezetője és 
Sárvári Zoltán polgárőr.

Példamutatóan 
látják el

szolgálatukat

Batki László, Vass Józsefné és Román Dániel
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Társasházkezelői OKJ-vég-
zettséggel nem rendelkező kö-
zös képviselőknek indít kép-
zést a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara olyan alapisme-
retek elsajátítására, amelyek 
biztosítékot jelentenek ahhoz, 
hogy a jövőben kellő szakmai 
tudással, a törvényi előírások 
megértésével és betartásával, 
felelősen végezzék tevékeny-
ségüket. A nagy érdeklődés-
re való tekintettel januárban 
újra induló képzésre várják 
a jelentkezőket. A Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzé-
si Hivatal által engedélyezett 
oktatás elsősorban az OKJ-s 
társasházkezelői képzettség-
gel nem rendelkező közös 
képviselőknek, az intéző- és 
számvizsgálói bizottság tag-
jainak ajánlott. A 40 órás kép-
zés nyolc héten át mindössze 
heti öt órát vesz igénybe, így 
a résztvevők a munkájuk mel-
lett is el tudják azt végezni. A 
sikeres vizsgát tevők hivatalos 
tanúsítványt kapnak. A képzés 
költsége bruttó 70 ezer forint, 
mely az oktatást, a vizsga-
költségeket és a tananyagot is 
tartalmazza. Részletes infor-
mációk és jelentkezési lap a 
kozoskepviselokepzes.bkik.hu 
oldalon, felvilágosítás kérhető 
a 06-1-488-2439-es telefon-
számon hétfőtől csütörtökig 9 
és 15 óra között, pénteken 9 és 
12.30 között.

Képzés közös
képviselőknek

FELHÍVÁS

v

A 2019. évi igazgatási szünetekről szóló 9/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelet alapján a Polgár-
mesteri Hivatal 2019. december 19-től 2020. január 5-ig zárva tart.

Téli igazgatási szünet a hivatalban
KÖZLEMÉNY

A közvéleményt időről időre 
felháborítja egy-egy zaklatási 
ügy. Teljes joggal. Az ismert-
té váló esetekben rendre ha-
talommal rendelkező férfiak 
éltek vissza a helyzetükkel, az 
áldozatok szinte kivétel nélkül 
nők voltak, elmondható, hogy 
a traumát gyakran hosszú évek 
alatt sem lehet feldolgozni. A 
Fidesz rendre próbálta elba-
gatellizálni ezeket az ügyeket. 
Mint már oly sokszor, itt is 
Kósa Lajos nyilatkozott a leg-
otrombább és leghülyébb mó-
don, mikor kijelentette, hogy 
egy honvéd középiskolában 
történt erőszakos anális bán-
talmazás nem volt zaklatás. 
Az elmúlt napokban viszont 
a fideszesek meglehetősen 
gyomorforgató módon vál-
toztattak taktikát, és azonnal 
zaklatószínházat kezdtek em-
legetni, amikor fény derült 

egy budapesti színházban tör-
tént (egyébként kivizsgált) 
zaklatásra. Az igazgató évek 
óta szálka a kormánypártok 
szemében, így talán érthető a 
pálfordulás. Annál nagyobb 
hallgatásba burkolóztak, ami-
kor kis idő múlva egy másik 
színházban is napvilágot látott 
egy (egyébként ki nem vizs-
gált) zaklatási botrány, igaz 
az ottani igazgató közel áll a 
kormánypártokhoz. Egy har-
madik igazgató, a kormánnyal 
szintén jó kapcsolatot ápoló 
Kálomista Gábor is beszállt 
az egyre hangosabb vitába, aki 
simán elfogadhatónak tartotta 
a zaklatószínház elnevezést, 
mondván, „politikai alapon 
belefér, hogy valaki nevet ad a 
történetnek”.
Nos, rendben, akkor adjunk 
nevet a történetnek. Az ön-
kormányzati választások lát-
ványos kormánypárti kudarca 
után Orbán Viktor kormánya 
elkezdte zaklatni az önkor-
mányzatokat. Először meg-
kötötték az önkormányzatok 
kezét az iparűzési adó (ez egy 
helyi bevétel) felhasználása 
terén, aztán megszüntették a 
települések beleszólási lehe-
tőségét abba, hogy az adott 
helyen mi épüljön. Ezek után 
két nap alatt átverték az Or-
szággyűlésen az ún. kulturális 
törvényt, melyben az államnak 
gyakorlatilag vétójogot adnak 

