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Közel egymilliárdos támogatás
az egészségügyi ellátás fejlesztésére

MEGNYÍLT A WEKERLEI KISPIAC
Jogerőre emelkedett a használatba vételi engedély, 
így február elején az új helyen nyithatta meg kapuit 
a termelői vásár, és hamarosan teljes üzemben ren-
delkezésre áll a wekerlei kispiac épülete és területe. 
Az önkormányzat megkötötte a szerződéseket az új 
bérlőkkel, és folyamatosan adják ki a működési en-
gedélyeket.

6. oldal

ÖNKORMÁNYZAT

5. OLDAL

EMLÉKEZÉS

Hetvenöt évvel ezelőtt feje-
ződtek be a második világ-
háború harcai Kispesten. A 
békét szimbolizáló Városház 
téri emlékműnél a háború ka-
tonahőseire, a világégés pol-
gári áldozataira és az elhur-
colt kispestiekre emlékeztek.

9. oldal

VINCZEK GYÖRGY
ZÖLDPROGRAM

Mostantól hetente kétszer 
útnak indul a Zöldprogram 
Iroda, a Kispesti Rendészeti 
Központ és a Közpark Kft. 
munkatársaiból álló Kis-
pesti Zöldkommandó, hogy 
megkeresse, felmérje és el-
takarítsa az illegális szemét-
lerakásokat.

3. oldalÖNKORMÁNYZAT
VARGA ATTILA

Februári ülésén elfogadta a 
képviselő-testület Kispest 
idei költségvetését: a bevé-
teleket és a kiadásokat 11 
milliárd 956 millió 679 ezer 
forintban állapították meg. 
Több támogatásban része-
sülnek a kerületi civilszerve-
zetek.

7. oldal

GAJDA PÉTER
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Akcióban a ZöldkommandóAkcióban a Zöldkommandó
Évek óta komoly fejtörést okoz az 
önkormányzatnak az illegális hul-
ladéklerakók, alkalmi szemétkupa-
cok, lomtalanítások felszámolása. 
Mostantól hetente két alkalommal 
reggel útnak indul a Zöldprogram 
Iroda, a Kispesti Rendészeti Köz-
pont és a Közpark Kft. munkatársa-
iból álló Kispesti Zöldkommandó, 
hogy megkeresse, felmérje, eltaka-
rítsa az illegális zöld-, kommunális 
és építési szemétlerakásokat a ke-
rületben – tudtuk meg Gajda Péter 
polgármestertől.

Évente 40-50 millió forintot költ az önkor-
mányzat az illegális szemétlerakó helyek 
felszámolására, pedig ennek a pénznek 
lenne sokkal jobb helye is. Külön bosszan-
tó, hogy kerületben felhalmozott illegális 
szemét egy része nem Kispesten „terme-
lődik”, hanem máshonnan szállítják ide 
– mondta Gajda Péter polgármester, aki a 
kerületi rendőrkapitánytól arra kapott ígé-
retet, hogy amennyiben az autós illegális 
szemétlerakók rendszámát ismerik, haté-
konyabban járnak majd el a tevékenységet 
végzőkkel szemben. Az önkormányzat azt 
tervezi, hogy létrehoz egy olyan gyorsan 
reagáló csoportot, amely tetten is érheti az 
illegális tevékenységet végzőket. Addig is 
arra kérik a kispestieket, hogy telefonon 
értesítsék munkaidőben a Zöldprogram 
Irodát vagy a Kispesti Rendészeti Közpon-
tot, ha ilyet látnak vagy újabb illegális sze-
métlerakót találnak – mondta Varga Attila, 

a Kispesti Zöldkommandó újraszervezője, 
a kerület közrendjének és tisztaságának 
felügyeletével megbízott alpolgármester. 
Egy-egy akció során a Zöldkommandó 
megkeresi, felméri, eltakarítja az illegális 
zöld-, kommunális és építési szemétlera-
kásokat a kerületben, s ha tudnak, beszél-
getnek a szomszédokkal is, tapasztalatokat 

gyűjtenek. A meglévő szemétkupacokból 
igyekeznek adatokat kinyerni a vélelmez-
hető szemetelő beazonosítása érdekében, 
és amennyiben kispesti az érintett, akkor be 
is csengetnek hozzá – tette hozzá az alpol-
gármester. Bán Zoltántól, a Közpark Kft. 
vezetőjétől megtudtuk, hogy kollégái szin-

te ipari mennyiségű szemetet számolnak 
fel hetente, mennyisége gyakran a 70 köb-
métert is eléri. Változást hozhat az a márci-
ustól érvényes bírságolási rend, amelynek 
értelmében a „zöldkommandósok” felszó-
lítják a szemetet illegálisan az utcán tárolót, 
oda kihordót, s ha az illető nyolc nap alatt 
nem intézkedik az elszállításról, az újrael-
lenőrzés után már nem a kormányhivatal, 
hanem a rendőrség intézkedik az ügyben. 
A kiszabható legmagasabb bírság 150 ezer 
forint is lehet. A Közpark munkatársainak 
azon kívül, hogy összeszedik az ömlesztett 
illegális szemet a kerületben, az elszállítás 
után még szét is kell válogatniuk azt, hi-
szen külön kell gondoskodni a kommuná-
lis, a műanyag, az építési és a zöldhulladék 
elszállításáról, és ez mind-mind óriási költ-
ségekkel jár – magyarázta Bán Zoltán.

Szigorúbb fellépést ígér az önkormányzat az illegális szemetelőkkel szemben
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Százötvenezer forint
is lehet a bírság

Önkormányzati támogatás
felsőfokú tanulmányokhoz

ÖSZTÖNDÍJ

Varga Attila adta át a támogatást igazoló iratokat

Idén 46 kispesti fiatal felsőfokú tanulmányait támogatja ösz-
szesen hatmillió forinttal az önkormányzat a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében.
Kispesten 2009 óta hagyomány, hogy 
az önkormányzat a kormányzattal kö-
zösen, ösztöndíjjal támogatja a nehéz 
körülmények között élő és felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő, illetve folytató 
kispesti fiatalokat. Az ösztöndíjakat 
igazoló iratokat Varga Attila alpol-
gármester nyújtotta át az ünnepségen 
megjelent diákoknak a Városháza 
dísztermében rendezett ünnepségen. 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösz-
töndíjpályázatot az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma írja ki, ehhez csatlakozik 

az önkormányzat, és saját költségveté-
séből támogatja azt. A pályázat lehető-
séget biztosít az első diplomás – álla-
milag finanszírozott és költségtérítéses 
képzésben tanuló – fiatalok tanulmányi 
kiadásának mérséklésére. Az önkor-
mányzathoz benyújtott pályázatokat a 
szakbizottság bírálja el, a differenciálás 
szociális rászorultság alapján történik. 
Az önkormányzat által megítélt havi 
ösztöndíj összegét a minisztérium felül-
vizsgálja és megduplázza.

v

A társadalmi érzékenyítést, a kirekesztettség és az előítéletesség csökkentését felvál-
laló Reflektor Egyesület Relatív szépség projektjének első divatbemutatóját rendez-
ték „Te is lehetsz címlapmodell!” címmel a Forrásházban. A rendezvényen Burány 
Sándor országgyűlési képviselő és Vinczek György alpolgármester mondott köszön-
tőt. A projektet Takács Máriusz, az egyesület elnöke mutatta be, majd Kéri Éva, a 
program háziasszonya indította útjára a rendhagyó divatbemutatót.

