
3. OLDAL

XXIV. évfolyam 10. szám             2018. október

ÖNKORMÁNYZAT

6. oldal

BERUHÁZÁS

5. oldal

GAJDA PÉTER
Kívül-belül szinte teljesen 
megújult a napelemekkel 
is felszerelt Petőfi utcai Szi-
várvány óvoda. Befejeződött 
a Dobó Katica utcai Tar-
kabarka óvoda udvarának 
felújítása és az épületben a 
világítás korszerűsítése.

GONDOSKODÁS

7. oldal

VIGHNÉ VINCZE ERZSÉBETVINCZEK GYÖRGY

Újabb lakásokat adtak át
az átmeneti otthonban
Központi támogatás híján önerőből próbál segíteni az önkormányzat

Tizedik alkalommal ajándé-
kozta meg ünnepi műsorral 
az időseket az önkormány-
zat és a Segítő Kéz Kispesti 
Gondozó Szolgálat a KMO-
ban. A Városházán az idős 
kispesti házaspárokat kö-
szöntötték.

Megalakulásának 20. évfor-
dulóját ünnepelte a Kispesti 
Szociális Szolgáltató Cent-
rum. Az elmúlt két évtized-
ben 2800 család lépett kap-
csolatba az intézménnyel, a 
szolgáltatások száma immár 
meghaladja a harmincat.

MEGÚJULHAT AZ EGYKORI KRESZ-PARK
Kispest százmillió forintot nyert a 2018. évi Tér_Köz 
városrehabilitációs pályázaton a KÖKI melletti egy-
kori KRESZ-park megújítására. A Vak Bottyán utcai 
garázssor–Kosárfonó utca–Teleki utca–Eötvös utca 
által határolt területre vonatkozó koncepciótervek 
közösségi tervezéssel, a környéken élők bevonásá-
val készültek.
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Megújulhat az egykori KRESZ-park
BERUHÁZÁS

Újabb lakásokat adtak át
az átmeneti otthonban

További három család költözhet a 
Nagysándor József utcai Családok 
Átmeneti Otthonába (CSÁO). Mint-
egy 38 millió forintot költött a laká-
sok és az udvar felújítására az önkor-
mányzat. Gajda Péter polgármester, 
Vinczek György alpolgármester, 
Burány Sándor országgyűlési képvi-
selő, dr. Király Beatrix, a kerületi kor-
mányhivatal vezetője, valamint Bogó 
Józsefné, Dódity Gabriella, Varga At-
tila, Teknős Ferenc és Kránitz Kriszti-
án önkormányzati képviselők is jelen 
voltak az ünnepélyes lakásavatón.

Különös jelentőséggel bír a mostani átadás, 
hiszen amikor a parlament megszavazta 
a lakás-takarékpénztárak állami támoga-
tásának megvonását, addig mi Kispesten 
lakásokat adunk át, és központi támogatás 
híján a magunk erejéből próbálunk segí-
teni azokon, akik nehéz helyzetbe kerül-
tek – fogalmazott lakásavató beszédében 
Gajda Péter polgármester. Vighné Vincze 
Erzsébet, a Kispesti Szociális Szolgáltató 
Centrum (KSZSZC) intézményvezetője 
arról beszélt, hogy az összesen 36 férőhe-
lyes CSÁO mindazok számára lehetőség, 
akik kiskorú gyermeket nevelnek, és nem 
tudnak albérletet fizetni. A szociális ágaza-
tot felügyelő alpolgármester a kispesti mo-
dell különlegességére hívta fel a figyelmet: 
itt nem egyszerűen lakást ad egy-másfél 
évre az önkormányzat, hanem figyelemmel 
kíséri az ide költözők életét, azért, hogy 
együttműködés esetén majd önkormány-

zati bérlakáshoz juthassanak. Vinczek 
György elmondta, Kispesten ma mintegy 
50-60 család billeg a hajléktalanság szélén, 
a helyzet kezelése szinte megoldhatatlan 
az önkormányzat számára, ezért is lenne 
szükség arra, hogy a kispesti és valameny-
nyi önkormányzat az országban képes le-

gyen bérlakást építeni. A három egyszo-
bás, összkomfortos lakás áprilisra készült 
el a Nagysándor József utcai CSÁO-ban. 
A tavaly augusztusban kezdődött, 38 mil-
lió forintos önkormányzati beruházás ma-
gában foglalta a teljesen új tetőt, a hőszi-
getelt födémet, az épületek homlokzatának 