a színházak működtetésében, 
még egy sokezres tüntetés sem 
lágyította meg a szívüket. A 
parlamenti vitában az ellenzé-
ki képviselők sorra elmondták, 
hogy „aki fizet, az rendel” ala-
pon a törvény vétójoggal ru-
házza fel a kormányt. Ezt egy 
idő után Hende Csaba bizottsá-
gi elnök nem bírta idegekkel, 
és odanyilatkozott, hogy amit 
az ellenzék vétójognak nevez, 
az valójában „együttműködési 
kényszer”. Nos, ha a pozíció-
val való visszaélés nem más, 
mint együttműködési kényszer 
a fideszesek szemében, akkor 
ezzel az erővel át lehetne ke-
resztelni a zaklatást is együtt-
működési kényszernek. Ezt 
ironikusan el is mondtam a 
bizottsági ülésen, nagyon nem 
tetszett a kormánypárti politi-
kusoknak. Valamiért azt gon-
dolják, hogy az ő kizárólagos 
joguk, hogy nevet adjanak a 
történetnek. Márpedig a törté-
net az, hogy a kormány rövid 
idő alatt többször is erőszakot 
tett az önkormányzatokon, és 
a jövőben a színházaknál – 
hatalmával visszaélve – olyan 
dolgokat is kikényszeríthet, 
ami nem okoz örömet sem 
a színháznak, sem az önkor-
mányzatnak.
Pont úgy jár el, mint a zaklatók. 
Ezek után joggal hívhatjuk a 
kormányt zaklatókormánynak.

KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

Burány Sándor (MSZP)

Zaklatókormány
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Várjuk észrevételeiket!

Elkészült a Kerületi Építési 
Szabályzat (Kispest KÉSZ), 
amely a kispest.hu honlapon 
megtekinthető. A dokumen-
tációt a képviselő-testület a 
32/2019. (XI.28.) önkormány-
zati rendeletével fogadta el, 
2020. január 1-jén lép hatály-
ba.

A Kispesti Egészségügyi In-
tézetben lefoglalt időponto-
kat gyakran nem mondják le 
a betegek, ha valamilyen ok 
miatt nem tudnak megjelenni 
a vizsgálatokon, így az intézet 
munkatársai ezeket nem tudják 
másoknak biztosítani, növek-
szik a várakozási idő egy-egy 
rendelésre. Ezért arra kérik a 
kispesti betegeket, legyenek 
körültekintőbbek az időpontok 
felhasználásakor, gondoljanak 
betegtársaikra, és telefonálja-
nak, ha akadályoztatva vannak 
vagy nem érnek oda az intézet-
be!

Elkészült a kerületi 
építési szabályzat

Időpontfoglalás
a szakrendelőben

KÖZLEMÉNY

FELHÍVÁS

POLITIKAI PÁRTOK ROVATA

Várják a kispestiek véleményét az új piac koncepciótervéről

Gajda Péter polgármester irá-
nyítása alatt Kispest az előző 
ciklusokban is jelentős fejlő-
désen ment keresztül, de sok 
megoldandó feladat áll még 
előttünk. A folytatáshoz októ-
ber 13-án választóinktól kap-
tunk erős felhatalmazást. A 12 
választókörzetből 11-ben a de-
mokratikus összefogás jelölt-
jei jutottak egyéni képviselői 
mandátumhoz, megteremtve 
ezzel az eddigi munka foly-
tatásának stabil lehetőségét. 
Szerencsés helyzet alakult ki 

fővárosi szinten is Karácsony 
Gergely megválasztásával, és 
a csapatával kialakult testüle-
ti többséggel. Bízunk abban, 
hogy ennek köszönhetően 
kerületünk a korábbinál na-
gyobb mértékű támogatásban 
részesül, és a pályázati lehe-
tőségeink is bővülnek. A ke-
rület eddig is kiegyensúlyozott 
gazdálkodása megfelelő alapot 
ad a fejlesztési célok megva-
lósításához, melyeket a cik-
lusra elfogadott Polgármesteri 
Program részletesen tartalmaz, 
ezért csak a néhányat emelek 
ki a legfontosabbak közül. A 
ciklus legnagyobb feladata 
a Kossuth téri piac átépítése 
lehet, mely jelenlegi állapotá-
ban rendkívül távol áll a 21. 
században elvárható körülmé-
nyektől. Ezzel kapcsolatban 
folyamatosak az egyeztetések 
a kereskedőkel és a kerületi 
lakosokkal egyaránt. Rend-
kívül fontos az egészségügy 
kérdése. Az elmúlt időszakban 
jelentős intézményfejlesztés 
történt e téren, de előttünk álló 