Rendhagyó divatbemutató a Forrásházban
KÖZÖSSÉG



4 KISPEST KISPEST 5

A holokauszt emléknapján – 
1945. január 27-én szabadult 
fel az auschwitzi haláltábor – 
tartott testületi ülés kezdetén 
a képviselők egyperces néma 
felállással tisztelegtek az áldo-
zatok emléke előtt.

Magasabb adórészesedés
Zárt ülésen döntött a testület 
a Segítő Kéz Kispesti Gon-
dozó Szolgálat 2020–2025-ös 
időszakra szóló intézményve-
zetői megbízásáról. A szociá-
lis intézményt a következő öt 
évben is Balázs Piroska vezeti. 
A zárt ülést követően a köz-
szolgálati tisztviselők napjáról 
és a 2020. évi igazgatási szü-
netekről alkotott rendeletet a 
testület. E szerint 2020. július 
1-je a köztisztviselők számára 
munkaszüneti nap. A polgár-
mesteri hivatal 2020. évi mun-
karendjében a nyári igazgatási 
szünet július 20-tól augusztus 
23-ig, a téli igazgatási szünet 
december 21-től 2021. január 
3-ig tart. Elfogadták a kép-
viselők a testület 2020. évi 
munkatervét is. Támogatta a 

testület a fővárosi önkormány-
zatot és a kerületi önkormány-
zatokat osztottan megillető 
bevételek 2020. évi megosz-
tásáról szóló fővárosi önkor-
mányzati rendelettervezetet, 
amelynek alapján Kispest he-
lyi iparűzésiadó-részesedése a 
forrásmegosztásból 5 milliárd 
61 millió 125 ezer forint, ami 
152 millió 801 ezer forinttal 
több, mint 2019-ben. A pá-
lyázat útján értékesített Kos-
suth tér 23-24. alatti társasház 
felújításához kapcsolódóan 
újabb parkolóhelyek épülhet-
nek kerületi helyszíneken: az 
új tulajdonosok az építési en-
gedélyeztetési eljárás során 
55 parkolóhely építéssel való 
megváltását kérelmezték az 
önkormányzattól. A tervezé-
si és kivitelezési feladatokat 
2020. december 31-ig kell el-
végeznie a beruházónak. Csak-
nem 18 millió forintot biztosít 
az önkormányzat a VEKOP-
projekt keretében megvalósu-
ló, Kerékpárosbarát infrastruk-
turális fejlesztések Budapest 
XIX. kerületében elnevezé-

sű kiemelt projekt tervezési 
pluszköltségeire. Jóváhagyták 
a képviselők a Kispesti Egész-
ségügyi Intézet struktúraátala-

kításához kapcsolódó szakmai 
tervét. Ötszázezer forinttal 
támogatja az önkormányzat a 
hajléktalanok ellátásával, vala-
mint a krízishelyzetben levők 
fogadásával foglalkozó Misz-
szió Alapítvány – Micva Ház 
– Jótett elnevezésű szervezet 
2020. évi tevékenységét.

Vizsgálóbizottság alakult
Módosításokkal fogadta el a 
testület Ferenczi István önál-
ló indítványát antikorrupciós 
tényfeltáró és vizsgálóbizott-
ság (AKTV) felállítására. 
A vita után a testület három 
hónapos működést szavazott 
meg a bizottságnak, amelynek 

módosított feladata „a sajtó-
ban a 2019-es önkormányzati 
választások időszakában, to-
vábbá ezt követően hang- és 
videofelvételeken, valamint 
írásban megjelent, Kispes-
tet érintő, korrupció gyanú-
ját vagy egyéb visszaéléseket 
felvető, esetlegesen felmerülő 
további hasonló ügyek vizs-
gálata, vizsgálati beszámoló 
készítése, és szükség szerint 
személyi és/vagy az önkor-
mányzat működésére vonat-
kozó strukturális átalakítási 
javaslatok megfogalmazása a 
korrupciós kockázat csökken-
tése érdekében. Az AKTV zárt 
ülésen dolgozik, működésének 
részletes szabályairól saját ha-
táskörben dönt, és a vizsgálat 
lezárását követően jelentést 
tesz a képviselő-testületnek.” 
Tagjai: Ferenczi István – LMP 
(elnök), Domokos Gábor – DK 
(alelnök), Dódity Gabriella – 
Fidesz-KDNP, Fekete László 
– MSZP, Fekete Márk – Fi-
desz-KDNP, Paróczai Anikó – 
Momentum, Ábelné dr. Juhász 
Mária – külsős, Sólyomfi And-
rea Hanna – külsős.

Újabb parkolóhe-
lyek épülhetnek 

Kispesten

ÖNKORMÁNYZAT

Az idei év első testületi ülésén a szakrendelő szakmai tervéről, parkolóhelyek létesítéséről, valamint 
antikorrupciós tényfeltáró és vizsgálóbizottság felállításáról is döntöttek a képviselők.

Gajda Péter polgármester a testületi ülésen

Elfogadták a testület 2020-as munkatervét is

Megkezdte idei munkáját a képviselő-testület

v

Hosszú idő után a tavalyi volt az első olyan év, amikor évbúcsúz-
tatóra hívta össze dolgozóit az Egészségügyi Intézet vezetése. 
Az ünnepség keretében dr. Szicsek Judit felnőtt háziorvos az „Év 
orvosa”, Kis-Steinbach Alíz urológiai szakasszisztens az „Év asz-
szisztense”, Balázs Róbertné intézeti kézbesítő az „Év dolgozó-
ja” lett, így pénzjutalommal is járó Elismerő Oklevelet vehetett 
át. Emellett kilenc dolgozó részesült Főigazgatói Dicséretben. 
A Budapest Honvéd FC „Örülünk, hogy segíthettünk!” akciójá-
nak egyik kedvezményezettjeként a Kispesti Egészségügyi Gép-
Műszer Alapítvány 200 ezer forintot kapott; a támogatást a KEI 
fenntartója nevében Vinczek György alpolgármester vette át.

Örömteli pillanatok
v

Megkoszorúzták Jahn Ferenc doktor mellszobrát a Kispesti Egész-
ségügyi Intézetben. A megemlékezést évek óta a Magyar Ellenál-
lók és Antifasiszták Szövetségének (MEASZ) kispesti csoportja 
szervezi a szegények gyógyítójaként ismertté vált orvos, Kispest 
díszpolgárának születésnapján. Az emlékezésen részt vett Jahn 
Ferenc lánya, Jahn Erzsébet; a MEASZ képviseletében Szonderik 
Gyula; az önkormányzat részéről Vinczek György és Varga Attila 
alpolgármesterek, Teknős Ferenc képviselő; a szakrendelő kép-
viseletében dr. Kumin Marianna főigazgató; Siklós Zsuzsanna, a 
Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény vezetője; valamint a Romák 
Felzárkóztatásáért Egyesülettől Losó Györgyné.