vakolását, a nyílászárók cseréjét, a fal- és 
padlóburkolatokat, a festést és mázolást, a 
víz-, a csatorna- és az elektromos hálózat 
teljes felújítását, gázkazán beszerelését, a 
radiátoros fűtési rendszer kiépítését, vala-
mint az udvar rendezését, térburkolat le-
fektetését. Az átmeneti otthon szolgáltatás 
2002-ben indult a Jahn Ferenc utcában, 
ahol három lakrész áll a családok rendel-
kezésére, ebből egy nagycsalád befoga-
dására is alkalmas. Létesítése óta teljes 
kihasználtsággal működik. A képviselő-
testület 2014-ben határozott a férőhelybő-
vítésről és azzal együtt közösségi helyiség 
létesítéséről a Nagysándor József utca 44. 
alatti önkormányzati ingatlanon. 2015-ben 
az utcafronton lévő épületben közösségi 
helyiséget, irodát és egy lakrészt építettek 
ki, majd az udvari épületrész és az udvar 
került sorra. A kész otthon négy családnak 
adhat átmeneti menedéket.

Döntött a Fővárosi Közgyűlés: Kispest százmillió forintot 
nyert a 2018. évi Tér_Köz pályázaton a KÖKI melletti egykori 
KRESZ-park területének megújítására.

Vinczek György alpolgármester, Vighné Vincze Erzsébet intézményvezető és Gajda Péter 
polgármester az ünnepélyes avatáson
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A Tér_Köz városrehabilitációs pályáza-
ton nyert százmillió forintból a KÖKI 
melletti egykori KRESZ-park területe 
újulhat meg – tudtuk meg Kispest pol-
gármesterétől a közgyűlési szavazás 
után. Gajda Péter a pozitív döntés hát-
teréről elmondta azt is, hogy az eredeti 
előterjesztésben Kispest nem kapott 

volna támogatást, ám a közgyűlés 500 
millió forinttal megemelte a támogatási 
összeget, így jutott a kispesti projektre 
is. Kispest három pályázatot nyújtott be 
a 2018. évi Tér_Köz városrehabilitációs 
felhívásra, amelyből a közgyűlési 
döntés alapján a Vak Bottyán utcai 
garázssor–Kosárfonó utca–Teleki 

utca–Eötvös utca által határolt területen 
lévő egykori KRESZ-park megújítását 
támogatja a Fővárosi Önkormányzat – 
mondta el Vadon Etelka, a Polgármes-
teri Kabinet Iroda csoportvezetője, aki 
évek óta gondozza az önkormányzat 
különböző pályázatait. A koncepcióter-
vek még 2016-ban készültek közösségi 
tervezéssel, az ott élők bevonásával. 
Most az lesz a feladat, hogy az önkor-
mányzat megvizsgálja, ebből a támoga-
tási összegből és a kötelező önerőből 
– amely 53 millió forint – a park mely 
elemei újulhatnak, illetve a korábbi 
tervekből milyen elemek valósulhatnak 
meg. A fővárosi előterjesztésből kide-
rült, 17 kerületi önkormányzat összesen 
26 projekttel pályázott. A projektek 
támogatására a kiírás szerint Budapest 
Főváros Önkormányzata 2018. évi 
költségvetésében kétmilliárd forint állt 
rendelkezésre, ezt „toldotta” meg a 
közgyűlés.

Pályázati támogatás segítségével rendezik a környezetet

Közösségi tervezéssel 
készültek

a koncepciótervek

További három család 
költözhet összkomfortos 

lakrészbe
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A négygyermekes kispesti 
Bakó család saját lakása de-
vizahitel-tartozás miatt került 
a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-
hez, attól bérelték vissza. A 
magas bérleti díjat és a közös 
költséget, noha rendezett kö-
rülmények között éltek, a férj 

és a feleség munkájával sem 
tudták már fizetni. Tavasszal 
utcára kerültek volna, és mi-
vel semmilyen segítségre nem 
számíthattak, ekkor keresték 
meg a kerület polgármesterét 
– mesélték el röviden történe-
tüket. Gajda Péter lapunknak 
elmondta, sok család keresi 

meg az önkormányzatot és őt 
is, hogy segítse megoldani lak-
hatási problémáit. „Ebben az 
esetben is ez történt, a család 
év elején fordult hozzám, négy 
gyerekkel tette volna utcára 
őket a Nemzeti Eszközkeze-
lő. Közös erővel felújítottuk a 
csaknem 50 négyzetméteres, 
komfortos lakást. Remélem, 
hogy hosszú távú megoldást 
is találunk majd számukra” – 
fogalmazott a polgármester, 
hozzátéve, egyre többen ke-
rülnek nehéz helyzetbe, ezért 
a jövőben is tervezi az önkor-
mányzat, hogy lehetőségei-
hez mérten segíti azokat, akik 
rászorulnak. Hatvan lakással 
gazdálkodik a kerület, az ön-
kormányzat évente 10-15 la-
kást tud felajánlani a lakhatási 
nehézségekkel küszködő csa-
ládoknak.