feladat az átfogó, a kispesti 
egészségügyi intézményeket, 
felnőtt és gyermek háziorvosi 
és szakrendelők rekonstrukci-
óját célzó program folytatása, 
valamint a járóbeteg-ellátás 
továbbfejlesztése. A közbiz-
tonság további javítását céloz-
za a térfigyelő kamerarendszer 
bővítése, a közterület-felügye-
let fejlesztése és a kerületi par-
kolási problémák megoldása, 
a parkolást továbbra is ingye-
nessé téve a kispestieknek. A 
költségvetés elfogadása után a 
Lehel utcában is elkezdődhet 
a sorompós behajtási rendszer 
kialakítása. Előbbieken túl fej-
lesztéseket tervezünk az okta-
tási-nevelési intézményháló-
zatban, a kultúra területén, és 
helyi megoldásokat keresünk 
a klímaveszélyre. A megol-
dásokhoz várjuk a kerületiek 
véleményét, javaslatait is. Fej-
lesszük együtt tovább Kispes-
tet! A közelgő ünnepek alkal-
mából áldott, békés karácsonyt 
és boldog új évet kívánok a 
kispestieknek!

Fekete László
Momentum-DK-MSZP-
Párbeszéd

Fejlesszük együtt tovább Kispestet!
Milyen további fejlesztéseket tart fontosnak a most következő
önkormányzati ciklusban?



10 11KISPEST KISPEST

A KMO-ban megtartott közös 
ünnepségen és vendéglátáson 
Balázs Piroska, a gondozó 
szolgálat intézményvezetője 
Szilágyi Domokost idézte: „S 
hogy ne a hóban, csillagokban, 
ne ünnepi foszlós kalácson, 
ne díszített fákon, hanem a 
szívekben legyen karácsony.” 
Vinczek György alpolgármes-
ter egy Betlehemben tett kirán-
dulás emlékeit osztotta meg a 
jelenlévőkkel. Mint mondta, 

különösen az volt szívet-lel-
ket melengető, hogy a sokfé-
le nemzetiségű és különféle 
vallású ember, akik zarándok-
úton voltak a Születés temp-
lománál, milyen békességben, 
nyugalomban, harmóniában 
megfértek egymással. Ezt a 
nyugalmat és békét kívánta az 
elkövetkező ünnepekre min-
den kispestinek, és azt, hogy 
felejtsenek el minden gondot, 
bajt, nehézséget, próbáljanak 

örülni szeretteiknek, szeres-
senek, de hagyják magukat 
szeretni is! Az ünnepi gondo-
latok után karácsonyra hango-
ló zenei műsort adott Egyházi 
Géza, a Pesti Művész Színház 
énekes-színművésze és a Két 
Szoknya Egy Nadrág Szín-
társulat tagjai, Mádi Piroska, 
Schupp Gabi és Czakó Ádám 
operett-musicalénekesek.

Szépkorúak karácsonya a KMO-ban
ÜNNEP

Tizenegyedik alkalommal látta vendégül Kispest Önkormányzata és a Se-
gítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat karácsonyi ünnepségen a szolgálat 
gondozottjait és az őket segítő civilszervezeteket.

Tizedik alkalommal gyűlt ösz-
sze Kispest apraja-nagyja a 
Templom téren, hogy részt 
vegyen a jelképes lámpagyúj-
táson és a lampionos felvo-
nuláson, valamint a Miku-
lás-ünnepségen és az adventi 
gyertyagyújtáson a központi 
játszótéren. Az önkormányzat 
nevében Vinczek György al-
polgármester, a kerületi egy-
házak nevében Harkai Ferenc 
Csaba, a Kispest-Központi 
Református Egyházközség 
lelkipásztora mondott köszön-
tőt a Templom téren. Ezután a 
gyerekek az alpolgármesterrel 
közösen felkapcsolták a város 
nagyobb tereinek díszvilágítá-
sát, majd az ünneplők lampi-
onjaikkal átsétáltak a központi 
játszótérre. A felvonulókat a 
KMO Művelődési Központ 
Obsitos zenekara kísérte, a 
központi játszótéren rénszar-
vas, Mikulás és krampuszok 
várták őket. Varga Attila alpol-
gármester és a gyerekek közö-
sen meggyújtották az adventi 
koszorú első gyertyáját, majd 
Varga Feri és Balássy Betti 
zenés műsorát látták, hallották 
a kispestiek. Meglepetésként, 
ajándékként szaloncukor, tea 
és forralt bor várta a résztvevő-
ket. Kispesten csaknem 1700 
méter fényfüzért, azaz közel 
17 ezer LED-lámpát használ-
tak, míg a Templom teret mint-
egy 5500 méter fényfüzérrel 
díszítették.

