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Korszerűsítették a Mézeskalács 
óvoda tagintézményeit

ÖNKORMÁNYZAT

12. oldal

Az újonnan alakult Idősügyi 
Tanács véleményezi az idő-
sek életkörülményeit köz-
vetlenül érintő kormányzati 
döntések és jogszabályok 
tervezetét, valamint közvetíti 
az idősek és a civilszerveze-
tek javaslatait.

VINCZEK GYÖRGY

BERUHÁZÁS

2. oldal

GAJDA PÉTER

Közösségi költségvetésen döntöttek az óvodaudvar felújításáról

Felújított ebédlőben fogad-
ják a gyerekeket a Gábor 
iskola Fő utcai épületében. 
Az önkormányzat 23 millió 
forintot fordított a korszerű-
sítésre, a konyha és az ebéd-
lő felszerelésének, eszközei-
nek cseréjére.

SPORT

5. oldal

KERTÉSZ CSABA
Elkezdődött a Katona Jó-
zsef utcai Önkormányzati 
Sporttelep felújítása, amely 
várhatóan november végéig 
tart. A KAC-pályán új műfü-
ves pályát és futókört építe-
nek, felújítják és bővítik az 
öltözőket.

ÚJ SPORTCSARNOK ÉPÜLHET KISPESTEN

Közétkeztetést érintő kérdésekről, a Vak Bot�-
t�án utca eg� szakaszának fővárosi kezeléséről és 
sportcsarnok-építési hozzájárulásról is döntöttek a 
képviselők. Nem ért eg�et a testület a fővárosi kor-
mán�hivatallal a közterületek használatáról szóló 
rendelet taval�i módosításával kapcsolatban.

7. oldal

ÖNKORMÁNYZAT
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Elkészült a Gábor iskola új 
ebédlője és konyhája

BERUHÁZÁS

Korszerűsítették a Mézeskalács 
óvoda tagintézményeit

Több mint egyhónapos mun-
kát követően a Kispesti Mé-
zeskalács Művészeti Modell 
Óvoda mindkét tagintéz-
ménye megújult a kerületi 
intézményfelújítási program 
keretében. Az önkormányzat 
összesen 40 millió forintot 
fordított a munkálatokra, így 
a nevelési év indulásakor 
mindkét helyen korszerű óvo-
da várta a kertvárosi gyereke-
ket.

Elkészült a Mézeskalács óvoda Kelet ut-
cai épületében a konyha és a vizesblokkok 
felújítása. Az óvodaépület teljes felújítá-
sa 2017-ben kezdődött, akkor a világítást 
és a közműhálózatot korszerűsítették, és 
kicserélték a padlóburkolatokat. Az idei 
felújítás során mintegy 250 folyóméternyi 
csatornalefolyó csövet, 180 folyóméternyi 
vízvezetéket és 45 folyóméternyi fűtési 
vezetéket cseréltek ki. A konyha is teljes 
építészeti és gépészeti felújításon esett át, 
ezen kívül két, gyerekek számára kiala-
kított vizesblokkot, egy felnőtt öltözőt és 
WC-t korszerűsítettek, valamint egy új 
WC-t is építettek. A Mézeskalács óvoda 
Beszterce utcai tagintézményének udvara 
a Kispesti Közösségi Költségvetés 2018. 
program keretében újult meg. A Közös-
ségi Költségvetés 2018 projekt keretében 
városrészenként – Felső-Kispest 1, Fel-
ső-Kispest 2, Kertváros, Hagyományos 

Kispest, Wekerletelep – 6-6, összesen 30 
millió forint felhasználásáról dönthettek 
közvetlenül a kispestiek, s a Kertvárosban 
a Beszterce utcai Mézeskalács óvoda ud-
varának felújítására szavaztak a legtöbben. 
Az önkormányzat a Polgármesteri Prog-

ram részeként idén immár harmadszor 
kéri a kispestiek javaslatait a kerületi fej-
lesztésekre vonatkozóan. Ezúttal hét vá-
rosrészre várjuk majd a javaslatokat, ezért 
a fejlesztésekre fordítható összeg is 42 mil-
lió forintra növekszik – tudtuk meg Gajda 
Péter polgármestertől. Vinczek György 
alpolgármester lapunknak elmondta, a 

Beszterce utcai óvodaudvar felújítása a 
közösségi költségvetésből jól illeszkedett a 
Mézeskalács óvoda mindkét épületének át-
fogó korszerűsítéséhez. A Beszterce utcai 
tagintézményben az elmúlt nyáron elvé-
gezték a két vizesblokk és a két öltöző tel-
jes építészeti, gépészeti és elektromos kor-
szerűsítését – többek között a víznyomó-, 
szennyvíz- és esővízvezetékek, szerelvé-
nyek cseréjét, valamint az óvoda külön ké-
résére a felnőtt mosdó komplett felújítását 
–, a folyosón és a konyhában a csatlakozó 
közművezetékekkel együtt kicserélték a 
padlóburkolatot, az udvari játszóeszkö-
zök alatt pedig ütéscsillapító gumitéglákat 
helyeztek el. A Beszterce utcai és a Kelet 
utcai tagintézmény felújítását is a kerületi 
intézményfelújítási program keretében vé-
geztette el az önkormányzat, amely össze-
sen 40 millió forintot fordított a két épület 
rendbetételére.

Kránitz Krisztián, a VAMŰSZ igazgatója és Gajda Péter polgármester a Kelet utcai óvoda
kon�hájának műszaki átadásán

Tiszta, rendezett körn�ezetben ebédelhetnek a g�erekek

Ugyan már nem feladata az önkor-
mányzatnak, hogy felújítsa és fenntart-
sa az iskolákat, mégis úgy gondoljuk, 
a korábbi évekhez hasonlóan, amivel 
csak tudjuk, segítjük az intézménye-
ket. A kerületi intézményfelújítási 
program keretében mintegy 23 millió 
forintot fordítottunk a Gábor iskola 

konyhájának és ebédlőjének korszerű-
sítésére, felszerelésének, eszközeinek 
cseréjére – tudtuk meg Gajda Péter 
polgármestertől. Az intézmény veze-
tője, Dessewffyné Szabó Erzsébet kér-
désünkre elmondta: a Gábor iskola két 
tagintézményében 476 kisgyerek tanul, 
ebből 276 a Fő utcai épületben. A gyere-
kek közül naponta változó létszámban, 
180-220 tanuló veszi igénybe a közét-
keztetést, amit négy-öt turnusban tud-

nak lebonyolítani. Az intézményvezető 
szerint is ráfért a felújítás a konyhára és 
az ebédlőre, s a gyerekek is örültek és 
hamar megszokták a változást, hiszen 
nekik az a természetes, hogy tiszta, 
rendezett környezetben étkezhetnek. A 
konyhában dolgozóknak pedig nagy se-
gítséget jelentenek az új eszközök még 
akkor is, ha eleinte nehézséget is okoz 
az új technológiával való ismerkedés – 
tette hozzá. A beruházást lebonyolító 
VAMŰSZ igazgatója, Kránitz Kriszti-
án tájékoztatása szerint a konyha és az 
étkező teljes felújítása során 400 mé-
ternyi elektromos, 50 méter víz- és 40 
méter szennyvízvezetéket cseréltek ki, 
260 négyzetméteren végeztek festést 
és mázolást, a konyha 90 négyzetmé-
teren új csempét, 30 négyzetméteren új 
padlóburkolatot kapott, az étkezőben 
30 négyzetméteren szereltek fel új lam-
bériát. Új mosdók és falikutak, vala-
mint egy új mosogatógép beszerzése és 
beszerelése is része volt a felújításnak. 
Az ebédlőben 11 új asztal és 44 új szék 
várja a diákokat és pedagógusokat.

Kispestiek döntöttek
a Beszterce utcai

óvodaudvar felújításáról

Az önkormányzat 23 
millió forintot fordított

a korszerűsítésre

Tanévkezdéstől felújított ebédlőben fogadják délidőben a gye-
rekeket a Gábor iskola Fő utcai épületében. Az önkormányzat 
23 millió forintot fordított erre a korszerűsítésre, a konyha és 
az ebédlő felszerelésének, eszközeinek cseréjére.



B

Elindult a Katona József utcai 
Önkormányzati Sporttelep, a 
KAC-pálya felújítása. A be-
ruházást a Magyar Labdarúgó 
Szövetség (MLSZ) finanszí-
rozza, bruttó költsége 220 mil-
lió forint. Az MLSZ-szel kötött 
együttműködési megállapodás 

szerint a szövetség nagyméretű 
műfüves focipályát alakít ki a 
füves pálya helyén, valamint 
felújítja a meglévő négy öltö-
zőt és újabb kettőt épít, ezen 
felül ötsávos, világítással el-
látott futókört is kialakítanak. 
A tervek szerint november vé-

géig befejeződik a beruházás, 
és egy megújult sportkomple-
xum várja majd a kispestieket, 
akik továbbra is ingyenesen 
használhatják a KAC-pályát 
– mondta el lapunknak Gajda 
Péter polgármester, aki Ker-
tész Csaba alpolgármesterrel 
és dr. Vitál Márton aljegyzővel 
tekintette meg a létesítményt. 
Az alpolgármestertől megtud-
tuk, az együttműködési meg-
állapodás szerint az üzembe 
helyezéstől számított 15 évig 
az MLSZ bérleti díj ellenében 
havi 44 órában tart igényt a 
pályára, a fennmaradó időben 
az önkormányzat rendelkezik a 
használatról. Hozzátette, a fel-
újítás ideje alatt csak a tenisz- 
és a görkoripálya, valamint az 
étterem és a judóterem üzemel.
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Kerületi tanévnyitó a Pannónia iskolában
OKTATÁS