Gábor Ilona intézményvezető-
től megtudtuk, nem csupán a 
programok újultak meg őszre 
a KMO-ban, hanem a kiszol-
gálóhelyiségek is, ezzel régi 
adósságát törlesztette a mű-
velődési ház. A Teleki utcai 
épületben megtörtént a közös 
helyiségek, a kiállítótér festé-
se, egy földszinti és két eme-
leti vizesblokk korszerűsítése, 

a Fő utcai Kispesti Kaszinóban 
felújították a mosdót, a Szabó 
Ervin utcai Mozgásműhelyben 
pedig a lapos tetős épületrész 
szigetelését végezték el. Min-
dig törekszünk rá, hogy meg-
őrizzük az intézmény újszerű 
állapotát, hogy jól érezzék ma-
gukat nálunk a kispestiek – fo-
galmazott az intézményvezető.

Lakással segített az önkormányzat
a négygyermekes családon

ÖNKORMÁNYZAT

Jelképesen átadta Kispest polgármestere annak a Vas Gereben utcai bérlakásnak a kulcsait, amellyel 
az önkormányzat segített egy nehéz körülmények közé került négygyermekes családon.

Belső terek, tető, vizesblokkok újultak meg 15 
millió forintos önkormányzati támogatásból nyár 
folyamán a KMO Művelődési Házban, az intéz-
mény telephelyeként működő Kispesti Kaszinó-
ban, valamint a Mozgásműhelyben.

Gajda Péter polgármester adta át a lakás kulcsait

Korszerűsített vizesblokk a Teleki utcában Energiatakarékosra cserélték a teljes világítást

Három és fél hónap munkát 
követően október elsején egy 
szép óvoda várta a gyerekeket 
– mondta Kaszper Ágnes óvo-
davezető az ünnepélyes avatá-
son, megköszönve mindazok 
segítségét és közreműködését, 
akiknek köszönhetően ener-
giatakarékossá és virágossá 

vált az óvoda. Külön öröm, 
hogy a korszerűsítéshez külső 
forrást is igénybe tudott venni 
az önkormányzat, így sikerült 
teljesen megújítani az intéz-
ményt – fogalmazott Gajda 
Péter polgármester, aki Dódity 
Gabriella fejlesztéspolitikai 
tanácsnokkal és az óvodaveze-

tővel együtt vágta át az avatást 
jelképező szalagot. Kispest 
képviselő-testülete 2017-ben 
pályázott a Szivárvány óvo-
da energetikai fejlesztésével a 
Belügyminisztérium „Önkor-
mányzati feladatellátást szol-
gáló fejlesztések támogatása” 
című felhívására. Az elnyert 

30 millió forintos támogatást a 
beruházás értékének több mint 
a felével, 36 millió forintnyi 
önrésszel egészítette ki az ön-
kormányzat. Horváth Gyula, a 
beruházást koordináló Kispest 
Kft. ügyvezetője lapunknak 

elmondta, a felújítás egyik 
legfontosabb eleme napelemes 
rendszer kiépítése volt, amely-
lyel az intézmény fogyasztá-
sának minimum 30 százalé-
kát lehet megtakarítani. Ezzel 
párhuzamosan a világítást is 
korszerűsítették, és az összes 
nyílászárót háromrétegű mű-
anyagra cserélték. Ezeken 
kívül 15 cm vastag hőszigete-
lést kapott a külső homlokzat, 
amelyet színesre festettek, va-
lamint újraszigetelték a tetőt és 
a lábazatot is.

A nevelési év kezdetére befe-
jeződött a Dobó Katica utcai 
Tarkabarka óvoda udvarának 
felújítása és az épületben a vi-
lágítás korszerűsítése. A nyár 
folyamán elvégzett beruházás 
mintegy 15 millió forintba 
került, és része volt az önkor-
mányzat intézményfelújítási 
programjának. Terveink sze-
rint jövőre az óvoda Zoltán ut-
cai telephelyén indul a felújítás 
– mondta el lapunknak Gajda 
Péter polgármester. Kránitz 
Krisztiántól, a VAMŰSZ igaz-
gatójától megtudtuk, egyszerre 
zajlott a két projekt, az udvar 

felújítása és a világítás korsze-
rűsítése. Az udvar 160 négy-
zetméteren kapott gumibur-
kolatot és a hátsó homokozó 
körül is gumiborítást alakítot-
tak ki, ezeken kívül 114 négy-
zetméternyi részt térköveztek 
le. Egy játszóvárat és – a régi 
helyett – egy új tárolót is ka-
pott az óvoda. A több mint 300 
négyzetméternyi mennyezet 
festése mellett a teljes világí-
tást is energiatakarékosra cse-
rélték: 57 LED-es lámpatest, 6 
halogén izzólámpás és 4 külté-
ri vízmentes LED-es lámpatest 
biztosítja a fényt az óvodában.