Kispest ünnepi 
fényekben

ÜNNEP

v

Hat kispesti nyugdíjas-civil-
szervezet – a Wekerlei Mun-
kás Szent József-templom, a 
Kispest Karitász Nagyboldog-
asszony Plébánia, a Kispesti 
Nyugdíjasok és Mozgássérül-
tek Klubja, a Kispesti Nyug-
díjasok Szociális és Érdekvé-
delmi Egyesülete, a Magyar 

Szakszervezeti Szövetség Kis-
pesti Szervezete, valamint a 
Kispesti Nyugdíjas Pedagógu-
sok Klubja – öt-öt aktivistája, 
tagja, vezetője kapott ajándék-
csomagot azon a családias han-
gulatú, hagyományteremtő ka-
rácsonyi ünnepségen, amelyen 
az önkormányzat nevében Gaj-

da Péter polgármester, Vinczek 
György és Varga Attila alpol-
gármesterek mondtak köszö-
netet a kerületben, kerületért 
végzett önzetlen munkájukért. 
Getto Márton gitárkísérettel 
előadott énekszámokkal ked-
veskedett és vitt ünnepi hangu-
latot a Városháza dísztermébe.

Nyugdíjas aktivistákat köszöntöttek

Kispesti időseknek rendeztek ünnepséget

Idén tizennégy kisgyerek kí-
vánságát váltotta valóra a vá-
rosházi Mikulás. A lampionos 
felvonuláson hirdette meg az 
önkormányzat, hogy a Város-
háza aulájában felállított kí-
vánságládába bedobott rajzos 
kívánságok közül teljesítenek 
jó néhányat. A Mikulás Gajda 
Péter polgármester társaságá-
ban találkozott a gyerekekkel.

Karácsonyi ajándékokat adtak 
át a Kispesti Szociális Szolgál-
tató Centrum által ellátott, át-
meneti otthonban élő családok-
nak a GP Consulting Pénzügyi 
Tanácsadó Kft. munkatársai. A 
társadalmi szerepvállalás és a 
rászorulók támogatása mellett 
elkötelezett cég választása a 
korábbi évek hagyományainak 
megfelelően esett a kispesti in-
tézményre.

Valóra vált
kívánságok

Ajándékozás a szo-
ciális centrumban

ÜNNEP

A hagyományos városházi 
gyermekkarácsonyt a Wekerlei 
Kultúrház munkatársai szer-
vezték az önkormányzat tá-
mogatásával. A kicsiket Varga 

Attila alpolgármester köszön-
tötte, és jó szórakozást kívánt 
az Európai Szabadúszó Művé-
szek Egyesülete (ESZME) pro-
dukciójához. A Budapest Báb-

színház művészei az Ebcsont 
és nyúlcipő című, élőszereplős 
bábelőadással örvendeztették 
meg a gyerekeket, akik az elő-
adás végén ajándékot kaptak.

Gyermekkarácsony a Városházán
ÜNNEP

Bábelőadással ajándékozott meg az önkormányzat 270 nagycsoportos óvo-
dást és alsós kisiskolást. A gyerekeket az óvónők és a tanítók választották ki 
az ünnepi eseményre.

v

Rászoruló kispesti gyermekek 
részére kezdeményezett „Sze-
retettel” elnevezéssel közös 
ajándékcsomagolásos prog-
ramot a Wekerlei Kultúrház. 
Ennek keretében meseköny-
veket és játékokat gyűjtöttek, 
amelyeket a program résztve-
vői közösen becsomagoltak. 
A több mint 50 különleges 
ajándékot a Kispesti Szociális 
Szolgáltató Centrumnak adták 
át. A WKK igazgatójától meg-
tudtuk, zömében az óvodás és 
az iskolás korosztály részére 
vittek ajándékokat a szociá-

lis centrumba, de voltak cso-
magok az egészen kicsik és a 
kamaszkorúak számára is. Az 
akcióról Szabó Mária lapunk-
nak elmondta, sokan gyűjte-
nek ebben az időszakban, de 
a kultúrház kezdeményezése 
markánsan eltért a többitől: 
azt kérték a látogatóktól, hogy 
közösen csomagolják is be az 
ajándékokat. Ennek nemcsak 
az volt a lényege, hogy izgal-
mas, egyedi, de gazdaságos, 
környezetkímélő csomago-
lástechnikákat sajátíthattak 
el, hanem az is, hogy együtt 

készültek rá, a résztvevők 
egy igazi, felemelő közösségi 
délutánt éltek meg együtt. Az 
igazgató hangsúlyozta, ezzel 
a társadalmi szerepvállalással 
szeretnének egy újabb nemes 
összefogást meghonosítani 
a kerületben. Vighné Vincze 
Erzsébettől, a KSZSZC intéz-
ményvezetőjétől megtudtuk, a 
családgondozók választják ki, 
mely családok, gyerekek kap-
ják majd a szeretettel hozott és 
csomagolt ajándékokat.