Sok éve hagyomány már, hogy 
központi tanévnyitón köszönt-
jük a kerületi pedagógusokat, 
gyerekeket, az elsősöket és a 
szülőket. Idén nem véletlenül 
a Pannónia iskolára esett a vá-
lasztásunk, hiszen az önkor-
mányzat néhány évvel ezelőtti 
ígéretének megfelelően, a tan-
év kezdetére elkészült az isko-
la tetőterében az a hat tanterem 
és a vizesblokk, amellyel az 
iskola tanteremhiányát eny-
híthetjük – jelentette be Gajda 
Péter polgármester. Az iskolá-
ban jelenleg 16 osztályban 430 
gyerek tanul, évfolyamonként 
két-két párhuzamos osztály-

ban, így a mostani beépítéssel a 
csoportbeosztásokat, a fejlesz-
tő foglalkozásokat is meg tud-
ják majd oldani. Bár az intéz-
ményeket már az állam tartja 
fenn, az önkormányzat tovább-
ra sem engedi el a korábban 
önkormányzati iskolák kezét. 
Ennek szép példája, hogy ezen 
a 80 millió forintos tetőtér-bő-
vítésen kívül az önkormányzat 
a nyáron részt vállalt az isko-
lák felújításában, korszerűsíté-
sében. Ezen kívül a képviselő-
testület döntése alapján idén is 
minden intézmény egymillió 
forintos, szabadon felhasznál-
ható támogatást kap a kerü-

leti iskolatámogatási alapból: 
az erről szóló dokumentumot 
a Pannónia iskola, illetve a 
Kispesti Alapfokú Művészeti 
Iskola vezetője az ünnepségen 
vehette át. Gajda Péter az el-

sősöket köszöntve elmondta, 
hogy minden alsó tagozatos, 
illetve 5. osztályos diák meg-
kapta az önkormányzat által 
biztosított füzetcsomagot is.
Bak Ferenc, a Külső-Pesti 
Tankerületi Központ igazga-
tója rövidre fogott beszédében 
„boldog új évet kívánt”, hiszen 
mint mondta, a pedagógusok 
naptári évben és tanévben 
gondolkodnak. Az ünnepség 
után az igazgató kérdésünkre 
elmondta, hogy a tankerület-
ben – a XVIII., a XIX. és a 
XX. kerületben – 18 ezer diák 
tanul oktatási intézményekben, 
közülük 1715 elsős. Kispesten 
4705 diákból 409 kisgyerek 
kezdte most az első osztályt a 
kerületi intézmények valame-

lyikében. Bak Ferenc szerint 
a „nyári mozgások után” a ke-
rületi iskolákban a szaktanári 
ellátottság biztosított, ha mégis 
hiányozna pedagógus, azt az 
intézményekben óraadókkal 
oldják meg. Örömmel jelentet-
te be azt is, hogy a tankerület 
a Klebelsberg Intézményfenn-
tartóhoz pályázott, amelynek 
eredményeképpen a Vass isko-
la kazánját cserélik ki 17 millió 
forintért, illetve közbeszerzési 
pályázatot írtak ki a Bolyai 
iskola tetejének felújítására, 
amelyre 40 millió forintot kap-
nak majd. Új igazgató került 
ebben a tanévben Zelena Noé-
mi személyében a Móra Ferenc 
Általános Iskola élére, illetve a 
Kispesti Alapfokú Művészeti 
Iskolát Payr Henrik vezeti. To-
vább vezetheti az intézményt 
Dessewffyné Szabó Erzsébet 
a Gábor Áron Általános Isko-
lában, Fencz Györgyné a Deák 
Ferenc Gimnáziumban, illetve 
Somogyi Gábor a Pannónia is-
kolában. Somogyi Gábor intéz-
ményvezető tanévköszöntőjét 
és az ünnepélyes tanévnyitót 
az eső szakította félbe, de arra 
még volt ideje, hogy elmondja, 
minden kisgyerek nézze meg a 
tetőtérben kialakított termeket, 
és nagyon vigyázzanak majd a 
rendre, az eszközökre.

Hamarosan birtokba vehetik az elkészült új tantermeket a Pannónia Általános Iskola tanulói: tanév-
kezdetre elkészült a tetőtér-bővítés. A kerületi tanévnyitó az olykor szemerkélő esőben az iskola ének-
karának és színjátszó csoportjának műsorával, valamint az elsősök szavalataival kezdődött.

Kispesten nég�száz kisdiák kezdte az első osztál�t

Idén is minden 
intézmény kap 
egymillió forint 

szabadon felhasz-
nálható támogatást 
az önkormányzattól

Várhatóan novem-
ber végéig befejező-

dik a beruházás

Új sportpályával gyarapodott Kispest
BERUHÁZÁS

Felavatták a Vass iskola és a Kispesti Női Kézilabda Klub új kézilabdapályáját az iskola udvarán. 
Burány Sándor országgyűlési képviselő és több önkormányzati képviselő is jelen volt az ünnepségen, 
amelyet táncprogram és serdülő bemutató mérkőzés színesített.

Kézilabdapál�át avattak a Vass iskola udvarán

Megkezdődött a KAC-pálya átépítése

Ertelné Csák Judit igazgató 
az iskola életében meghatáro-
zó eseménynek, kitüntetésnek 
nevezte, hogy a Vass iskola új 
sportpályát kapott, és a Magyar 
Kézilabda Szövetség (MKSZ) 
„Kézilabda az iskolában” 
programjának partneriskolája 
lett. Beszámolt egy „plusz ju-
talomról” is: az önkormányzat 
megjavíttatta az iskola ebéd-
lőjének ablakait. Az igazgató 
megköszönte Dódity Gabriel-
la önkormányzati képviselő, 
fejlesztéspolitikai tanácsnok 
közreműködését a pálya meg-
valósításában, a Magyar Ké-
zilabda Szövetségnek és az 
önkormányzatnak a támoga-
tást, a Kispesti Női Kézilabda 

Klubnak pedig, hogy megva-
lósulhatott az álom: az isko-
la tornacsarnoka, tánctermei, 
korszerű műfüves focipályája 
és meglévő sportpályái mellett 
újabb lehetőség nyílik a min-
dennapos testmozgásra. Béki-
Nagy Bertalan, a klub elnöke 
elmondta, MKSZ állami tá-
mogatással indított, 3 milliárd 
forintos rekortánpálya-építési 
programjának egyik állomása 
a Vass iskolában lévő pálya. Az 
új kézilabdapályát Gajda Péter 
polgármester és Dódity Gabri-
ella avatta fel, majd Béki-Nagy 
Bertalannal együtt adták át a 
tavalyi év legjobb utánpótlás-
korú játékosainak, a Kispesti 
Oroszlánoknak a díjakat.

Műfüves focipál�át és futókört alakítanak ki
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SPORT

Moccanj! 2018/2019-ben
Kispest önkormányzata a 
2018/2019-es tanévben a 
kerületi általános iskolások 
számára Moccanj! címmel 
kondíciójavító programot 
hirdet, melyre súlytöbblettel 

rendelkező gyermekeket és 
szüleiket várja. Minden héten 
kedden, 15 órai kezdettel az 
Eötvös József Általános Isko-
la tornatermében várják táp-
lálkozási tanácsokkal és já-

tékos tornával a gyerekeket. 
Péntekenként 15 órától úszni 
is járhatnak a gyerekek a Kis-
pesti Uszodába. Az október 
2-án kezdődő foglalkozások 
térítésmentesek. Jelentkezni 

év közben is folyamatosan 
lehet Friedbauerné Borbás 
Szilviánál, az Eötvös iskola 
védőnőjénél, illetve az isko-
lák védőnőinél.



Minden alkalmat igyekszünk 
megragadni arra, hogy fel-
hívjuk a kispesti gyerekek 
figyelmét az autómentes köz-
lekedés előnyeire és a környe-
zetvédelemre – hangsúlyozta 
Gajda Péter polgármester, aki 
Vinczek György alpolgár-
mesterrel kerekezett ki a 2-7 
éveseknek négy évvel ezelőtt 
kialakított kerékpáros KRESZ-
parkba, ahol „rendőri felügye-

let” mellett kerékpározhattak, 
„négykerekűzhettek” a gyere-
kek. A Wekerlei Kultúrház és 
Könyvtár munkatársai alterna-
tív közlekedésre utaló szim-
bólumokat festettek a gyere-
kekkel vászonszatyorra, míg 
az Első Kis-Pesti Kert tagjai 
játékos programokkal várták a 
kicsiket. Nick Árpád Európa- 
és világbajnok erőművésszel 
közösen KRESZ-feladatokat 

lehetett megoldani, az Átala-
kuló Wekerle mozgalom kép-
viseletében Tracey Wheatley a 
városi autóforgalom hatásairól 
beszélgetett a gyerekekkel. A 
rendezvény egészségügyi biz-
tosítást végző mentősök bemu-
tatták a szolgálati quadot, és a 
szervezők minden kisgyereket 
vendégül láttak egy-egy pohár 
szörpre.
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Autómentes nap a mini KRESZ-parkban
ÖNKORMÁNYZAT

Játékos programok várták a g�erekeket

Új helyszínen, a József Attila utca és a Hunyadi utca sarkán lévő mini KRESZ-
parkban tartotta az idei autómentes nap kerületi rendezvényét az önkormány-
zat. Négy-négy óvodából és iskolából csaknem háromszázan vettek részt a 
programon.

Lakossági fórumok 
a Kerületi Építési 
Szabályzatról
Kispest Önkormányzata a 
településkép védelméről 
szóló 2016. évi LXXIV. tör-
vény alapján elindította a 
Wekerletelepre és a Kispest-
re vonatkozó Kerületi Építési 
Szabályzat tervezetét. A készü-
lőben lévő dokumentumokhoz 
előzetes javaslatokat várnak a 
kispestiektől, ezért az önkor-
mányzat a partnerségi egyezte-
tés szabályairól szóló 18/2017. 
(IV.28.) rendelete szerint la-
kossági fórumokat tart: a Kis-
pesti KÉSZ véleményezésé-
ről október 9-én, kedden 16 
órától a Polgármesteri Hivatal 
kis házasságkötő termében, a 
Wekerletelep KÉSZ vélemé-
nyezéséről október 16-án, ked-
den 16 órától a Polgármesteri 
Hivatal kis házasságkötő ter-
mében. Amennyiben a lakossá-
gi fórumon nem tud részt ven-
ni, de szeretné észrevételeit, 
javaslatait megtenni a készülő 
tervekkel kapcsolatban, akkor 
arra írásban is van lehetősége. 
Az írásbeli véleményeket Bu-
dapest Főváros XIX. Kerület 
Kispest Önkormányzata Fő-
építészi Iroda (1195 Budapest, 
Városház tér 18–20.) címre 
vagy a foepitesz@kispest.hu 
emailcímre várják, a Kispes-
ti KÉSZ esetében október 1. 
és 17. között, a Wekerletelep 
KÉSZ esetében október 8. és 
24. között.