Jahn Ferencre emlékeztek

Budapest összesen 50 milli-
árd forint központi költség-
vetési támogatásban részesül 
az egészségügy fejlesztése 
érdekében a következő öt év-
ben, a kormány és a fővárosi 
önkormányzat között koráb-
ban létrejött megállapodás 
értelmében. Idén kétmilliárd 
forintot fordítanak a képalko-
tó diagnosztikai (MR és CT) 
vizsgálatokhoz kapcsolódó 

várólisták megszüntetésére, 
nyolcmilliárd forintot pedig a 
kerületi önkormányzatok kö-
zött osztanak szét az egész-
ségügyi alapellátás és a járó-
beteg-ellátás színvonalának 
emelésére. Ebből a keretből 
Kispest orvosieszköz-fejlesz-
tésre és épületfelújításra 931 
millió forintnyi támogatást 
kap, így immár minden adott 
ahhoz, hogy a Polgármesteri 

Program keretében megígért 
egynapos sebészetet kormány-
zati és fővárosi támogatással 
kialakítsuk – mondta lapunk-

nak Gajda Péter polgármes-
ter. Az intézmény fejlesztése 
már korábban megkezdődött, 
tavaly önerőből, mintegy 250 
milliós saját forrásból újította 
meg az önkormányzat a Kis-
pesti Egészségügyi Intézet 
(KEI) betegfogadó terét.
A kispesti képviselő-testület 
januári ülésen elfogadta a KEI 
struktúraátalakításához kap-
csolódó szakmai tervét. Az 
egészségügyi szolgáltatások 
finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló, módosított 
kormányrendelet alapján a 
járóbeteg-szakellátásra hatá-
lyos finanszírozási szerződés-
sel rendelkező egészségügyi 
szolgáltatókat december végén 
egyszeri díjazás illette meg. Az 
intézet számlájára „struktúra-
átalakításhoz kapcsolódó díj” 

jogcímen több mint 57 mil-
lió forint érkezett a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkeze-
lőtől, a támogatás felhasználá-
sához az intézménynek szak-
mai tervet kellett készítenie 
és bemutatnia a fenntartónak. 
Dr. Kumin Marianna főigaz-
gató a testületi ülésen elmond-
ta: a KEI struktúraátalakítása 
az egynapos sebészeti ellátás 
megvalósítására fókuszál. Az 
átalakítás az Ady Endre úti fő-
épületen belüli szakellátás-át-
szervezéssel, három ütemben 
történik meg. A laboratóriumi 
részleg a második emeletről a 
földszintre költözik, és helyére 
a – jelenleg az első emeleten 
található – fiziko- és mozgás-
terápiás egységek kerülnek. 
Az ortopédia az első emeletre 
kerül, így egy szinten lesz a ha-
sonló területen tevékenykedő 
reumatológiával. Az egynapos 
sebészet a harmadik emelet 
jobb szárnyán kap majd helyet. 
Az intézmény főigazgatója ar-
ról is tájékoztatta lapunkat, 
hogy sok-sok erőfeszítésnek, 
egyeztetésnek köszönhetően 
februártól ismét van gyermek-
szemészeti rendelés: heti hat 
órában, csütörtökönként 14-től 
20 óráig dr. Szűcs Katalin fo-
gadja a kis betegeket.

Zöld utat kapott
az egynapos

sebészet

BERUHÁZÁS

Az Egészséges Budapest Program keretében idén 931 millió forintot kap a kerület a Kispesti Egészségügyi 
Intézet további fejlesztésére.

Kezdődhet a szakrendelő struktúraátalakítása

Csaknem egymilliárd forintot kap Kispest
az egészségügyi ellátás fejlesztésére
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Wekerletelep évszázados kin-
cseivel nyugdíjasok, fiatalok, 
kisgyermekes családok ottho-
na. Amikor az önkormányzat 
eltervezte a piac átépítését, két 
fontos elképzelést akartunk 
megvalósítani: értéket mente-
ni és értéket teremteni. Tiszte-
lettel adózunk azoknak, akik 
több mint 110 évvel ezelőtt, 
hosszú egyeztetések után 
megtervezték Wekerlét, és 
kialakították arculatát. A Pan-

nónia út, a Nádasdy utca és a 
Gutenberg körút által határolt 
területen fekvő kispiac felújí-
tására Kispest önkormányzata 
a fővárosi önkormányzat által 
kiírt Tér_Köz pályázaton in-
dult. 2013-tól folyamatosan 
készültek tervek a piac épü-
letére, egyeztetést kezdtünk 
a piaci árusokkal, a Weker-
lei Társaskörrel, a Wekerlén 
élőkkel, és ezzel kapcsolat-
ban ötletbörzét tartottunk. A 
kiviteli tervek 2018 közepére 
készültek el, az építési enge-
délyt követően megkezdtük az 
épületek részleges lebontását 
és az új épületek kialakítását. 
A Pannónia úti oldalon válto-
zatlanul árusítottak a boltok. 
2019. október 15-én a kivi-
telező befejezte az építést, és 
megindult a használatba vételi 
eljárás. 2020. január 31-én az 
épületkomplexum megkapta a 
használatba vételi engedélyt, 
amely február 3-án jogerőre 
emelkedett. Az új bérlőkkel 
megkötöttük a szerződéseket, 

a működési engedélyek kiadá-
sa folyamatban van. A piac te-
rületén továbbra is biztosított 
az őstermelők árusítása. Erre a 

termelői piacra járni jó, gyere-
keknek, felnőtteknek élmény 
a nyüzsgés, az ízek, az illatok, 
a színek kavalkádja.
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A legfontosabb napirendként 
tárgyalta a testület az idei költ-
ségvetést, amit a képviselők ti-
zenegy igen, egy nem és öt tar-
tózkodás mellett elfogadtak: a 
bevételeket és a kiadásokat 11 
milliárd 956 millió 679 ezer 
forintban állapították meg. 

Vinczek György alpolgármes-
ter javaslatára a civil pályázati 
alapot kilencmillió forintra 
emelték. Továbbra is kapják az 
államosított iskolák a szabad 
felhasználású egy-egymillió 
forintot az önkormányzattól, 
illetve Paróczai Anikó képvi-
selői indítványára a Wekerlei 

Társaskör támogatása három-
millió forintra nőtt; műemlék-
támogatásról, elsősorban a 
nyílászárók cseréjéről további 
tárgyalások várhatóak. Támo-
gatták a képviselők Dódity 
Gabriella képviselő javaslatát, 
hogy az ÉNO Gyöngyszemek 
Alapítvány egymillió forintot 
kapjon táboroztatásra. Szavaz-
tak az önkormányzat rendele-
téről, a Wekerletelep Kerületi 
Építési Szabályzatáról. Mó-
dosították az önkormányzati 
címek, díjak, elismerések ala-
pításáról és adományozásáról 
szóló helyi rendeletet. E sze-
rint 2021-től adományozható 
a Sárkányölő Szent György 
Elismerés, amelyet a kerületi 
rendőrkapitányság állományá-
ban hosszabb ideje szolgálatot 
teljesítő rendőr kaphat. A pénz-
jutalommal is járó elismerés 
átadására minden évben Szent 