Közös ajándékcsomagolás a WKK-ban

Bábelőadással örvendeztették meg a kicsiket
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Kispest Önkormányzatának 
Környezetvédelmi Bizottsága 
idén is fotópályázatot hirdetett 
a kerületben élő középiskolás 
és általános iskolai felső tago-
zatos tanulóknak. A „Városi 
ember és a környezet” legjobb 
pályamunkáiból rendezett kiál-
lítást Varga Attila alpolgármes-
ter nyitotta meg a Városháza 
aulájában. Idén rekordszámú 
jelentkező volt, 25 pályázótól 
75 pályamű érkezett, amelye-
ket a háromtagú zsűri – Tichy 
Judit, a Zöldprogram Iroda ve-
zetője, Tóth Tibor, a Környe-
zetvédelmi Bizottság tagja és 
Getto Márton fotós – bírált el. 
A pályázaton résztvevő gyere-
kek emléklapot és ajándékokat 
kaptak Gajda Péter polgármes-
tertől, Varga Attilától és Tóth 
Tibortól. Ember és a környezet 
kategóriában: I. Szőke Anna 
Sára, II. Nemes Ábel János, 
III. Mátrai Hajna Csilla; Az élő 
természet képbe zárt pillanatai 
kategóriában: I. Tóth Réka, 
II. Németh Zsófia, III. Mátrai 
Hajna Csilla; Környezetvé-
delem kategóriában: I. Fekete 
Anna, II. Mátrai Hajna Csilla, 
III. Papp Annabella; Makró 
kategóriában: I. Popp Péter, 
II. Kósa Bertalan, III. Polgár 
András. A kiállítás 2020. feb-
ruár 28-ig tekinthető meg a 
Kispesti Városháza Tárlaton.

Természetfotók
a Városházán

PÁLYÁZATKULTÚRA

A 25. születésnap alkalmából 
Gábor Ilona, a kiállítótermet 
működtető KMO igazgatója 
köszöntötte a helikonos mű-
vészeket és a vendégeket, 
majd Kispest polgármestere 
beszélt az elmúlt negyedszá-
zadban létrejött kispesti kultu-
rális színterekről. Gajda Péter 
hangsúlyozta, a Helikon nem 
csupán kulturális egyesület, 
hanem igazi közösség. Mint 
mondta, bízik benne, hogy a 
művészkörhöz hasonlóan a 
kerület is egy ilyen baráti tár-
saság, nagy család. „Köszö-
nöm, hogy a Helikon itt van, 
és a közösségével hozzájárul 
ahhoz, hogy elmondhassuk, 
Kispest kultúrabarát, kultúrát 
szerető kerület” – fogalmazott. 
A kezdeteket és a korhangula-
tot, a rendszerváltással megin-

dult kulturális pezsgést Feledy 
Balázs művészeti író idézte 
fel. Beszélt az önszerveződés 
elemi erővel feltörő igényéről, 
amely a művészeti életben is 
szakmai szervezeteket, vala-
mint generációs, illetve terüle-
ti szerveződéseket eredménye-

zett, Budapesten jellemzően a 
külső kerületekben. Ebből a 
kavalkádból kitűnt a Helikon, 
amelynek vezetőjét, Skoda 
Évát, az „összetartó erőt” kü-
lön is méltatta. A kiállítás kap-
csán a műfaji sokszínűséget 
említette, és kiemelte, hogy 

a művészek saját zónájukból 
átnyúlnak más területekre is. 
Beszélt arról, hogy a kiállí-
tás kifejezi a korhangulatot, 
„kor-szerű”, jó érezni a kísér-
letezést. Mint mondta, a friss, 
gondolkodó attitűdöt nagyra 
tartja a Helikonban. Külön 
kiemelte, hogy Kispest kivé-
teles hely abból a szempont-
ból, hogy egyéni kiállításokat 
is rendez a helikonos művé-
szeknek a Nagy Balogh János 
Kiállítóterem mellett a KMO-
ban, a Wekerlei Kultúrházban 
és a Városházán. Skoda Éva a 
közösség munkáját méltatta, és 
megköszönte a tagoknak, hogy 
elérték ezt az eredményt. A 
megnyitó végén a KMO szüle-
tésnapi tortával kedveskedett a 
helikonosoknak.

Nagyszabású kiállítással ünnepli létrejöttének 25. évfordulóját a Kispesti He-
likon Kulturális Egyesület a Nagy Balogh János Kiállítóteremben. Az érdek-
lődők 2020. január 31-ig tekinthetik meg a helikonos művészek alkotásait.

Huszonöt éves a kispesti Helikon

Skoda Éva, az egyesület elnöke a tárlat megnyitóján
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Hét kispesti általános iskola 
összesen 324 tanulója méret-
tette meg magát az őszi úszó-
versenyen. Idén is a Kós is-
kola úszói szerezték a legtöbb 
pontot, második a Bolyai, har-
madik az Erkel iskola csapata 
lett. Az alsósok Kertész Csaba 
és Vinczek György alpolgár-
mesterektől, a felsősök Tóth 
Andrástól, a Kispesti Uszoda 
igazgatójától vehették át az ér-
meket és ajándékokat.