KÖZLEMÉNY
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Fővárosi kezelésbe kerül a Vak Bottyán utca
ÖNKORMÁNYZAT

Közétkeztetést érintő kérdésekről, a Vak Bottyán utca egy szakaszának fővárosi kezeléséről, a Bursa 
Hungarica ösztöndíjról és sportcsarnok-építési hozzájárulásról is döntöttek a képviselők a szeptembe-
ri testületi ülésen.

A zárt ülést követően a 2018. 
évi költségvetésről, a talajter-
helési díjról, az önkormányzat 
vagyonával való rendelkezés 
szabályairól, a partnerségi 
egyeztetés szabályairól, a kor-
látozott behajtási övezetekről, 
valamint a képviselő-testület 
szervezeti és működési sza-
bályzatáról szóló rendeleteket 
módosították a képviselők. A 
talajterhelési díjról szóló mó-
dosított rendelet a díj fizeté-
se alól mentesülő, a szociális 
igazgatásról és szociális ellá-
tásokról szóló törvény alapján 
adott szociális ellátásban ré-
szesülő személyek körét bővíti 
ki azokkal, akikre a talajterhe-
lési díj aránytalanul nagy ter-
het ró.

Vitatott rendelet a közterü-
letek használatáról
Módosult a Segítő Kéz Kis-
pesti Gondozó Szolgálat 
Szervezeti és Működési Sza-

bályzata és Integrált Szakmai 
Programja. A kerület lakossá-
gának elöregedése és az ehhez 
kapcsolódó ellátotti igények 
számának emelkedése indo-
kolttá tette a házi segítségnyúj-
tásban ellátható személyek 
számának megemelését, és a 
jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtás keretében ellátható 
személyek száma is módosult.
Nem ért egyet a képviselő-tes-
tület a fővárosi kormányhivatal 
ismételt törvényességi felhí-
vást kezdeményező levelével, 
amely a közterületek haszná-
latáról szóló önkormányzati 
rendelet tavalyi módosítására 
vonatkozik. A napirend kap-
csán Gajda Péter polgármester 
elmondta, a kormányhivatal 
vitatja a rendelet jogszerűsé-
gét, azóta nem alkalmazza az 
önkormányzat. Hozzátette, a 
rendelet arról szól, hogy az ön-
kormányzat nem akar gyűlö-
letkeltésre alkalmas plakátokat 

Kispesten. „Megvárjuk a bíró-
ság határozatát, azt betartjuk, 
addig úgy tekintünk a rende-
letre, hogy az megfelel a jog-
szabályoknak” – fogalmazott.

Kézilabdacsarnok épülhet
Döntöttek a képviselők arról, 
hogy a Vak Bottyán utcának 
a 163199 hrsz.-ú és a 163202 
hrsz.-ú ingatlanokkal közös 
telekhatártól a Lehel utcá-
ig tartó szakaszán az útpálya 
közútkezelési és üzemeltetési 
feladatát januártól átadják a 
Fővárosi Önkormányzatnak. A 
polgármester arról beszélt az 
ott élőket érintő napirend kap-
csán, hogy ez megoldás lehet a 
kátyúzásra, és ha évek múlva 
véget ér a metrófelújítás, az út 
teljes korszerűsítésére is sor 
kerülhet. Elfogadta a testület 
a Magyar Futball Akadémia 
Alapítvány tavalyi támogatá-
sának felhasználásáról szóló 
beszámolót és az akadémia 

idei évi 10 millió forintos tá-
mogatását. Az önkormányzat 
idén is csatlakozott a felsőok-
tatási intézmények hátrányos 
helyzetű hallgatói számára 
rendszeres anyagi segítséget 
nyújtó Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Ösztöndíjpályázat-

hoz, és a támogatás pénzügyi 
fedezetére 6 millió forintot 
tervez be a 2019. évi költség-
vetésbe. Elfogadták a képvi-
selők az Étkezési Bizottság 
első féléves munkájáról szóló 
beszámolót. Vinczek György 
alpolgármester, a bizottság 
vezetője elmondta, a közét-
keztetést biztosító Pensio Kft. 
munkaerő-problémáival ma-
gyarázható a minőség válto-
zása. Szeptembertől a Puskás 
iskola konyhája látja el többsé-
gében a kerületet, de kőbányai 
konyha is beszállít. A testület 
végül a polgármester javaslatát 
támogatta: az aljegyző vizsgál-
ja meg a szerződés felbontásá-
nak lehetőségét és annak kö-
vetkezményeit, és erről tegyen 
jelentést a következő testületi 
ülésre. Tulajdonosi hozzájáru-
lását adta a képviselő-testület 
kézilabdacsarnok és a hozzá 
kapcsolódó parkolók építésé-
hez a KAC-pálya mögött és 
a mellette lévő területen. A 
csarnokot az önkormányzat 
által készített tervek alapján a 
Magyar Kézilabda Szövetség 
engedélyével a Kispesti Női 
Kézilabda Klub építtetné tao-
pénzből.

Bővítik a jelző-
rendszeres házi
segítségnyújtást

Varga Attila, Somog�i Lászlóné, Fekete László és Kránitz Krisztián
(MSZP-DK-PM)

Email:
info@kispesttv.hu

Web:
www.kispesttv.hu

Újdonságok az őszi bringás reggelin
Az autómentes nap részeként most sem ma-
radt el az önkormányzat egyik legkedveltebb 
rendezvénye, az őszi bringás reggeli. A Shop-
mark bevásárlóközpont átépítése miatt idén 
új helyszínen, az Ady Endre út–Határ út talál-
kozásánál, a kispesti Kopjafánál várták aján-
dékokkal, meglepetésekkel és természetesen 
az elmaradhatatlan forró teával és szendvics-
csel a kerékpárral közlekedőket. Idén is volt 
KRESZ-totó, amelyet a kerületi rendőrkapi-
tányság munkatársai állítottak össze – tudtuk 
meg Fülöp Pétertől, a program főszervezőjé-

től, aki kérdésünkre elmondta, a rendezvény 
egyik újdonsága volt az a többször felhasz-
nálható pohár, amelyet az Átalakuló Weker-
le civil szervezettől kaptak a szervezők. A 
kerékpárosbarát rendezvényen Gajda Péter 
polgármester most is beszélt arról, hogy ha-
marosan megkezdődik az a fejlesztési prog-
ram, amelynek keretében – a fővárossal kö-
zös uniós pályázaton – mintegy 350 millió 
forintot költenek majd a meglévő kerékpár-
utak fejlesztésére, biztonságosabbá tételére, 
zárható kerékpártárolók építésére.
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Kutyák és gazdák találkoztak a Kispesti EbFesten
Negyedik alkalommal rendezte meg a Kispesti EbFestet a Kispesti Állat-
védelmi Járőrszolgálat a Katona József utcai Önkormányzati Sporttelepen. 
Gajda Péter polgármester, illetve Rátkay Andrea és Kertész Csaba alpolgár-
mesterek is meglátogatták a rendezvényt.

KÖZÖSSÉG

A programot megnyitó pol-
gármester köszönetet mon-
dott azoknak az önkéntesek-
nek, akik fontos feladatuknak 
tartják az elkóborolt állatok 
mentését, visszajuttatásukat 
gazdáikhoz, a gazdátlan álla-
tok örökbefogadásának segí-
tését és missziójukat a felelős 
állattartás szabályainak mind 
szélesebb körű megismerteté-
sében. Mint hangsúlyozta, a 
negyedik EbFest is kiváló al-
kalmat teremt a gazdakeresés-
re és az állattartási ismeretek 
gyarapítására. Kruzslicz Anna, 
az állatvédők vezetője lapunk-
nak elmondta, az önkormány-
zat autóval és havi 200 ezer 
forinttal segíti a munkájukat, 
amelynek elvégzéséhez még 
saját forrásokat is igénybe kell 
venniük. Rendszeresen jár-
őröznek a kerületben, három 
év alatt 1300 esetben jártak el, 
évente mintegy 200 állat kerül 

a gondozásukba. Ezért is van 
nagy szükségük minél több 
önkéntes segítőre és ideigle-
nes állatbefogadóra. Kruzslicz 
Anna szerint az EbFest is segít 
ebben, a rendezvény egyre si-
keresebb, az idein a tavalyinál 
is többen vettek részt. A prog-
ramban bemutatót tartott a 
Falka City Kutyaiskola, egyik 

tagjuk a bull típusú kutyák tar-
tásáról is beszélt a közönség-
nek. Felléptek a Mágnes Szín-
ház ifjú művészei, bemutatót 
tartottak a Black Top hiphop-
táncosai, dr. Jandó Tamás ál-
latorvos az egzotikus állatok-
ról tartott előadást, őrző-védő 

kutyás bemutatót tartott az 
MKOSE, és szépségversenyt is 
rendeztek a kutyusok számára. 
A Kispesti Állatvédelmi Járőr-
szolgálat nem rendelkezik ha-
tósági jogkörökkel, tevékeny-
ségét a polgárőrségre és az 
állatok védelmével foglalkozó 
civilszervezetekre vonatko-
zó jogszabályi rendelkezések, 
valamint az önkormányzattal 
kötött együttműködési megál-
lapodás szabályozza. Rendsze-
resen járőröznek, és a hét min-
den napján, 0-24 óra között 
fogadják a Kispestről érkező 
bejelentéseket esetleges állat-
kínzásról, helytelen tartásról, 
balesetet szenvedett, illetve 
kóbor állatokról a 06-70-636-
6230-as telefonszámon és a 
bejelenteskispest@gmail.com 
emailcímen. A szervezet ki-
emelt céljának tekinti a felelős 
állattartás megismertetését a 
gyerekekkel.