György napjához kapcsoló-
dóan kerül majd sor. A testület 
jóváhagyta a Kossuth téri Piac 
Piaccsarnok Társasházzal kö-
tendő megállapodást, amely-
nek értelmében az egymással 
szemben fennálló, pénzben 
meghatározott és lejárt köve-
teléseiket – területbérleti díj, 
szolgáltatási díjak és közös 
költség – egymás tartozásai-
val szemben beszámítják. A 
képviselő-testület úgy döntött, 
hogy pályáztatás nélkül bérbe 
adja a kispesti önkormányzat 
tulajdonában álló telken lévő 
wekerlei kispiac 32,5 négy-
zetméteres, nem lakáscélú 
helyiségét közösségi célra, öt 
évre az Átalakuló Wekerlei 
Közösségi Szövetkezetnek. 
Elfogadták a Bóbita, a Hársfa, 
a Mézeskalács, a Tarka-barka 
és a Százszorszép óvodák ve-
zetőinek szakmai beszámolóit 

az intézményekben 2015 és 
2020 között folyó munkáról. 
Ezzel összefüggésben szavaz-
tak a képviselők arról, hogy a 
Bóbita, a Hársfa, a Mézeska-
lács és a Százszorszép óvodák 
jelenlegi vezetőit pályázat ki-
írása nélkül, öt évre megbíz-
zák az intézmény vezetésével. 
A képviselők elfogadták a Pol-
gármesteri Hivatal 2019. évi 
munkájáról, a Kispesti Sport-
központ 2019. évi tevékenysé-
géről, a 2020. évi sportrendez-
vények tervezetéről, valamint 
a Kispesti Állatvédelmi Járőr-
szolgálat tevékenységéről és 
2019. évi működéséről szóló 
beszámolót, a XIX. Kerüle-
ti Ifjúsági és Szabadidősport 
Egyesület tavalyi támogatása 
felhasználásáról szóló tájékoz-
tatót, illetve a 2019. évi alapít-
ványi pályázati támogatások 
elszámolását is.

Egyebek mellett Kispest idei költségvetéséről, új kitüntetésről, pályázati támogatásokról is döntöttek a 
képviselők a februári testületi ülésen.

Elfogadták a 2020-as költségvetést

Dr. Benedek-Szabó Andrea és dr. Vitál Márton aljegyzők, Gajda Péter polgármester, Vinczek György, 
Kertész Csaba és Varga Attila alpolgármesterek

Idén közel 12 
milliárd forintból 

gazdálkodhat
Kispest

VÉLEMÉNY

Február elején az új helyen nyithatta meg kapuit a termelői vásár, és hamarosan teljes üzemben ren-
delkezésre áll a wekerlei kispiac épülete és területe.

Megnyitotta kapuit a wekerlei kispiac

A wekerlei kispiac megújulá-
sa nem az építkezéssel kezdő-
dött. A csütörtök esti termelői 
piacok, a bolhapiacok, mu-
tatványosok, mesemondók, 

énekkórusok és gólyalábasok, 
a biodobozosok, a paradi-
csompalánta-örökbefogadók, 
a kisüzemi kolbászosok és 
sajtosok, a házi pékárusok és 
sokan mások együtt töltötték 
és töltik meg ezután is színek-
kel, illatokkal, jó érzésekkel 
és gondolatokkal ezt a teret. 
Az önkormányzat vezetői rá is 
éreztek a civilekkel való part-
neri viszony hasznára. A pá-
lyázatírástól kezdve a közössé-
gi tervezési folyamat segítésén 
át egészen a befejezésig és 
azon túl is a fejlődés motorjai a 
helyben élő, aktív állampolgá-
rok voltak és lesznek. A kispiac 
újjáépítése ezzel együtt a kis-
pesti fejlesztések és társadalmi 
egyeztetések állatorvosi lova. 

Az átadás csúszása és a kivi-
telezési hibák körüli feszült-
ségek, az időnként fellángoló 
– nem alaptalan – lakossági 
(és vállalkozói) elégedetlenség 
azt jelzi, hogy bőven van még 
mit tanulnia a városvezetés-
nek társadalmi egyeztetésből, 

szervezésből és lebonyolítás-
ból. A sok bosszúságba való 
„befektetés” akkor térül majd 
meg igazán, ha a Kossuth téri 
piac megújításánál már nem 
kell végigélni ugyanezeket a 
hibákat.

Nem az építkezéssel kezdődött a megújulás

Kertész Csaba 
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

Jogerős a használatba vételi engedély

Ferenczi István 
(LMP)
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Beszélgetéssel egybekötött 
tájékoztatót rendezett a We-
kerlei Kultúrház azoknak a 
szülőknek, akiknek a kisgyer-
meke idén kezdi a bölcsődét. 
Brinza Istvánné, a Kispesti 
Egyesített Bölcsődék vezetője 
a bölcsődei rendszerről, szol-
gáltatásokról, lehetőségekről 
és a felvételi rendről adott tájé-
koztatást a találkozón. Kispes-
ten hat bölcsődét tart fenn az 
önkormányzat 480 férőhellyel: 
négy lakótelepi, egy wekerlei 
és egy kertvárosi intézmény-
ben látják el a gyermekek fel-
ügyeletét 6 hónapostól 3 éves 
korig. A gyermekfelvétel min-
den hónap második szerdáján 
9 és 15 óra között az Eötvös 
utcai Csillagfény bölcsődében 
történik. Az intézményveze-
tő tájékoztatóját követően az 
egyes bölcsődék vezetői mu-
tatták be intézményeiket, majd 
az érdeklődő szülők kérdése-
it válaszolták meg. Vinczek 
György alpolgármester la-
punknak elmondta: a kerüle-
ti bölcsődei hálózat közel 80 
százalékos kihasználtsággal 
működik, a korszerű intézmé-
nyekben szakmailag felkészült 
nevelők várják a kisgyermeke-
ket, akik biztonságos körülmé-
nyek között tölthetik idejüket. 
A kispesti bölcsődékkel kap-
csolatos részletes tudnivalók 
az uj.kispest.hu honlapon ol-
vashatók.

Bölcsődenyitogatót 
tartottak

NEVELÉS
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Az elmúlt hetekben 90. születésnapjukat ünneplő kispestieket a kerület vezetői is köszöntötték. Dr. 
Kováts Dánielt, Oblatt Lászlónét és Gombás Kálmánt Vinczek György alpolgármester, Pirisi Károly 
Jánosnét, dr. Józsa Tibor Györgynét és Árvai Pálnét Varga Attila alpolgármester, Nagy Sándornét 
Kertész Csaba alpolgármester köszöntötte.