Több mint száznyolcvanan 
vettek részt a Kispest Kupa 
2019. asztalitenisz-verseny-
sorozaton, amelynek a Gábor 
iskola adott otthont. A Kispesti 
Sportközpont és a Kispest SE 
által rendezett ötnapos ver-
senyt a Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási és Szoci-
ális Irodája, valamint a Kül-
ső-Pesti Tankerületi Központ 
támogatta.

A Kós iskola nyerte 
az úszóversenyt

Asztalitenisz-kupa 
a Gábor iskolában

SPORT GONDOSKODÁS

Az ENSZ 1992-ben nyilvání-
totta december 3-át a fogyaté-
kossággal élők világnapjává, 
hogy ezzel hívja fel a társa-
dalom figyelmét a fogyaték-
kal született, illetve betegség, 
baleset vagy katasztrófa kö-
vetkeztében fogyatékossá vál-
tak problémáira. A világnapon 
rendezett ünnepségen Balázs 
Piroska intézményvezető kö-
szöntötte a vendégeket, köztük 
Gajda Péter polgármestert és 
Vinczek György alpolgármes-
tert, a szolgálat munkatársait 
és a civilszervezetek képvise-
lőit, valamint a gondozottakat. 
Kispest önkormányzata minél 
több segítséget próbál nyújtani 
azoknak, akik valamilyen tes-
ti vagy szellemi nehézséggel, 
egészségkárosodással küzde-
nek, értelmileg akadályozot-
tak, mozgásukban korlátozot-
tak, látás- vagy hallássérültek. 

Az intézményi és az informa-
tikai akadálymentesítés nem-
csak a fogyatékossággal élők 
mindennapjait könnyíti meg, 
hanem az egészséges embe-
reknek, babakocsival köz-
lekedőknek és az időseknek 
is nagy segítséget jelent – 

hangsúlyozta köszöntőjében 
Vinczek György. A rendezvé-
nyen a Honvéd Együttes két 
művésze, Gregus Anikó és 
Dobrozemszky Gábor adott 
zenés műsort. Az önkénte-
sek nemzetközi világnapja, 
december 5. alkalmából tartott 

rendezvényen Balázs Piroska 
elmondta, hogy az ENSZ 1985-
ben határozott a világnap meg-
ünnepléséről. Az önkéntesség 
segít a tapasztalatszerzésben a 
fiataloknak, és az idősebbek-
nek is hasznos, mert aktívan 
tudják tölteni hétköznapjaikat, 
valamint a megszerzett tudá-
sukat át tudják adni a fiatalabb 
nemzedékek számára. Vinczek 
György beszédében kiemelte, 
hogy a kerület egyetlen olyan 
intézménye a Segítő Kéz, ahol 
ünnepség keretében köszönik 
meg az önkéntes segítők mun-
káját. Az ünnepeltek részére 
díszoklevelet és karácsonyi 
emléktárgyat adott át az intéz-
mény vezetője. Ezt követően 
Kurkó József előadóművész 
rövid zenés műsorát hallgat-
hatták meg a résztvevők, majd 
a program vendéglátással és 
beszélgetéssel zárult.

Családias ünnepséget rendezett a fogyatékossággal élők világnapján, az ön-
kéntesek világnapján pedig az önkéntes segítők munkáját köszönte meg a 
Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat.

Világnapokat ünnepeltek a Segítő Kéznél

Balázs Piroska intézményvezető köszöntötte a vendégeket

Tapasztalatszer-
zésben és tudását-
adásban is segít
az önkéntesség

Kiállítással
ünnepel a kulturá-

lis egyesület



14 KISPEST

WEKERLE • KULTÚRA  • KÖZÖSSÉG

WKK - Wekerlei Kultúrház és Könyvtár Művelődési Ház
1192 Bp., Petur u. 7.  tel.: 282 9895, 358 0690, wkk.kispest.hu

Békés karácsonyt és kultúrában gazdag, 
örömteli új évet kíván a WKK!

Januártól induló új tanfolyamaink:
Kicsitánc (7-9 éveseknek)
első alkalom: január 17.

Felnőtteknek:
Rendhagyó rajzórák művészettörténeti utazással

első alkalom: január 18.
Szenior örömtánc

első alkalom: január 15.
Tűzzománc tanfolyam

első alkalom: február 7.
Ünnepi zárvatartás: 2019. december 20-tól 2020. január 5-ig. Nyitás: 2020. január 6-án.