Kut�ás bemutatók is színesítették a programot

Továbbra is várják 
az önkéntes segítő-
ket és az ideiglenes 
állatbefogadókat

Mihály-napi búcsú 
a Templom téren
A KMO Művelődési Ház is-
mét megszervezi a hagyomá-
nyos Mihály-napi búcsút a 
Templom téren. A szeptember 
29-én, szombaton 10.30-kor 
kezdődő program – ahogy a 
korábbi években – bővelkedik 
meglepetésekben. 11 órakor a 
MintaPinty Zenekar ad gyer-
mekkoncertet „Kész Minta 
cirkusz!” címmel. Délben a 
Kispesti Obsitos Fúvószene-
kar könnyűzenei koncertjére 
kerül sor. Délelőtt és délután 
a nemzetiségi önkormányza-
tok fellépésével egészül ki a 
program, 14 órakor a Grimask 
Színház az Ördöngős Jankó ze-
nés bábjátékot adja elő a szín-
padon. Délután a humoré és az 
örökzöld dallamoké lesz a fő-
szerep Beleznay Endre és Szép 
Bence, valamint Buch Tibor és 
Szász Kati közreműködésével. 
Kora este délszláv táncház-
zal folytatódik a rendezvény, 
amely egyúttal ráhangolódás 
az esti nagykoncertre. A búcsú 
zárásaként ugyanis 18 órától 
Magyarország első balkán re-
zesbandája, a magyar profi vá-
logatott jazz-zenészekből álló 
Guča Partyzans Brass Band ad 
élő koncertet. Ezt követően a 
tűzzsonglőrök mutatják meg 
ismét bátorságukat. A búcsút 
a már megszokott kísérőprog-
ramok teszik még gazdagab-
bá: lesz állatsimogató, népi 
kézművesség, népi játszótér, 
jönnek a gólyalábasok, továb-
bá vásárosok kavalkádja, vala-
mint büfé várja a családokat a 
Fő utcában, illetve a Templom 
téren.

PROGRAMAJÁNLÓ

Őszi kulturális fesztivál
a 110 éves Wekerletelepen
Huszonhetedik alkalommal rendezte meg Wekerletelep őszi kulturális feszti-
válját az önkormányzat és más partnerek támogatásával, önkéntesek segítsé-
gével a Wekerlei Társaskör Egyesület szeptember harmadik hétvégéjén.

KÖZÖSSÉG

Zenés megnyitóval kezdődött 
szombat délelőtt a XXVII. 
Wekerlei Napok program-
sorozata a Kós Károly téri 
Zrumeczky-kapunál: a Kis-
pesti Alapfokú Művészeti 
Iskola Fúvószenekara Payr 
Henrik vezényletével adott 
műsort. Ezt követően a nagy-
színpadon fellépő Kereplő 
Bábszínház Csizmás Kandúr 
című előadását és Gubás Gabi 
interaktív gyermekkoncert-
jét élvezhette a közönség. Az 
idei Wekerlei Napok kiemelt 
vendége volt Mór városa: 
délután a móri Képző- és 
Iparművészeti Szabadiskola 
művészeinek munkáiból nyílt 
kiállítás a Wekerlei Társaskör 
Egyesület (WTE) pincegalé-
riájában, majd a Liederkreis 
Német Nemzetiségi Kamara-
kórus adott koncertet a Kós 
téren. Wekerle Sándor mi-
niszterelnök, a Wekerletelep 

alapítójának szobránál dr. 
Hiller István, Kispest ország-
gyűlési képviselője, Somogyi 
Lászlóné és Lackner Csaba 
önkormányzati képviselők, 
valamint a WTE képviselői, 
a Fenyves Péter polgármester 
által vezetett móri delegáció 
és a Brindisi Szent Lőrinc 
Borrend tagjai helyeztek el 
koszorút. A Wekerlei Kul-
túrház „Időkapuk Wekerlén” 
címmel izgalmas, négy állo-
másból álló időutazásra invi-
tálta a családokat, és a telep 
története iránt érdeklődők te-
matikus helytörténeti sétákon 
is felidézhették a századelő 
hangulatát. Délután színpadra 
lépett az Edelweiss Móri Né-
met Nemzetiségi Táncegyüt-
tes, az Etude TáncStúdió és 
a VonzArt Táncegyüttes, a 
Csiripály énekegyüttes és 
zenekar népzenei koncertjét 
követően pedig Felméri Pé-

ter humorista szórakoztatta 
a közönséget. A főtámoga-
tó önkormányzat nevében 
Gajda Péter polgármester az 
esti blokk előtt mondott kö-
szöntőt, majd Somlói Judit, a 
WTE elnöke átadta a társas-
kör díjait. Az esti program-
ban a Voice Drops acapella 
együttes adott koncertet, 
majd a Wekerlei Mozgásmű-
hely hastánccsoportja tartott 
bemutatót, a Martenica Tánc-
együttes fellépését követő-
en a Kócos Cirkusz Társulat 
tűzshow-ja zárta a napot. Az 
egész napos programok sorát 
kézműves vásár és kreatív 
foglalkozások, népi mester-
ségek bemutatói és vásári 
játékok mellett családi pont-
gyűjtő játék, sütisütő verseny 
és sportprogramok is gazda-
gították.

Koszorúzás Wekerle Sándor szobránál a Kós Károl� téren

Környezetvédelmi 
vetélkedő
A Wekerlei Kultúrház és 
Könyvtár játékos környezet-
védelmi ismeretterjesztő ver-
senyre invitálja a kispesti álta-
lános iskolák 5. és 6. osztályos 
tanulóit. Hat 8-10 fős csapat 
jelentkezését várják pedagó-
gusok vezetésével az „Erdő a 
városban” címmel október 13-
án, szombaton 9–12 óra között 
megrendezendő környezetvé-
delmi vetélkedőre. A félnapos 
interaktív program keretében a 
kultúrház épületében kialakí-
tott „erdei tanösvény”, élmény-
út és hozzá kapcsolódó játékos 
feladatok várnak a csapatokra. 
A diákok értékes ajándékokat 
nyerhetnek az osztályaik szá-
mára a Richter Gedeon Nyrt. 
jóvoltából. Jelentkezni lehet 
Kiss-Szitár Orsolya művelő-
désszervezőnél a szervezes.
wkk@gmail.com emailcímen 
vagy a 06-1-282-9895-ös tele-
fonszámon október 1-jéig.

Kérdőív
az éghajlat-
változásról
Kispest önkormányzata straté-
giát készít a szén-dioxid kibo-
csátásának csökkentése és az 
éghajlatváltozás várható helyi 
hatásaihoz való alkalmazkodás 
érdekében. A www.kispest.hu 
honlapon elérhető rövid ano-
nim kérdőív kitöltésével Ön 
is hozzájárulhat ahhoz, hogy 
a most készülő tanulmány és 
akcióterv készítői – végső so-
ron mindannyian – valós képet 
kapjunk arról, hogy kerületün-
ket mennyire érinti jelenleg a 
globális éghajlatváltozás.

FELHÍVÁS

FELHÍVÁS

2018. SZEPTEMBER2018. SZEPTEMBER
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Bár az elmúlt időszak közpon-
tosításának eredményeként a 
szociális ágazat feladatainak 
egy részét átvette az állam, 
több ügytípus intézése pedig 
a kormányhivatalhoz került 
át, az önkormányzat lehető-
ségeihez mérten továbbra is 
megpróbál mindent megten-

ni a nehéz helyzetbe került 
kispesti családok és idősek 
támogatása érdekében. A Se-
gítő Kéz Kispesti Gondozó 
Szolgálat szociális indokok 
alapján térítésmentesen nyújt 
nappali klub jellegű ellátást az 
időseknek, s ünnepnapokon 
is tudnak meleg ételt adni az 
igénylőknek. A kispesti idő-
sek speciális élethelyzetekben 
további kedvezményeket is 
kaphatnak: a személyi gondo-
zásban részesülők és a 90 év 
felettiek számára az önkor-
mányzat térítésmentesen biz-
tosítja a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást, a nem in-
gyenes ellátásokért pedig a 90 
év felettieknek egy jövedelmi 
kategóriával alacsonyabb 
térítési díjat kell fizetniük. A 
nyugdíjasok civilszervezetei 
működési támogatásra pályáz-

hatnak, összejöveteleikhez 
helyiséget biztosít az önkor-
mányzat, és a legalább fél 
évszázada együtt élő párokat 
is köszönti. A rászoruló csalá-
dok közüzemi díjhátralékának 
megfizetéséhez, a lakhatás 
biztonságának elősegítése ér-
dekében adósságcsökkentési 
támogatást nyújt az önkor-
mányzat, és foglalkoztatással 
kapcsolatos szolgáltatásokat 
is igénybe lehet venni a Kis-
pesti Szociális Szolgáltató 
Centrumban. A Gyermekek 
Átmeneti Otthona 3-18 éves 
korú gyermekek gondozását 
biztosítja, míg a közelmúltban 
teljesen felújított, új össz-
komfortos lakásokkal bővített 
Családok Átmeneti Otthona a 
krízisbe került, kiskorú gyer-
meket nevelő, gyermeket váró 
családok vagy egyedülálló 

szülők számára biztosít át-
meneti jelleggel lakhatást. Az 
egészségügyi és szociális ellá-
tást, valamint a foglalkoztatást 
is integráló Forrásház mű-
ködése büszkeségre ad okot, 
ugyanakkor külföldön jobban 
ismerik és elismerik, mint 
itthon. Külön kiemelném a 
helyi szervezetek és intézmé-
nyek együttműködését, amely 
szintén hozzájárul ahhoz, 
hogy az országos állapotokkal 
szemben Kispesten kicsit jobb 
a helyzet a szociális ellátás 
területén. Ugyanakkor a leg-
nagyobb problémát továbbra 
is az jelenti, hogy a kilátás-
talan helyzetben lévő, mély-
szegénységben élő emberek 
sorsának javítására nincsenek 
állami programok.