Idős kispestieket köszöntöttek
ÜNNEP

Hetvenöt évvel ezelőtt, 1945. 
január 9-én fejeződtek be a 
második világháború harcai 
Kispesten. A Városház téren 
álló emlékműnél tartott meg-
emlékezésen Vinczek György 
alpolgármester a Kispesten 
született Mátyás Ferenc, Jó-
zsef Attila-díjas költő Város-
széli szülőföld című, 1981-ben 
megjelent riportkötetéből a 
korabeli polgármester, Pet-
ri Miklós visszaemlékezését 
idézte a 75 évvel ezelőtt tör-
téntekről, a város nehézségei-
ről, a lakosság nélkülözéseiről 
a háborús időkben. Felolvasta 
Mátyás Ferenc Pest siratása 
című versét, majd arra kérte 
a megjelenteket, hogy a kato-
nahősöknek állított emlékmű 
előtt gondoljanak a polgári 
áldozatokra, az elhurcolt kis-
pestiekre és mindazokra, akik 
megszenvedték a világégést. 
A Magyar Ellenállók és Anti-
fasiszták Szövetsége kispesti 
szervezetének képviseletében 
Szonderik Gyula, a Romák 
Felzárkóztatásáért Egyesü-
let nevében Losó Györgyné 
és Lugosi Losó Magdolna, az 
önkormányzat képviseletében 
Gajda Péter polgármester, va-
lamint a három alpolgármes-
ter, Vinczek György, Kertész 
Csaba és Varga Attila hajtott 
fejet és helyezett el koszorút 
a csaknem 3,5 méter magas, 
bronzból készült emlékmű ta-
lapzatán.

Emlékezés
a háború végére

KOSZORÚZÁS

Kispest polgármestere arról 
beszélt a tájékoztatón, hogy 
2017 óta az önkormányzatnak 
már nincsenek intézményfenn-
tartói kapcsolatai az iskolák-
kal, mégis kiemelten fontos, 
hogy a kötelék megmaradjon 
az intézményekkel, az önkor-
mányzat lehetőségeihez mér-
ten támogatja azokat. Folyta-
tódnak a felújítások, az olyan 
ingyenes szolgáltatások, mint 
a füzetcsomag tanévkezdéskor 
az 1–5. osztályosok számára, 
a nyári táborok és a részvé-
tel a diákcsereprogramban. 
Gajda Péter hangsúlyozta, az 
intézményenként egy-egymil-
lió – összesen 13 millió – fo-
rintos iskolatámogatási alap is 
megmarad. Kitért arra, hogy 
az önkormányzat folyamato-
san egyeztet a tankerülettel, 

amellyel kiváló a kapcsolata. 
Elmondta, még nem írta alá a 
megállapodást az új közétkez-
tetési céggel, a felettes szerv 
visszajelzését várja, hogy sza-
bályos volt-e az eljárás. Hoz-
zátette, az önkormányzatnak 
célja, hogy jó minőségű ételt 

kapjanak a gyerekek. Az is-
kolai étkeztetéséről és a be-
fizetés rendjéről a Gazdasági 
Ellátó Szervezet közétkezteté-
si csoportvezetője, dr. Bernát 
Péterné Rácz Fatima tartott 
tájékoztatást. Az iskolaérettség 
kritériumairól Molnár Anikó 
fejlesztő- és gyógypedagó-

gus, a Fővárosi Pedagógiai 
Szakszolgálat XIX. kerületi 
Tagintézményének munkatár-
sa beszélt. A Külső-Pesti Tan-
kerületi Központ igazgatója, 
Bak Ferenc az általános isko-
lai felvételi eljárás menetét, a 
tanév rendjét és a beiskolázás 
jogszabályi hátterét ismertette. 
Kérte a szülőket, tájékozódja-
nak az iskolákban, illetve az 
intézmények, a tankerület és 
az önkormányzat honlapjain a 
tudnivalókról, nézzék meg a 
kiválasztott iskola pedagógiai 
programját, házirendjét, mű-
ködési szabályzatát, mielőtt 
döntenének. Az iskolai beirat-
kozás április 23-24-én lesz, a 
620 tanköteles kisgyerekből 
várhatóan 400-450 kezdi meg 
általános iskolai tanulmányait 
ősszel Kispesten.

Kerületi szülői tájékoztató az iskolai beiratkozásról
OKTATÁS

A leendő kispesti első osztályos kisgyerekek szüleinek tartott tájékoztatót 
a Külső-Pesti Tankerületi Központ és az önkormányzat a Károlyi gimná-
ziumban. Részt vettek a fórumon az általános iskolák intézményvezetői is.

Idén több mint négyszázan kezdhetik meg tanulmányaikat

Április 23-24-én 
lesz a beiratkozás

Kispest önkormányzata min-
den évben megünnepli a helyi 
közművelődésben dolgozókkal 
és művészeti szervezetekkel a 
magyar kultúra napját, és 2011 
óta adományoz díjat kiemelke-
dő közművelődési tevékenysé-
gért, egyben köszönetet mond 
a kerületi intézmények dol-
gozóinak a fontos és felelős-
ségteljes munkáért, amellyel 
hozzájárultak Kispest kulturá-
lis életének gazdagításához. A 
jelenlévő kulturális szakem-
bereket, a kerület kulturális 
intézményeiben dolgozókat dr. 
Hiller István, az országgyűlés 

alelnöke, Kispest–Pesterzsé-
bet országgyűlési képviselője 
köszöntötte. Idén a Közmű-
velődési, Oktatási, Sport, If-

júságpolitikai és Egészség-
ügyi Bizottság javaslatára a 
„Közművelődésben végzett 
kiemelkedő munkáért” emlék-
plakett kitüntetést Mezey Zsolt 

kapta, aki 1996-tól dolgozik a 
KMO Művelődési Központ-
ban hangtechnikusként, és 
nélkülözhetetlen tagja az in-
tézményi kollektívának. Kö-
zel húsz évig egyedül látta el 
a hangtechnikusi feladatokat 
a KMO-ban és a telephelyek 
eseti rendezvényein, valamint 
szabadtéri programokon. Az 
elismerést Gajda Péter pol-
gármester, Paróczai Anikó 
önkormányzat képviselő, a 
szakbizottság elnöke, dr. Hiller 
István országgyűlési képviselő 
és Vinczek György alpolgár-
mester adta át.

Önkormányzati köszönet a kulturális dolgozóknak
ELISMERÉS

Idén Mezey Zsolt, a KMO Művelődési Központ hangtechnikusa kapott ki-
tüntetést a magyar kultúra napja alkalmából rendezett ünnepségen.