2019. DECEMBER

FELHÍVÁS

Beköszöntött a téli időszak, szépségeivel, örömeivel és nehézségeivel együtt. Bár az idén még jelentő-
sebb hómennyiség nem jelentkezett, a tél tartogathat számunkra további meglepetéseket, havat, ónos 
esőt, jegesedést, ezáltal csúszós járdákat és úttestet.

Hóeltakarítás és jégmentesítés a közterületeken

Télen az utak és járdák a rá-
fagyott csapadék, illetve a 
letaposott hó miatt komoly 
veszélyforrást jelenthetnek a 
gyalogosan közlekedők szá-
mára. Ezért lényeges, hogy hó- 
és jégmentesítésük az időjárás 

függvényében akár naponta 
több alkalommal is megtör-
ténjen. A burkolt utak és a 
fővárosi kezelésű közjárdák 
megtisztítását a fővárosban és 
Kispesten a Fővárosi Önkor-
mányzat megbízásából az FKF 

Zrt. végzi. A megállóhelyek és 
az azokat övező járdaszaka-
szok takarításáért az üzemelte-
tő közlekedési vállalat, a BKK 
és a BKV felelős. A kerület 
kezelésében lévő közterületi 
járdák – parkokban, tereken, 

sétányokon átvezető gyalog-
járdák – tisztításáról a kispes-
ti önkormányzat megbízásá-
ból a Közpark Nonprofit Kft. 
gondoskodik. A főváros köz-
tisztaságáról szóló 48/1994. 
(VIII.1.) Főv. Kgy. rendelet 
alapján az ingatlanok előtti 
járda megtisztítása az ingatlan 

tulajdonosának – kezelőjének, 
használójának, bérlőjének – 
feladata. Egy-egy balesetből 
adódó kártérítés az ingatlan 
tulajdonosát vagy adott eset-
ben a társasház lakóközössé-
gét együttesen terheli. A fás 
szárú növények védelméről 
szóló 346/2008. (XII. 30.) 
Korm. rend. szerint a járdák 
síkosságmentesítésére olyan 
anyag használható, amely 
a közterületen vagy annak 
környezetében levő fás szá-
rú növények egészségét nem 
veszélyezteti. Környezetbarát 
szóróanyag és zeolitőrlemény 
kapható a nagyobb élelmiszer-
áruházakban és hipermarke-
tekben.

A közterületi jár-
dákat a Közpark 

Kft. takarítja

Az ingatlan előtti járda megtisztítása a tulajdonos feladata
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• Óvodapedagógus, Kispesti Gyöngykagy-
ló Óvoda – Határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony, teljes munkaidő – Pályáz-
ni lehet 2020. január 2-ig
• Konyhás, Kispesti Gyöngykagyló Óvoda 
– Határozatlan idejű közalkalmazotti jog-
viszony, teljes munkaidő – Pályázni lehet 
2020. január 6-ig
• Óvodapedagógus, Kispesti Szivárvány 
Óvoda – Határozatlan idejű közalkalmazot-
ti jogviszony, teljes munkaidő – Pályázni 

lehet 2020. január 29-ig
• Óvodapedagógus, Kispesti Hársfa Óvoda 
– Határozatlan idejű közalkalmazotti jog-
viszony, teljes munkaidő – Pályázni lehet 
folyamatosan
• Gyógypedagógiai asszisztens, Kispesti 
Móra Ferenc Óvoda, Általános Iskola és 
EGYMI – Határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony, teljes munkaidő – Pályáz-
ni lehet folyamatosan
• Kisgyermeknevelő, Kispesti Egyesített 

Bölcsődék – Határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony, teljes munkaidő – Pá-
lyázni lehet folyamatosan
• Dajka, Kispesti Arany Óvoda – Határozat-
lan idejű közalkalmazotti jogviszony, teljes 
munkaidő – Pályázni lehet folyamatosan

Részletes pályázati kiírások
a https://uj.kispest.hu/palyazatok
honlapon.

KÖZALKALMAZOTTI ÁLLÁSHELYEK KISPESTEN
LEVESEK

450 FT-TÓL
FŐÉTELEK
990 FT-TÓL

DESSZERTEK 
350 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



TEKNŐS FERENC
4. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

SOMOGYI LÁSZLÓNÉ
5. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

Minden hónap első szerdáján 17 
és 18 óra között a Wekerlei Tár-
saskör Egyesület helyiségében 
(Kós Károly tér 10.)

PARÓCZAI ANIKÓ
9. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

Minden páratlan hét keddjén 9 
és 11 óra között az Ady Endre 
út 190. alatt, valamint telefonos 
egyeztetés alapján
(06-30-483-6529)

Telefonos egyeztetés alapján 
(06-20-290-4875) a DK-irodában 
(Ady Endre út 106.)