POLITIKAI PÁRTOK ROVATA

Megalakult a kerületben az Idősügyi Tanács, és 20. születésnapját ünnepli a Kispesti Szociális Szol-
gáltató Centrum. A kerületben számos magas színvonalú szolgáltatási forma jellemzi mind az idős-
ellátást, mind pedig a szociális ellátórendszert. Ön szerint mely területek további erősítésével lehet 
korszerűsíteni az ellátást Kispesten?

Vélemények a kispesti szociális ellátórendszerről BESZÁMOLÓ A KISPESTI KÖZÖSSÉGI KÖLTSÉGVETÉS 
2018 PROGRAMRÓL, JAVASLATOK A 2019-ES KÖZÖSSÉGI 

KÖLTSÉGVETÉSRE

A Polgármesteri Program részeként immár 
harmadszorra kérjük a kispestiek javaslatait a 
kerületi fejlesztésekre vonatkozóan. A Közös-
ségi Költségvetés 2018 projekt keretében az 
itt élők városrészenként (Felső-Kispest 1, Fel-
ső-Kispest 2, Kertváros, Hagyományos Kis-
pest, Wekerletelep) 6-6, összesen 30 millió 
forint felhasználásáról dönthettek közvetlenül.
A beérkezett javaslatokat a Polgármesteri Hi-
vatal szakirodái egyenként megvizsgálták a 
megvalósíthatóság szempontjából, és ennek 
alapján állították össze a szavazólapot. 
Az év elején lezajlott szavazáson Felső-Kis-
pesten legtöbben a Kossuth téri bezárt BKV 
pénztár helyén közvécé létesítésére és a Bat-
thyány utca járdáinak javítására, Wekerlén a 
Bárczy István téri játszótér felújítására, Ha-
gyományos Kispesten a Vásár tér további fej-
lesztésre, míg a Kertvárosban a Mézeskalács 
óvoda udvarának felújítására szavaztak.
A kért járdajavításokat az önkormányzat már 
az év elején elvégezte, a Kossuth téri közvé-
cé tervezése is megtörtént, kivitelezése idén 
ősszel várható. A Vásár tér további fejleszté-
séhez kapcsolódó eszközök beszerzése fo-
lyamatban, míg a Bárczy tér játszóeszköze-
inek felújítása szakmai egyeztetés alatt van, 
a Beszterce utcai Mézeskalács óvoda udva-
rának felújítása pedig már a nyáron befejező-
dött.
Az önkormányzat idén is azt tervezi, hogy 
igényfelméréssel, a Fenntartható Zöldfordu-
lat Munkacsoport által koordinált képviselői 
fórumok szervezésével segíti a kerületben 
élők ötleteinek beépítését a megvalósításért 

felelős irodák szakmai munkájába. Ezután a 
projekteket értékelve a támogathatónak ítélt 
kezdeményezésekről szavazhatnak a kispes-
tiek, és a városvezetés a tavalyi összeghez 
képest 12 millió forinttal többet, összesen 42 
millió forintot – városrészenként 6-6 milliót – 
költ fejlesztésre a helyi javaslatok alapján.
Fontos, hogy a beérkezett javaslatokat, ész-
revételeket figyelembe véve idén már hét 
városrészre vonatkozóan várjuk javaslata-
ikat: Felső-Kispest 1 (Üllői út–Simonyi Zsig-
mond utca–Vak Bottyán utca közötti terület), 
Felső-Kispest 2 (Üllői úttól északra–Simonyi 
Zsigmond utcától keletre eső terület), Felső-
Kispest 3 (Üllői út–Ady Endre út–Kisfaludy 
utca közötti terület), Felső-Kispest 4 (Üllői 
út–Ady Endre út–Hofherr Albert utca közötti 
terület), Kertváros, Hagyományos Kispest és 
Wekerletelep.
Mindannyian Kispesten élünk, ugyanazokban 
a parkokban sétálunk, ugyanazokat a sportlé-
tesítményeket, közösségi tereket használjuk, 
így mindenki javaslataira kíváncsiak vagyunk, 
mindenki ötletét várjuk! A Közösségi Költség-
vetés kialakítása együttes munka, hiszen egy 
újfajta szemléletről, új városfejlesztési módról 
van szó, melynek megtervezése és megvaló-
sítása közös feladat és lehetőség. Ezért kér-
jük, a javaslattételi lapon juttassák el hozzánk 
idén is ötleteiket!

Köszönettel:   
Gajda Péter

Kispest polgármestere
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Fekete László 
(MSZP-DK-PM)

2018. SZEPTEMBER

Email: info@kispesttv.hu
Web: www.kispesttv.hu

FOGADÓÓRA
Dr. Hiller István országgyűlési 
képviselő következő fogadó-
óráját 2018. október 11-én, 
csütörtökön 17 órától tartja a 
pesterzsébeti MSZP-irodában 
(XX., Ady Endre utca 84/a.). 
Előzetes bejelentkezés nem 
szükséges. Szeretettel várjuk 
önöket!Dr. Hiller István (MSZP)

A kerületben három területet 
emelnék ki. A hajléktalanellátást, 
az idősgondozást, illetve a 
gyermekvédelmi alapellátást. 
A hajléktalanokkal foglalkozó, 
Kispesten működő szociális 
intézmények, civilszervezetek 

munkájának hatékonyabbá tétele 
elsődleges feladat. A magukról 
már gondoskodni nem tudók 
ellátásában komoly problémát 
okoz az intézményi díj mértéke, a 
férőhelyek alacsony száma. Akár 
a hajléktalanellátásban, akár az 
idősgondozásban, illetve a gyer-
mekvédelmi alapellátás területén 
az intézményi férőhelyek bőví-
tése elengedhetetlen, valamint a 
térítési díjak mérséklése az arra 
rászorulók tekintetében. A gyer-
mekvédelemhez kapcsolódóan a 
Családok Átmeneti Otthonában 
élőknek, illetve a Gyermekek 
Átmeneti Otthonát igénybe ve-
vők részére kiemelt jelentőséggel 
bírna a szociális bérlakások prog-
ramjának újragondolása, hatéko-
nyabbá tétele.

Lázár Tamás (Jobbik)
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Javaslattételi lap

Az alábbi fejlesztési javaslatokat szeretném tenni:

Felső-Kispest 1 (Üllői út–Simonyi Zsigmond utca–Vak Bottyán utca közötti terület):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Felső-Kispest 2 (Üllői úttól északra–Simonyi Zsigmond utcától keletre eső terület):
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Felső-Kispest 3 (Üllői út–Ady Endre út–Kisfaludy utca közötti terület):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Felső-Kispest 4 (Üllői út–Ady Endre út–Hofherr Albert utca közötti terület):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Hagyományos Kispesten (Nagykőrösi út–Rákóczi utca–Ady Endre út–Lajosmizsei
vasútvonal):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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Wekerletelepen:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Kertvárosban:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Köszönjük, hogy megosztotta velünk javaslatait!
Beküldési határidő: 2018. október 31.

A beküldés módja:
Elektronikusan:

email: gajda@kispest.hu
honlap: www.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.)
Varga Attila képviselői irodája

(1196 Budapest, Ady Endre út 89., hétfőtől péntekig 14–17 óra között)

Lakossági fórumok: 
Október 2., kedd 17 óra: Kós Károly tér – a Zenepavilon mellett

Október 8., hétfő 17 óra: Csíky utca 36. – a Kertvárosi Közösségi Ház mögötti játszótér
Október 9., kedd 17 óra: Berzsenyi u. 6. – a Kispesti Zöld Ágacska Óvoda előtti játszótér

Október 10., szerda 18 óra: Ady Endre út 89., Párbeszéd Tere – Gajda Péter
polgármesteri tájékoztatója

Október 12., péntek 17 óra: Élmunkás-lakótelep – 68-as busz végállomása
Október 16., kedd 17 óra: Csokonai utca 5. – a Kispesti Bóbita Óvoda előtti park

Október 17., szerda 17 óra: Központi játszótér – Nagysándor József és Petőfi utca között
Október 18., csütörtök 17 óra: Hofherr Albert utca és Jázmin utca sarkán lévő zöldterület

Október 30., kedd 17 óra: Kossuth tér
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FELHÍVÁS

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
Kispest Önkormányzata az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumával együttműködve a 
2019. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Ösztöndíjpályázatot felsőfokú tanul-
mányokat folytató és kezdő fiatalok számá-
ra. Az ösztöndíjpályázatra azok a Kispesten 
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkez-
hetnek, akik felsőoktatási hallgatói jogvi-
szony keretében, teljes idejű, alapfokozatot 
és szakképzettséget eredményező alapkép-
zésben, mesterfokozatot és szakképzettséget 
eredményező mesterképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőok-

tatási szakképzésben folytatják tanulmánya-
ikat, illetve a 2018/2019. tanévben utolsó 
éves, érettségi előtt álló középiskolások 
vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelke-
ző, felsőoktatási intézménybe még felvételt 
nem nyert érettségizettek, és a 2019/2020. 
tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény 
keretében teljes idejű, alapfokozatot és szak-
képzettséget eredményező alapképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szak-
képzésben kívánnak részt venni. A pályázat 
benyújtási határideje 2018. november 6., 
a részletes pályázati kiírás megtalálható a 
www.kispest.hu honlapon.

2018. SZEPTEMBER

Felújítási pályázat társasházaknak
és lakásszövetkezeteknek
Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatának Képviselő-
testülete a társasházak és lakásszövetkezetek támogatásáról szóló 23/2018.
(VII.5.) önkormányzati rendelete alapján felújítási pályázatot hirdet társashá-
zak és lakásszövetkezetek részére.