Mezey Zsolt közel 25 éve dolgozik a KMO-ban

Közösen ünne-
pelték a magyar 
kultúra napját

2020. FEBRUÁR2020. FEBRUÁR
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Kispesti Közösségi Költségvetés 2020
Szavazólap

Polgármesteri Programom részeként, a Kispest újság korábbi mellékletekében, még ősszel kértem arra a 
kispestieket, hogy a Közösségi Költségvetés 2020 program részeként osszák meg velem javaslataikat. Ez-
zel a lehetőséggel élve több mint hatszáz javaslat érkezett hozzánk, melyeket kollégáim az elmúlt hetekben 
a megvalósíthatóság szempontjából egyenként megvizsgáltak.
Számos olyan javaslat is érkezett, melyek nem tartoznak helyi önkormányzati hatáskörbe. Ilyenek például 
a tömegközlekedésre, jelzőlámpákra, gyalogátkelőhelyekre vonatkozó javaslatok, ezeket továbbítottunk az 
illetékes fővárosi szerveknek. Több kisebb beruházásra – például padok kihelyezésére, apróbb javításokra 
vagy virágágyások létesítésére – vonatkozó kérést az illetékes szakirodák automatikusan beterveznek kö-
vetkező évi feladataik közé, így azokról most nem kell dönteni. A beérkezett javaslatokról szóló összesítést 
az önkormányzat honlapján olvashatják.
A szavazólap kitöltésével és visszaküldésével arról dönthetnek a kispestiek, hogy az egyes városrészekben 
mely projekt 2020-as megvalósítását szeretnék támogatni. Ennek érdekében kérem, hogy városrészenként 
csak egy fejlesztési tételre szavazzanak. A legtöbb szavazatot kapott javaslatot az önkormányzat 2020-ban 
megvalósítja. A szavazás eredményéről a Kispest újság következő számában részletesen beszámolunk.

Gajda Péter
Kispest polgármestere

SZAVAZÓLAP

FELSŐ-KISPEST 1. (Kérjük, csak egy elemet jelöljön be):

o Fekvőrendőr létesítése az Eötvös utcai Spar üzletnél
o Ingyenes, önkiszolgáló biciklis szervizpont létesítése a Kossuth téren
o A Dobó Katica utca járdájának felújítása

FELSŐ-KISPEST 2. (Kérjük, csak egy elemet jelöljön be):

o A Csokonai utcai óvoda melletti lépcső akadálymentesítése
o Az Árpád utcai villamosmegállónál található kutyafuttató felújítása, fejlesztése
o Járdajavítás az Áram utcában

FELSŐ-KISPEST 3. (Kérjük, csak egy elemet jelöljön be):

o Árnyékolók felszerelése a vizes játszótérre
o Az Arany János utca és a Rákóczi utca közötti terület fejlesztése
o Az Arany János utca és a Dobó Katica utca közötti kutyafuttató fejlesztése

FELSŐ-KISPEST 4. (Kérjük, csak egy elemet jelöljön be):

o Parkolóhelyek felfestése a Kisfaludy utca és a Nagysándor József utca közötti szervizúton 
          található parkolóhelyeken
o A Jókai utca járdáinak javítása
o A Zrínyi utca és a Jókai utca közötti kutyafuttató fejlesztése

WEKERLE (Kérjük, csak egy elemet jelöljön be):

o Kerékpáros ügyességi pálya újjáépítése a Bárczy István téren
o Ingyenes, önkiszolgáló biciklis szervizpont létesítése a Kós Károly téren
o Járdák javítása a Deák Ferenc Gimnáziumnál

HAGYOMÁNYOS KISPEST (Kérjük, csak egy elemet jelöljön be):

o A Pincér utcai játszótér fejlesztése
o A Kiss János altábornagy utca – Kócsag utca – Tulipán utca kereszteződésében található 
          terület parkosítása
o A Vas Gereben utcai kutyafuttató felújítása, fejlesztése

KERTVÁROS (Kérjük, csak egy elemet jelöljön be):

o A közösségi ház fejlesztése
o Fekvőrendőrök létesítése a Temesvári utcában
o A Csíky utcai játszótér fejlesztése

KÖSZÖNJÜK SZAVAZATAIKAT!
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2020. MÁRCIUS 15.

Beküldés módja:

Elektronikusan:
E-mail: gajda@kispest.hu

Postán:
Gajda Péter

1195 Budapest, Városház tér 18-20.

Személyesen:
Városháza portája (1195 Budapest, Városház tér 18-20.)

Kispesti Rendészeti Központ (1191 Budapest, Eötvös utca 3-7.)
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Kispest önkormányzata a 
22/2019. (IX.27.) számú ren-
deletével, 2020. január 1-jétől 
bevezette az idegenforgalmi 
adót. Adókötelezettség terheli 
azt a magánszemélyt, aki nem 
állandó lakosként legalább 
egy vendégéjszakát eltölt az 
önkormányzat illetékességi 
területén. Az idegenforgalmi 
adó mértéke személyenként 
és vendégéjszakánként 500 
forint. A rendelet értelmében 
az idegenforgalmi adót a szál-
láshely ellenérték fejében tör-
ténő átengedése esetén a szál-
lásdíjjal együtt a szállásadó, a 
szálláshely vagy bármely más 
ingatlan ingyenesen történő 
átengedése esetén a szállás-
hellyel, ingatlannal rendelkez-
ni jogosult az ott-tartózkodás 
utolsó napján szedi be; az adó-
beszedésre kötelezett nyilván-
tartást vezet az adóalanyok ál-
tal eltöltött adóköteles, illetve 
adómentes vendégéjszakákról. 
Az idegenforgalmi adót a be-
szedést követő hónap 15. nap-
jáig kell befizetni, és a besze-
dett adóról adóbevallást kell 
benyújtani az önkormányzat-
hoz. Az idegenforgalmi adóval 
kapcsolatos nyomtatványok 
– bejelentkezés, változás be-
jelentése, adóbevallás, fizetési 
kötelezettség alóli mentesség 
– és részletes tájékoztató az 
uj.kispest.hu honlapon.

Idegenforgalmi 
adó bevezetése

KÖZLEMÉNY
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Már nem kell a szülőknek 
borítékban beküldeni a pénzt 
vagy személyesen az intéz-
ményekben megjelenni, hogy 
befizessék a gyerek menzáját, 
ezt okostelefonról, a Kispest 
alkalmazás segítségével és az 
interneten – bankkártyával 
vagy utalással – is megtehe-
tik. Az uj.kispest.hu honlap 
„Intézményi étkezésbefizetés” 
menüpontja a GESZ oldalára 
vezet, ahol csak követni kell 
az utasításokat, és könnye-
dén megoldható a befizetés. A 
szülők alsós gyerekek eseté-
ben jelenleg 417 forintot, míg 
felsősök esetében 677 forintot 
fizetnek naponta. Száz százalé-
kos kedvezmény azoknak jár, 
akik rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben része-
sülnek, illetve ahol a gyerekek 
nevelésbe vételét rendelte el 
a gyámhatóság. Ötven száza-
lékos kedvezmény a tartósan 
beteg vagy a sajátos nevelési 
igényű gyerekek után vehető 
igénybe. Ezen kívül a nagy-
családosok is kedvezményt 
kapnak. Lehetőség van az ebéd 
lemondására is a Kispest alkal-
mazáson keresztül, interneten 
az intézményi befizetésnél, 
illetve az iskolában telefonon 
7.30 és 9 óra között. Az óvo-
dák és iskolák aktuális étlapjai 
az uj.kispest.hu honlapon és a 
gesz.kispest.hu/hetietlap olda-
lon olvashatók.