DOMOKOS GÁBOR
10. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

VARGA ATTILA
alpolgármester
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

Minden hónap első péntekén 17 
és 18 óra között a Kispesti Vass 
Lajos Általános Iskolában (Csoko-
nai utca 9.)

LACKNER CSABA
7. sz. választókörzet

Minden hónap első szerdáján 
16 és 17.30 között a Kispesti 
Waldorf Iskolában (Vécsey utca 
9-13.), jelentkezni lehet még
a DK irodájában (Ady Endre út 
106., Tel.: 607-3879,
Email: dkkispest@gmail.com)

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

ÉKES GÁBOR
8. sz. választókörzet
(Fidesz-KDNP)

DÓDITY GABRIELLA
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

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

FEKETE MÁRK
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

LAZÁNYI FERENC
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap első szerdáján 17 
és 18 óra között a Wekerlei Tár-
saskör Egyesület helyiségében 
(Kós Károly tér 10.)

SONG SIMON
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)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

ÜGYFÉLFOGADÁS A VÁROSHÁZÁN
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

EGÉSZSÉGÜGY

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

6. sz. választókörzet
Minden hónap második keddjén 
14 és 16 óra között, telefonos 
bejelentkezés alapján (347-4573) 
a Polgármesteri Hivatalban

KERTÉSZ CSABA
alpolgármester
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

12. sz. választókörzet
Alpolgármesteri fogadóórája:
Minden hónap második szerdáján 
13 és 16 óra között, telefonos 
egyeztetés alapján (347-4523)
a Polgármesteri Hivatalban
Képviselői fogadóórája:
Minden hónap harmadik hétfőjén 
17 és 18 óra között a Kertvárosi 
Közösségi Házban
(Temesvár utca 117.)

VINCZEK GYÖRGY
alpolgármester
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

11. sz. választókörzet
Telefonos egyeztetés alapján 
(550-0019)

RÁTKAY ANDREA
3. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

BURÁNY SÁNDOR
országgyűlési képviselő
(MSZP)

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

DR. HILLER ISTVÁN
országgyűlési képviselő
(MSZP)

Következő fogadóóráját február-
ban tartja a kispesti MSZP-iro-
dában (XIX., Kossuth Lajos utca 
50.). Előzetes bejelentkezés nem 
szükséges

FEKETE LÁSZLÓ
1. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

Minden hónap második keddjén a 
Forrásházban (Dobó Katica utca 
18.), előzetes telefonos egyezte-
tést követően (06-20-549-2456)

BOGÓ JÓZSEFNÉ
2. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

Minden hónap második hétfőjén 
16 és 18 óra között az MSZP-
székházban
(Kossuth Lajos utca 50.)

GAJDA PÉTER
polgármester
(MSZP)

FERENCZI ISTVÁN
Listás képviselő
(LMP)

Telefonos egyeztetés alapján 
folyamatosan
(06-20-239-2122)
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Ssangyong Délpest 
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu

ertekesites@ssangyongdelpest.hu  • +36 1 280 1533, +36 20 318 3760

Igazi családi SUV. Rendkívül gazdag biztonsági alapfelszereltséggel,  
tágas belső térrel, erős, gazdaságos Euro 6D-s motorokkal,  

akár összkerékhajtással vagy automata váltóval is rendelhető. 

A márkakereskedésünkbe érkező autók nagy része már idén átvehető.

Vegyes üzemanyag-fogyasztás:  
5-8,3 l/100 km, felszereltségtől függően.

Károsanyag-kibocsátási szint:  
Euro 6d temp. 

CO2 kibocsátás (vegyes):  
144-190 g/km.

Induló ár:  
5 949 000 Ft-tól

Vadonatúj  
Korando  

modell

A képen látható autó  
illusztráció.



Csepeli színesfém és vastelepre keresünk
munkaerőt több munkakörbe is.

Munkaidő: hétfőtől péntekig, 7:00-től 16:00-ig.

Önéletrajzokat várjuk: info@alcuservice.hu
Telefonon érdeklődhet: 06-30-661-2455

Segédmunkás/rakodó munkási
- B kategóriás jogosítvány előny.
- Nettó 210.000 Ft

Rakodógép-kezelői
- Nettó 400.000 Ft

Fuvarszervezői
- Fizetés igény szerint

Könyvelő / könyvelő asszisztensi

- Fizetés igény szerint

Teherautó sofőri

- Multi liftes, darus gépjárműre

- Nettó 420.000 Ft
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MINÔSÉGI NYELVOKTATÁS KISPESTEN 
Angol, német, spanyol, francia, és olasz nyelvtanfolyamaink január  
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

www.shetland.hu

Shetland U.K.  
Nyelviskola

1992 óta a nyelvtanítás élvonalában!
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