FELHÍVÁS

A támogatás formája: legfel-
jebb ötéves futamidejű, ka-
matmentes, visszatérítendő 
támogatás. Egy pályázónak 
legfeljebb a tervezett munka 
teljes költségének 50 százalé-
ka adható, a támogatás össze-
ge azonban nem lehet több 5 
millió forintnál. A pályázattal 
kapcsolatos részletes felvi-

lágosítás, információ, illetve 
a pályázathoz, lebonyolítá-
sához, pénzügyi elszámo-
lásához szükséges doku-
mentumok beszerezhetők 
személyesen a Polgármesteri 
Hivatal Vagyongazdálko-
dási és Városüzemeltetési 
Irodáján (1195 Bp., Város-
ház tér 18-20., B épület III. 

emelet 103. és 107.), va-
lamint a 06-1-347-4527-
es vagy a 06-1-347-4509-
es telefonszámokon és a 
vagyongazdalkodas@kis-
pest.hu emailcímen, illetve 
letölthetők a www.kispest.
hu honlapról, a Pályázatok 
menüpont alól. Benyújtási 
határidő: 2018. november 1.

November 1-jéig lehet ben�újtani a pál�ázatokat

Egyszeri rezsicsök-
kentési támogatás
A XIX. kerület közigazgatási 
területén élő, bejelentett lakó-
hellyel vagy bejelentett tar-
tózkodási hellyel rendelkező 
személyek részére a téli re-
zsicsökkentés keretében egy-
szeri természetbeni támogatást 
nyújt Magyarország Kormá-
nya azoknak, akik rezsicsök-
kentésben korábban nem ré-
szesültek, mert a vezetékes 
gáz- vagy távfűtéstől eltérő fű-
tőanyagot használnak. Háztar-
tásonként egy igénylés nyújt-
ható be. A juttatás igényelhető 
formája: tűzifa, szén, propán-
bután palackos gáz, propán-
bután tartályos gáz, fűtőolaj, 
pellet/brikett. A kizárólag 
elektromos fűtési móddal ren-
delkező háztartások nem jogo-
sultak az igénybejelentésre. Az 
igénybejelentő nyilatkozatokat 
a Polgármesteri Hivatal Hu-
mánszolgáltatási és Szociális 
Irodáján kell benyújtani 2018. 
október 15-ig. A támogatás ki-
fizetése nem pénzben történik, 
a természetbeni támogatás a 
fűtőanyagra vonatkozik, a tá-
mogatás nem fedezi az egyéb, 
például a szállítási, darabolási 
költségeket. Az igénybejelen-
tések országos összesítését 
követően állami támogatás ke-
retében kerül sor a támogatás 
biztosítására, amelynek mód-
járól, határidejéről a későbbi-
ekben nyújtanak tájékoztatást. 
A nyilatkozat személyesen át-
vehető a Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási és Szoci-
ális Irodáján vagy letölthető a 
www.kispest.hu honlapról. A 
nyilatkozat leadására ügyfél-
fogadási időben van lehetőség, 
hétfőnként 14–18 óra, szerdán-
ként 8–16.30, péntekenként 
8–12 óra között.

FELHÍVÁS
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Lélekharang a Tündérkertben
KÖZÖSSÉG

Böjte Csaba at�a áldotta meg a harangot

A haranglábat Kós Károly 
tervei alapján Kovács Leven-
te mérnök tervezte, és Kocsis 
Előd szászrégeni születésű 
szobrászművész alkotta meg 
Sándor Zoltán segítségével, a 
faanyagot Barna Zsolt biztosí-
totta. A harangot Böjte Csaba 
atya áldotta meg. A harang és a 
kert is összetartozásunkat jel-
képezi – mondta Gajda Péter 

polgármester, aki most is kö-
szönetet mondott Bacsó And-
rásnak azért a töretlen lelkese-
désért és munkáért, amellyel az 
önkormányzat támogatásával 
2015-ben létrehozta Kispes-
ten a Székelyország Tündér-
kertjét, és azóta is működteti. 
A rendezvényen fellépett Ta-
más Gábor előadóművész, aki 
évtizedek óta jótékonykodik 

erdélyi és más árvaházak szá-
mára. Az ünnepségen egy öt-
ven évre szóló időkapszulát is 
elhelyeztek az utókor számára. 
Bacsó András elmondta, hogy 
jövőre elkészül a néhány hó-
nappal ezelőtt elhunyt írónak, 
Kányádi Sándornak megígért 
és általa megálmodott „Nagy-
apó Kútja” is a kertben.

Székely Lélek Harangját avattak a Kispesti Székelyország Tündérkertje Lát-
ványparkban, ahol egy ötven évre szóló időkapszulát is elhelyeztek az utókor 
számára.

Idős kispestieket 
köszöntöttek
A 90 éves Oláh Lászlónét és 
Lengyel Ferencet, valamint 
a 95 éves Balázs Károlyt kö-
szöntötték Kispest alpolgár-
mesterei és Huszár Erzsé-
bet idősügyi tanácsos. Oláh 
Lászlónét dobostortával és 
virággal köszöntötte Kertész 
Csaba. Margit néni Kispesten 
született 1928. augusztus 13-
án. Itt járt iskolába is, majd a 
Franklin Társulatnál sajátította 
el a könyvkötő szakmát. Ké-
sőbb a Pénzjegynyomdában 
helyezkedett el mint könyv-
kötő, és 34 évig dolgozott itt, 
innen is ment nyugdíjba. Fér-
jével 1948-ban házasodott ösz-
sze Kispesten, egy lánya, két 
unokája és három dédunokája 
született. Lengyel Ferencet 
epres tortával és vörösborral 
köszöntötte Vinczek György. 
Feri bácsi 1928. szeptember 
7-én született Kisszálláson, 
az elemi iskola hat osztályát 
is itt végezte el. Szülei birto-
kán dolgozott 1960-ig, akkor 
jött Budapestre a bátyjához. A 
GANZ-ban kezdett el dolgoz-
ni villanyszerelőként, később 
esztergályosként, 1965 után 
NC-gépkezelőként végezte 
munkáját. 1970-ben költö-
zött Kispestre, 1988-ban ment 
nyugdíjba. Balázs Károlyt 
dobostortával és tokaji borral 
köszöntötte Kertész Csaba. 
Karcsi bácsi 1923. augusztus 
28-án született a VIII. kerület-
ben. Munka mellett végezte el 
a BME építészmérnöki karát, 
dolgozott a Pénzügyminiszté-
riumban, valamint Kispesten, 
a Wekerletelepen is. Az Or-
szágos Műemlék-felügyelettől 
ment nyugdíjba.

ÜNNEP

13

Ars Sacra Fesztivál a Méltóság
Napja templomban

KULTÚRA

PROGRAMAJÁNLÓ

Az idei Ars Sacra Fesztivál 
egyik kispesti helyszínén, 
a Fő utcai Méltóság Napja 
templomban a Kispesti He-
likon Kulturális Egyesület 
rendezett kiállítást „Jóság, 
óvás, bölcsesség” címmel. 

Dr. Hiller István országgyű-
lési képviselő és dr. Bálint 
György akadémikus köszön-
tője után a Wesley Károly 
Kórus adott koncertet Iványi 
Tamás vezényletével. A zsi-
dó-keresztény kultúra értéke-

it felvonultató fesztivál min-
den év szeptember harmadik 
szombatján tartja országos 
seregszemléjét, és a Kulturá-
lis Örökség Napjainak szer-
vezőivel összefogva a Nyitott 
Templomok Napját.

Különleges karakterek – Író-
kurzus és személyiségfej-
lesztő tréning indul 14-18 
éveseknek a FSZEK Üllői 
úti könyvtárában, amelyre 
október 3-ig lehet jelent-
kezni a vargal@fszek.hu 
emailcímen. A kurzus első 
találkozója nyitott: minden 
érdeklődőt szeretettel várnak 
a programsorozatot október 
6-án 10 órakor megnyitó 
író-olvasó találkozóra, ame-
lyen Gerlóczy Márton íróval 
Hegedűs Judit, a Kispest TV 

szerkesztő–műsorvezetője 
beszélget. A kispesti könyv-
tár Lelki navigáció – úton az 
egészséges érzelemvilág felé 
című sorozatának programja-
ira minden hónap első csütör-
tökén – első alkalommal ok-
tóber 4-én – 17 órától kerül 
sor. Előadók: Kovács Tibor-
né addiktológiai konzultáns, 
mentálhigiénés lelkigondozó 
és Dankó Ferenc mentálhi-
giénés lelkigondozó, lelkész. 
„Vidám nyüzsgés az erdő-
ben” címmel 4-14 évesek-

nek hirdet rajzpályázatot a 
könyvtár, amelyre kedvenc 
erdei mesék részleteit vagy 
kirándulásokhoz kapcsolódó 
élményeket megörökítő raj-
zokat, festményeket, kollá-
zsokat várnak. A pályázatok 
beküldésének határideje: 
2018. október 31. Részletes 
pályázati kiírás és a könyvtár 
programjairól bővebb infor-
máció a www.fszek.hu/ulloi 
honlapon található.

Több mint hatszáz ingyenes zenei, irodalmi, művészeti programmal várta 
vendégeit szerte az országban és a határon túl is az Ars Sacra Fesztivál.

Gyógyúszás a Kispesti
Uszodában
Október 1-jétől gyógyúszás 
indul szerdai és pénteki napo-
kon 16–17 óra között a Kispes-
ti Uszodában. A szolgáltatást 
csak 18 éven aluli, érvényes 
recepttel rendelkező gyerme-
kek vehetik igénybe. További 
információt a szolgáltatásról, 
a gyógyúszás receptre felírá-
sáról és az induló csoportok-
ról a www.kispestiuszoda.hu 
honlapon, az uszoda@kispest.
hu emailcímen és a 06-1-280-
6095-ös telefonszámon tudnak 
adni.