Ebédbefizetés
interneten is

ÖNKORMÁNYZAT

v

Pótolják és cserélik az utcanévtáblákat
A Polgármesteri Hivatal nagy hangsúlyt fektet 
a közterületeken történő tájékozódás megköny-
nyítésére, így az utcanévtáblák folyamatos pót-
lására és cseréjére. Amennyiben rossz állapotú 
vagy hiányzó táblát észlelnek lakókörnyezetük-
ben, a varosgazd@kispest.hu e-mail-címen vagy 
a 06-1-347-4533-as telefonszámon jelezhetik a 
Városüzemeltetési Csoportnak. A március 10-ig 
bejelentett utcanévtábla-igényeket még a húsvéti 
ünnepek előtt teljesíteni tudják, így ezeket a táb-
lákat kihelyezik a kerítésekre, házfalakra.

Pedagógusok díszoklevél iránti kérelme
Azok a kerületi nyugdíjas pedagógusok, akik 50, 
60, 65, 70 évvel ezelőtt szerezték meg képesítésü-
ket, és legalább 30 évet töltöttek a pedagóguspá-
lyán, díszoklevél iránti kérelmüket február 28-ig 
adhatják le személyesen a Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási és Szociális Irodájának Hu-
mánszolgáltatási Csoportjánál (Budapest, Város-
ház tér 18-20.). A kérelem leadása előtt egyeztet-

ni szükséges a 06-1-347-4617-es telefonszámon. 
A kezdeményező kérelemhez csatolni kell a ké-
pesítő oklevelet vagy hiteles másolatát, szakmai 
önéletrajzot, valamint a szolgálati évek számát 
igazoló okiratot (pl. munkakönyv másolata). Ha 
az érintett már megkapta a díszoklevél valame-
lyik fokozatát, úgy a kezdeményező kérelemhez 
csak a díszoklevél másolatát kell csatolni.

Visszaélések a Segítő Kéz nevével
A Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat felhívja 
az ellátottak és hozzátartozóik figyelmét, hogy az 
intézmény nevével rosszhiszeműen visszaélnek. 
Figyelmeztessék családtagjaikat, szomszédjukat, 
hogy minden esetben kérjék el a gondozóktól a 
fényképpel és sorszámmal, bélyegzővel ellátott 
munkáltatói igazolványukat! Amennyiben trük-
kös tolvajok próbálnak bejutni a lakásba, azonnal 
értesítsék a rendőrséget a 112-es telefonszámon, 
és tájékoztassák a csoportvezető gondozó mun-
katársat, illetve a szolgálatnál Trényi Istvánt a 06-
30-190-2284-es telefonszámon.

FELHÍVÁS

Volt valami furcsa és megma-
gyarázhatatlan Orbán Viktor 
évértékelőjén. Egész pontosan 
Orbán Viktor kezén. A mi-
niszterelnök beszéde közben 
jól látszott, szemfüles fotósok 
nyomban le is fényképezték, 
hogy a kormányfő bal tenye-
rén terebélyes kékes-lilás folt 
látható. Aztán kisvártatva ki-
derült, hogy nem magányos 
foltról van szó, párja ott ék-
telenkedett az orbáni jobbon 
is. Első ránézésre csúnya zú-
zódásnak látszott, de a sajtó 
nem akart találgatásokba bo-
nyolódni, ezért Havasi Ber-

talanhoz, a miniszterelnök 
sajtófőnökéhez fordult, udva-
riasan tudakolván, hogy ugyan 
árulják már el, mit keres a lila 
ötven árnyalata Orbán mind-
két tenyerén. A válasz rögvest 
meg is érkezett, idézzük szó 
szerint: „Tisztelt Szerkesztő 
Úr! Tinta. A miniszterelnök 
még az előadás előtti percek-
ben is javítgatott a beszédén 
a töltőtollával, ami sajnos ki-
csit kifolyt és elkenődött. Üd-
vözlettel: Havasi Bertalan, a 
miniszterelnök sajtófőnöke”. 
Hát így esett folt Orbán Vik-
tor tenyerén. Arról nem szól a 
fáma, hogy a tiszta kezek kor-
mányának első embere mivel 
próbálta – eredménytelenül – 
eltávolítani a szennyeződést, 
mert azért mégiscsak jobb 
lenne tiszta kezűnek látszani. 
Csak azért nem javasolom, 
hogy a kormány írjon ki köz-
beszerzést hatékony kéztisztí-
tó szerre, mert úgyis Mészáros 
Lőrinc nyerné meg.
Míg a miniszterelnök évér-
tékelőjét mondta, a dunaúj-
városiak szavaztak. Időközi 
választást kellett tartani, mert 

a korábbi országgyűlési kép-
viselőt polgármesterré válasz-
tották tavaly ősszel, és az ösz-
szeférhetetlenségi szabályok 
szerint le kellett mondania a 
mandátumáról. A voksolás-
nak külön súlyt adott, hogy 
országgyűlési képviselői vá-
lasztáson első ízben állt be az 
összes, frakcióval rendelkező 
ellenzéki párt egyetlen közös 
jelölt mögé. A Fidesz – érezve 
a veszélyt – szintén új taktiká-
val rukkolt elő, egy független 
jelöltet támogatott nyíltan, de 
a párt logója nem szerepelt a 
szavazólapon. Nem segített ez 
sem. Az ellenzéki jelölt fölé-
nyesen nyerte az időközi vá-
lasztást. Egyrészt azért, mert 
a választók világosan értésre 
adták, hogy összefogást vár-
nak az ellenzéktől. Másrészt 
azért, mert a magyarok azt 
gondolják, hogy beszélhet a 
tintáskezű Orbán bármiről az 
évértékelőn, ez a kormány 
átvitt értelemben sem tiszta-
kezű, hanem enyveskezű. És 
ebből most már elegünk van.

KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

Burány Sándor (MSZP)

A tintáskezű

v

A Kispesti Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet segédfelügyelői munkakör betöltésére, határozat-
lan idejű munkaviszonyban, teljes munkaidőben. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cse-
lekvőképesség, büntetlen előélet, középiskolai végzettség, felhasználói szintű számítógépes ismeret; 
előnyt jelent: hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, B kategóriás jogosítvány. A pályázat elbírálá-
sának határideje: 2020. március 6., a munkakör azonnal betölthető. Részletes pályázati kiírás a www.
kispest.hu honlapon.

Segédfelügyelőt keres a Polgármesteri Hivatal
ÁLLÁS

Az eb tulajdonosa és tartója 
az ebösszeíráskor köteles a 
törvényben előírt adatokat az 
önkormányzat rendelkezésére 
bocsátani. A Kispest közigaz-
gatási területén tartott, négy 
hónaposnál idősebb ebek tulaj-
donosainak/tartóinak az oltási 
könyv vagy a kisállat-útlevél 
alapján 2020. április 30-ig kell 
az ebösszeíró lapot kitölteni 
és eljuttatni a Kispesti Polgár-
mesteri Hivatalhoz. Az adat-
lap letölthető az uj.kispest.hu 

honlapról, illetve személyesen 
átvehető ügyfélfogadási idő-
ben – hétfőn 14 és 18 óra kö-
zött, szerdán 8 és 16.30 között, 
pénteken 8 és 12.30 között – a 
polgármesteri hivatal főpor-
táján. A kitöltött adatlapok 
benyújthatók postai úton (Bu-
dapest Főváros XIX. Kerület 
Kispest Polgármesteri Hivatal, 
Zöldprogram Iroda, 1195 Bu-
dapest, Városház tér 18-20.) 
vagy személyesen munkaidő-
ben a polgármesteri hivatal 

főportájánál található gyűjtő-
ládába helyezve vagy elektro-
nikus úton a zoldprogram@
kispest.hu e-mail-címen. Az 
adatszolgáltatási kötelezett-
ség elmulasztása állatvédelmi 
bírságot vonhat maga után. A 
bírság legkisebb összege az 
állatvédelmi bírságról szóló 
244/ 1998. (XII.31.) Korm. 
rendeletben foglaltak alapján 
30 ezer forint.