Kispesti bronz a Rehab 
Kupán
A kispesti Balázs Ildikó kislab-
da-dobásban bronzérmet nyert 
a 2018. évi Óbudai Rehab 
Atlétikai Kupán. Az Óbudai 
Rehabilitációs és Foglalkoz-
tatási Központ immár nyolca-
dik alkalommal rendezte meg 
a sportversenyt, amelyen a 
Csillagok Napközi Otthonának 
tagjai közül tízen vettek részt. 
Az ünnepélyes eredményhir-
detés előtt Márió, a harmoni-
kás adott a résztvevőknek rö-
vid koncertet.

Veterán tűzoltóautó
Kispesten
Különleges program várta a 
Segítő Kéz Kispesti Gondozó 
Szolgálat Csillagok Napközi 
Otthonának ellátottjait: egy 
régi tűzoltóautóban utazhattak 
és megismerkedhettek a fel-
szerelésével. A 60 éves veterán 
jármű karitatív céllal érkezett 
Kispestre, hogy élményt nyújt-
son a CSNO gondozottjainak. 
Mázló Imre programszerve-
zőtől megtudtuk, a működte-
tő vállalkozás jóvoltából sok 
olyan helyre eljut az ország-
ban, ahol betegeknek, gyere-
keknek tud örömet okozni.

HÍREK RÖVIDEN

A Wesle� Károl� Kórus adott koncertet Iván�i Tamás vezén�letével

2018. SZEPTEMBER2018. SZEPTEMBER

Nyugdíjasoknak tartottak szüreti mulatságot Írókurzus és rajzpályázat az Üllői úti könyvtárban
Tizedik alkalommal rendezett 
szüreti mulatságot nyugdíja-
sainak a Segítő Kéz Kispesti 
Gondozó Szolgálat az Ady 
Endre úti Lila Akác Idősek 
Klubjában. A nyugdíjas civil-
szervezetek és az idősklubok 
tagjai közül mintegy nyolc-
vanan vettek részt a rendez-
vényen, amelyen Vinczek 
György alpolgármester, Varga 
Attila, a szociális bizottság 
elnöke, valamint Huszár Er-
zsébet idősügyi tanácsos is 
jelen volt. Balázs Piroska in-

tézményvezető köszöntőjét 
követően Vinczek György üd-
vözölte a megjelenteket, és a 
szeptember végén megalakuló 
Kispesti Idősügyi Tanácsról 
beszélt. Az alpolgármester el-
mondta, a konzultációs, koor-
dináló testület feladatai közé 
tartozik véleményezni az idő-
sek életkörülményeit közvetle-
nül érintő kormányzati dönté-
sek és jogszabályok tervezetét, 
figyelemmel kísérni azok vég-
rehajtását, valamint közvetíte-
ni az idősödő emberek, illetve 

a vallási közösségek és a civil-
szervezetek javaslatait. A meg-
nyitó után a Segítő Kéz Dalkör 
szüreti dalcsokra következett, 
majd Érik a szőlő, hajlik a vesz-
sző címmel a Honvéd Együttes 
két művésze, Gregus Anikó és 
Dobrozemszky Gábor adott 
zenés műsort. A gondozó szol-
gálat pincepörkölttel, valamint 
egri és villányi vörösborokkal 
látta vendégül a meghívotta-
kat, az ételről idén is a Pensio 
Kft. gondoskodott.
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Kispestieknek segít az önkormányzat
a hátralék rendezésében

TÁMOGATÁS

Támogatás kérhető távhő-, gáz- és áramdíj rendezéséhez is

Kispest önkormányzata támo-
gatást nyújt a közüzemi díjhát-
ralék megfizetéséhez, annak 
érdekében, hogy a szociálisan 
rászorultak lakhatásának biz-
tonságát elősegítse, a lakha-
tással kapcsolatos költségeik-
ből származó adósságterheket 
enyhítse. Az adósságcsökken-
tési támogatás a szociálisan 
rászoruló személyek részére 
nyújtott, a lakhatási kiadások 
kapcsán keletkezett lakbér- és 
különszolgáltatási díj-, ve-
zetékes gázszolgáltatási díj-, 

áramszolgáltatási díj-, illető-
leg távhődíjhátralék rendezé-
séhez történő hozzájárulás. 
Az adósságcsökkentési támo-
gatás iránti kérelem a 4/2015. 
(II.27.) önkormányzati rende-
let 3. melléklete szerinti for-
manyomtatványon, kizárólag 
a Kispesti Szociális Szolgál-
tató Centrumnál (XIX., Tán-
csics Mihály u. 7.) nyújtható 
be, év közben folyamatosan. 
A Kispesti Szociális Szolgál-
tató Centrum hétfőn, szerdán 
és csütörtökön 8.00–16.30, 

kedden 12.00–16.30, pénteken 
8.00–14.00 óra között tart nyit-
va. Az adósságkezelési tanács-
adást előzetes felmérést kö-
vető időpont-egyeztetés után 
vehetik igénybe a kispesti csa-
ládok. Az adósságcsökkentési 
támogatás igénybevételének 
részleteiről, az eljárás meneté-
ről bővebb információ, illetve 
a kapcsolatfelvételhez időpont 
a Kispesti Szociális Szolgálta-
tó Centrum 06-1-347-0040-es 
telefonszámán kérhető.

Szünidei
gyermekétkeztetés
Kispesten
A gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény ér-
telmében a települési önkor-
mányzat a szünidei gyermekét-
keztetést a hátrányos helyzetű 
és a rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményben részesülő, 
halmozottan hátrányos hely-
zetű gyermekek részére ingye-
nesen biztosítja. A 328/2011. 
(XII.29.) Korm. rendelet a sze-
mélyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások és 
gyermekvédelmi szakellátások 
térítési díjáról és igénylésük-
höz felhasználható bizonyíté-
kokról a 13/A. § (1) bekezdése 
szerint szünidei gyermekét-
keztetés keretében a gyermek 
lakóhelye, vagy ha a gyermek 
életvitelszerűen a bejelentett 
tartózkodási helyén lakik, a 
tartózkodási helye szerinti te-
lepülési önkormányzat a déli 
meleg főétkezés helyben törté-
nő elfogyasztásának megszer-
vezéséről gondoskodik. Az 
őszi szünetben az étkeztetést 
minden tanulónak a saját intéz-
ményében, a téli szünetben a 
Kispesti Eötvös József Általá-
nos Iskolában külön kérelem-
re biztosítja az önkormányzat. 
A nyilatkozatok leadásával 
kapcsolatban a Polgármesteri 
Hivatal Humánszolgáltatási 
és Szociális Iroda Humánszol-
gáltatási Csoport munkatársa-
it keressék (XIX., Városház 
tér 18–20., tel.: 347-4696). A 
bölcsődék és az óvodák eltérő 
rendben szervezik a szünidei 
nyitva tartásukat, ezekben az 
intézményekben jogviszony-
nyal rendelkező gyermekek 
ellátása folyamatosan biztosí-
tott.

KÖZLEMÉNY

2018. SZEPTEMBER

Álhír terjed a lakossági energetikai beruházások kapcsán
Egyes hiteltelen, impresszum-
mal sem rendelkező álhírol-
dalakon terjedő információk a 
„Hazai Hatékonyság 2” javas-
latcsomag tartalmát meghami-
sítva, azt egy kihirdetett lakos-
sági energetikai pályázatként 
mutatják be, amely szerint 
milliós lakossági energetikai 
korszerűsítési támogatást le-
het alanyi jogon igényelni. A 
Magyar Energiahatékonysági 

Intézet elhatárolódik a hír ter-
jesztőitől, és kijelenti, hogy 
a szervezetnek tulajdonított 
nyilatkozat is hazugság. A hír 
alapjául a „Hazai Hatékonyság 
2” lakossági épületenergetikai 
célú javaslatcsomag szolgál, 
amelyet a Magyar Építőanyag 
és Építési Termék Szövetség 
készített 2016 végén, hogy a 
kormányzat új megközelítésű, 
hatékonyan ösztönző intézke-

déscsomagot hirdessen meg 
a lakossági épületenergetikai 
korszerűsítések átfogó elő-
mozdításáért. A javaslatcso-
magról kormányzati döntés 
nem született. A hírt terjesztő 
internetes oldalak és közösségi 
profilok saját olvasottságuk és 
népszerűségük növelése cél-
jából, tudatosan ferdítik el az 
eredeti információt.

KÖZLEMÉNY
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GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ SZAKÜZLET
ÉS HALLÁSCENTRUM

HIHETETLEN NYITÁSI AKCIÓ!
10–25% KEDVEZMÉNY*

Megújulva, bővített szolgáltatásokkal és minőségi
gyógyászati segédeszközökkel várjuk vásárlóinkat!

  1196 Budapest, Ady Endre út 65.
(A Kispesti Rendelőintézettel szemben.)

 06 1 249 1238

Audiológiai és fül-orr-gégészeti
szakrendelésünkön professzionális
szolgáltatásokkal várjuk!

| Teljes körű hallásvizsgálat

| Diszkrét hallásjavító eszközök

| Személyre szabott megoldások

| Elemek, kiegészítők

INGYENES
hallásvizsgálat, hallókészülék

próbahordás

HALLÁSCENTRUM

Jelentkezzen be!
 06 1 249 1238
1196 Budapest, Ady Endre út 65.

Akció!

*Az akcióban résztvevő TB által nem támogatott termékekre. A részletekről érdeklődjön üzletünkben!
Az akció érvényes 2018. augusztus 10-ig, illetve a készlet erejéig.

Olajcsere
AKCIÓ! -10% OLAJSZŰRŐ  

KEDVEZMÉNY

Kuplung 
alkatrészekre
10% kedvezmény

Diagnosztikai kiolvasás
7.990 Ft

1195 Budapest, Üllői út 303. (MOL kúton)  •  Tel: 06 1 357-6674, 06 20 394-7980  •  WWW.FIX.HU
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Gajda Péter
polgármester fogadóórája:
Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján folyamatosan (347-4525)
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 
18-20.

Vinczek György
(12. sz. választókörzet)
alpolgármesteri fogadóórája:
Minden hónap második szerdáján 
13.00–16.00 óra között, telefonos 
egyeztetés alapján (347-4523)
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 
18-20.

képviselői fogadóórája:
Minden hónap harmadik hétfőjén 
17.00–18.00 óra között
Kertvárosi Közösségi Ház
(Temesvár u. 117.)

Kertész Csaba
(6. sz. választókörzet)
alpolgármester fogadóórája:
Minden hónap második keddjén 
14–16 óra között, telefonos bejelent-
kezés alapján (347-4573)
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 
18-20.

Rátkay Andrea
(3. sz. választókörzet)
alpolgármester
képviselői fogadóórája:
Minden hónap első péntekén 17.00–
18.00 óráig, Kispesti Vass Lajos 
Általános Iskola (Csokonai utca 9.)

alpolgármesteri fogadóórája:
Bejelentkezés e-mailben: 
ratkayandrea@gmail.com vagy
telefonon: 06-20-378-4243

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

Dr. Hiller István (MSZP)
országgyűlési képviselő:
Minden hónap második
csütörtökén 17.00-tól,
előzetes bejelentkezés nélkül
MSZP-iroda
(Kossuth Lajos utca 50.)

Dr. Béja Julianna
jegyző fogadóórája:
Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján (347-4529)
Városháza „A” ép. I/27.

* * *

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

2. sz. választókörzet
Bogó Józsefné
(MSZP-DK-PM)
Telefonos egyeztetés alapján folyama-
tosan (06-20-466-8492)

4. sz. választókörzet
Teknős Ferenc
(MSZP-DK-PM)
Minden hónap első szerdáján 16.00–
17.30 óra között
Kispesti Waldorf Iskola
(Vécsey utca 9-13),

valamint a DK irodájában (Ady 
Endre út 106., tel.: 607-3879, e-mail: 
dkkispest@gmail.com)

5. sz. választókörzet
Kránitz Krisztián
(MSZP-DK-PM)
Telefonos egyeztetés alapján folyama-
tosan (06-20-971-3397)

7. sz. választókörzet
Lackner Csaba
(MSZP-DK-PM)
Telefonos egyeztetés alapján folyama-
tosan (06-20-549-2400)

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

9. sz. választókörzet
Somogyi Lászlóné
(MSZP-DK-PM)
Telefonos egyeztetés alapján 
(06-20-432-7731)

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

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

Listás képviselő
Dódity Gabriella
(Fidesz-KDNP)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-242-7079)
Fidesz-iroda (Ady Endre út 91.)

Listás képviselő
Szathury Kolos (Fidesz-KDNP)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-364-2441)

Listás képviselő
Lazányi Ferenc (Fidesz-KDNP)
Minden hónap első szerdáján
17.00–18.00 óra között
Wekerlei Társaskör Egyesület
(Kós Károly tér 10.)

Listás képviselő
Ferenczi István (LMP)
Telefonos egyeztetés alapján folyama-
tosan (06-20-239-2122)

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

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
KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET
1195 Budapest, Ady Endre út 122-124.
Telefon: 347-5900
YAMAMOTO REHABILITÁCIÓ INTÉZET
1196 Budapest, Petőfi u. 79.
Telefon: 281-3035

EGÉSZSÉGÜGY



B

LADA DÉLPEST 1194 BUDAPEST HOFHERR ALBERT U. 38/D
+36 1 280 1533, +36 20 318 3760
INFO@LADADELPEST.HU
WWW.LADADELPEST.HU

*Az akció 2018. 9. 1-től a készlet erejéig tart és bármely készleten lévő felszereltségi szintű LADA Vesta Sedan modellre vonatkozik.  
Más akciókkal nem összevonható.
Vegyes fogyasztás: 6,1-6,2 (l/100 km). Vegyes CO2-kibocsátás: 138-141 (g/km). Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. A kép illusztráció.

ELŐZETES A PÁRBESZÉD TERE OKTÓBERI
PROGRAMJAIBÓL

Ismét várja az érdeklődőket a Párbeszéd Tere közösségi klub. A tavaszi sze-
zonhoz hasonlóan közéleti, ismeretterjesztő, szórakoztató beszélgetéseket, 
találkozókat kínálunk a kerület lakosainak.

A klub a programoktól függetlenül minden nap 14.00–17.00 óra között látogat-
ható baráti beszélgetésre, találkozóra, csendes olvasásra.

OKTÓBERI PROGRAMJAINK:

Október 2., kedd 18.00 Európa kávéház – beszélgetés az európai
parlamenti választásról
Vendég: Tordai Bence, a Párbeszéd országgyűlési képviselője és 
videokapcsolaton Brüsszelből Jávor Benedek, a Párbeszéd európai parlamenti 
képviselője

Október 3., szerda 18.00 Közbiztonsági fórum
Meghívottak: Bali Péter, az önkormányzati Kispesti Rendészeti Központ veze-
tője, Nagy Éva, a DAPE elnöke, Horváth Zoltán, a Kispesti Készenléti Polgárőr-
ség elnöke, Kruzslicz Anna, az Állatvédelmi Járőrszolgálat vezetője

Október 4., csütörtök 18.00 Világjáró klub – Görögország az építész
szemével 
Vendég: Petrovai László

Október 9., kedd 18.00 óra Rendkívüli történelemóra: Az aradi vértanúkra 
emlékezünk 
Vendég: Dr. Hiller István történész

Október 10., szerda 18.00 Traccsparti – A közösségi költségvetésről
Vendég: Gajda Péter polgármester, Varga Attila önkormányzati képviselő

Október 11., csütörtök 18.00 Textilvarázs – kiállításmegnyitó
Vendég: Reizingerné Fejes Tünde

Október 11., csütörtök 18.30 Világutazók klubja – Szentpétervár
Vendég: Vinczek György

Október 16., kedd 18.00 Önkormányzat? Önkormányzat!
Vendégek: Karácsony Gergely, Zugló polgármestere és V. Naszályi Márta, a 
Fővárosi Közgyűlés tagja

Október 17., szerda 18.00 Traccsparti – A repülés titkai:
Légibalesetek pilótaszemmel
Vendég: Háy György repülőgépvezető, Boeing 737-es kapitány, baleseti kivizs-
gáló

Október 18., csütörtök 18.00 Világjáró klub – Tengerzárás Görögországban
Vendég: Reizingerné Fejes Tünde

Október 24., szerda 18.00 Az 1956-os forradalomra emlékezünk
Vendégek: Haas Péter, a Nagy Imre Társaság alelnöke és Széchenyi László, a 
Nagy Imre Társaság felügyelőbizottságának elnöke

Október 25., csütörtök 18.00 Világjáró klub – Új-Zéland
Vendég: Gémesi István

Október 30., szerda 18.00 Traccsparti – Erdélyi X-akták:
Kozmikus kapcsolatfelvétel a Keleti-Kárpátokban
Vendég: Perlaki Zsuzsanna Éva

Október 31., csütörtök 18.00 Halottak napja, a gyász feldolgozása
Vendég: Tomán Edina pszichológus

Cím: Párbeszéd Tere, XIX., Ady Endre út 89.

A programok ingyenesen látogathatók.
A változás jogát fenntartjuk. 

Kérjük, kísérje figyelemmel Facebook-oldalunkat és hirdetményeinket!

LEVESEK
350 FT-TÓL

FŐÉTELEK
600 FT-TÓL

DESSZERTEK 
300 FT-TÓL

Nyitva 11:30-16:00
Cím: 1195 Bp., Városház tér 2. 

Nyitva: H-P: 11:30-16:00
Fb.: facebook.com/konyhakertkispest 

Mobil: 0620-503-6603
Email: konyhakert19@gmail.com

SPECIÁLIS ÁLLÁSBÖRZE  
mEgvÁLtoZott munkakéPESSégű ÁLLÁSkERESőknEk!

munkát keres? Szeretne igényeinek, képességeinek megfelelő
munkát találni? Szívesen venné, ha igénye szerint támogatnák az

elhelyezkedés során? Jöjjön el hozzánk!

Annak érdekében, hogy a munkát kereső emberek, és az őket foglalkoztatni
szándékozó munkaadók egymásra találjanak, a Civil Érték Egyesület speciális

állásbörzét szervez. Szeretnénk tájékoztatni a megváltozott munkaképességű
embereket, hogy milyen dokumentumok szükségesek az elhelyezkedéshez,

hogyan lehet felkészülni a hosszútávú munkavégzésre. A munkáltatókat
szeretnénk információkkal ellátni, hogy miért érdemes megváltozott

munkaképességű embereket foglalkoztatni.

Az alábbi munkakörökbe várjuk ajánlatokkal: könnyű fizikai munkák,
adminisztratív munkakörök, betanított munka, konyhai kisegítő munkakör.

a rendezvényre jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
tabi.istvan@civilkozpont.hu vagy lipcsei.edit@civilkozpont.hu, 

vagy telefonon: 
06-20-449-10-07 vagy 06-20-383-2677.

A terem nagysága és a börze jellege miatt korlátozott a résztvevők száma, ezért
szeretnénk a jelentkezőket előzetesen regisztrálni. 

Szeretettel várjuk a rendezvényre!
a rendezvény időpontja, helyszíne:

2018. október 5., Budapest XvIII. kerülete
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Shetland U.K. Nyelviskola

www.shetland.hu

MINÔSÉGI NYELVOKTATÁS KISPESTEN 
Angol, német, spanyol, francia, és olasz nyelvtanfolyamaink szeptember közepén 
indulnak délelôtt, délután és szombaton, minden tudásszinten, 
wekerlei helyszíneken.

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.

ÁRAK 4-7 fô 8-12 fô

kezdôtôl alapfokú  nyelvvizsga 
szintjéig – 60 óra 72.000 Ft 60.000 Ft

alapfokú nyelvvizsgavizsga 
szintje felett – 60 óra 78.000 Ft 66.000 Ft

shetland@shetland.hu – 1192 Budapest, Kábel u. 10.  –  Tel: 281-0822, 30/952-1202
Felnôttképzési engedély száma: E–000309/2014
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