Kötelező ebösszeírás 2020-ban
FELHÍVÁS

Kispest önkormányzata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. 
évi XXVIII. törvény előírásai alapján ismételten ebösszeírást tart.

Április 30-ig kell benyújtani a kitöltött adatlapokat

2020. FEBRUÁR2020. FEBRUÁR
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2020. MÁRCIUS 21., SZOMBAT 10.30-11.20

A Batyu Színház bábjátéka 3-9 éves gyerekeknek

WEKERLE • KULTÚRA  • KÖZÖSSÉG

Írta és rendezte: Kontha Nelli, zene: Csák Péter, játssza: Gergelyi Júlia

Jegyek elővételben kaphatóak! Belépődíj: 1 200 Ft/ fő.
Részletek a wkk.kispest.hu honlapon vagy a 282-9895-ös telefonszámon. 

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

WEKERLEI ZSEBSZÍNHÁZ: Hófehér és Rózsapiros

KULTÚRA

Szinte mindenki megtalálhatja a számára kedvező programlehetőséget a KMO Művelődési Központ-
ban és tagintézményeiben 2020 tavaszán is.

Színes tavaszi programkínálat a KMO-ban

Márciusban folytatódnak a 
zenés-táncos estek, a film- és 
koncertvetítések. Halász Judit 
március 8-án, Bagdy Emőke 

május 26-án látogat a KMO-
ba. Március 27-én, a színházi 
világnap alkalmából egy fer-
geteges vígjátékot, Amíg az 

asszony alszik címmel, Buch 
Tibor főszereplésével, má-
jusban pedig egy megható-
an tragikomikus színjátékot 

láthatnak a színházrajongók, 
Koltai Róbert főszereplésével, 
Batang felé címmel. Március 
3-án Rippel Ferenc az egészsé-
ges táplálkozásról, április 7-én 
Steigervald Krisztián a generá-
ciók szokásainak sajátosságai-
ról, április 21-én Zacher Gábor 
a tudatmódosítók veszélyes 
világáról, április 28-án Papp 
János lappföldi útjáról tart elő-
adást. Májusban sokak örömé-
re Zorán ad koncertet, a Kis-
pesti Vegyeskar Gyöngyvirág 
Kórusa pedig 50 éves ünnepi 
jubileumi koncertjére készül. 
A térzene iránt érdeklődő kis-
pestiek az Obsitos Fúvósze-
nekarral is találkozhatnak a 
Dél-pesti Fúvószenekari Ta-
lálkozón. A KMO valamennyi 
programjáról a www.kmo.hu 
oldalon, illetve aktuális kiad-
ványaiból tájékozódhatnak. PÁRBESZÉD TERE KÖZÖSSÉGI TÉR

MÁRCIUSI PROGRAMOK

KEDVES KISPESTIEK!
A PÁRBESZÉD TERE KÖZÖSSÉGI 
TÉR SZERETETTEL VÁRJA ÖNÖKET 
MÁRCIUSBAN IS.
PROGRAMJAINKON A RÉSZVÉTEL INGYENES.

MÁRCIUS 5. 18 ÓRA: VILÁGUTAZÓK KLUBJA CÍMŰ PROGRA-
MUNKBAN IZRAEL ISMERT ÉS ISMERETLEN ARCÁRÓL HALL-
HATUNK IZGALMAS, KÉPEKKEL ILLUSZTRÁLT BESZÁMOLÓT. 
ELŐADÓ: BÉKÉS ANNA, FOTÓK: KÁDÁR IMRE
MÁRCIUS 12. 18 ÓRA: NŐK A POLITIKÁBAN. VENDÉGEINK: 
KUNHALMI ÁGNES ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ, V. NASZÁ-
LYI MÁRTA, AZ I. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÉS EGY MEG-
LEPETÉSVENDÉG. BESZÉLGETŐTÁRS: MURÁNYI ANDRÁS 
ÚJSÁGÍRÓ.
MÁRCIUS 17. 18 ÓRA: RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEMÓRA HIL-
LER ISTVÁNNAL, AZ ORSZÁGGYŰLÉS ALELNÖKÉVEL MÁRCI-
US 15-RŐL.
MÁRCIUS 21. 18 ÓRA: RÓZSA GYÖRGY ÉS BARÁTAINAK KON-
CERTJE.
MÁRCIUS 25. 18 ÓRA: VÁNDORÚTON – NÉPMOZGÁSOK A 
TÖRTÉNELEMBEN I. RÉSZ. ELŐADÓ: KOPCSIK ISTVÁN, A 
TÖRTÉNELEMTANÁROK EGYLETÉNEK ALELNÖKE, A KLUBRÁ-
DIÓ KÜLÖNÓRÁJÁNAK RENDSZERES VENDÉGE. TUDJUK-E, 
KIK VOLTAK A TENGERI NÉPEK? HOVÁ TŰNTEK A GEPIDÁK, 
LONGOBÁRDOK ÉS SZARMATÁK?

WWW.PARBESZEDTERE.BLOG.HU
WWW.FACEBOOK.COM/PARBESZEDTERE

A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

1196 BUDAPEST, ADY ENDRE ÚT 89. MEGKÖZELÍTHETŐ
A 42-ES VILLAMOSSAL, ILLETVE A 68-AS BUSSZAL

A KOSSUTH LAJOS UTCÁIG

2020. FEBRUÁR



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

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

Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-340-5818)

Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-490-0916) a Fidesz-irodá-
ban (Ady Endre út 91.)

Telefonos egyeztetés alapján
(06-30-960-9916) a Fidesz-irodá-
ban (Ady Endre út 91.)

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)

Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-490-0968)

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 
(347-7400)

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 2020. 
március 12-én, csütörtökön 17 
órától 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.

1191 Budapest, Üllői út 201.
shopmark.hu

A kiállítás fő támogatója a

2020. február 28. – március 14.

Meghökkentően látványos környezetvédelmi kiállítás február 28. és március 14.  
között a Shopmarkban. Gyere el az újrahasznosító workshopokra is  
február 29-én és március 7-én!

SZÜKSÉGE VAN RÁD!
A FÖLDNEK



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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Cím: 1191 Budapest, Fő u. 23. Fsz. 2.
Telefon: (0630) 723-2933, (061) 282-1835

Email: info@fogorvosom.hu
Web: fogorvosom.hu

CT-vel felszerelt  3D digitális fogászat

• Fogbeültetés
• Éber szedáció
• 3D műtét tervezés
• Mosolytervezés
• Fogszabályozás
• Parodontológia
• Fogfehérítés
• Esztétikai fogászat
• 3D CT (COMPUTER TOMOGRÁF)