Felavatták a korszerűsített Szivárvány óvodát
BERUHÁZÁS

Önkormányzati forrásból, állami támogatással újult meg szinte teljesen a Petőfi utcai Szivárvány óvo-
da. A korszerűsítés részeként napelemes rendszert építettek ki az intézményben.

Hőszigetelést kapott a színesre festett homlokzat

Megújult a Tarkabarka óvoda udvara
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Egyre több család 
kerül nehéz

helyzetbe

Napelemes rend-
szert építettek ki
az intézményben

Felújított belső terek a KMO Művelődési Házban
ÖNKORMÁNYZAT



A KSZSZC Táncsics utcai 
székhelyén tartott kerti ünnep-
ségen Vinczek György alpol-
gármester mondott köszöntőt, 
amelyben a munkatársak kre-
ativitását emelte ki. Vighné 
Vincze Erzsébet intézmény-
vezető a szociális centrum-
ra jellemző tulajdonságokat, 
projekteket sorolta fel statisz-
tikai adatokkal is kiegészítve. 
Húsz év alatt mintegy 2800 
család lépett kapcsolatba az 
intézménnyel. Hat munkatárs-
sal, 18 négyzetméteren indul-
tak, jelenleg 72-en dolgoznak 
a KSZSZC négy telephelyén, 
összesen 1820 négyzetmé-
teren. A szakmai egységek 
száma kettőről ötre emelke-
dett, a szolgáltatások száma 
meghaladja a harmincat. Az 
elmúlt húsz évben 82 pályá-
zaton összesen 780 millió fo-

rintot nyertek. Az intézmény 
programjai, szolgáltatásai 
közül kiemelte a családbarát 
rendezvényeket, a házi gyer-
mekfelügyeletet, a játszóházat, 
a Káptalanfüreden, Zombor-
ban, Csillebércen és Zánkán 
tartott téli és nyári táborokat, 

az együttműködések között a 
Négy muskétás foglalkozta-
tási paktumot (XVIII., XIX., 
XX., XXI., XXIII. kerületek), 
a Bűnmegelőzési Ifjúsági Pre-
venciós Irodát (rendőrség, 
KMO), a KIABÁL prevenci-
ós társasjátékot (rendőrség, 

KMO), a szociális foglalkozta-
tót (önkormányzat, Főkefe), az 
országosan egyedülálló For-
rásházat (szociális és egészség-
ügyi ellátás, foglalkoztatás), a 
lakáskarbantartó brigádot rá-
szorulóknak (önkormányzat, 
Közpark); az Élelmiszerban-
kot (Kispesti Cigány Nemzeti-
ségi Önkormányzat, Közpark), 
az Akarom programot (Kato-
likus Karitász), a pszichiátriai 
betegek közösségi ellátását, 
a gyermek mentálhigiénés 
szakrendelést, a Szülőklubot, 
a Tanodát és a Zöldség Kom-
mandót (wekerlei kezdemé-
nyezés). Az intézményvezető 
megköszönte Vinczek György 
alpolgármesternek – aki az in-
tézmény indulásakor képviselő 
volt – a két évtizedes támoga-
tást, és együtt gyújtották meg 
a születésnapi torta gyertyáját.
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Gajda Péter polgármester, aki 
egyben a most megalakult Kis-
pesti Idősügyi Tanács elnöke 
is, az alakuló ülésen elmond-
ta, bízik abban, hogy hosszan 
tartó együttműködés kezdődik 
a kerületben élő idősekért. A 
kerületi civil és az egyházügyi 
fórumhoz hasonlóan a tanács 
tagjai, a csatlakozó civilszer-
vezetek, egyházak képvise-
lői, az önkormányzat illetékes 
irodái, tisztségviselői, bizott-
ságok tagjai, az érdekvédel-
mi szervezetek és mindazok, 
akik csatlakoznak majd a kö-
zös munkához, gondolkodás-
hoz, közvetlenül teremthet-
nek kapcsolatot egymással, 

ötletelhetnek, javaslatokat 
tehetnek, véleményt mondhat-
nak a korosztályt érintő kérdé-
sekben. Vinczek György, akit 

az ügyrend elfogadása után 
társelnöknek is megválasz-
tottak, bemutatta a tanács 26 
alaptagját és a 19 meghívottat. 
Az alpolgármestertől megtud-
tuk azt is, hogy a tanács évente 

legalább két alkalommal ülé-
sezik, de dönthetnek az ennél 
gyakoribb ülésezésről is, hi-
szen konkrét ügyekben, véle-
ményezésnél, javaslattevésnél 
kezdeményezhetik a tanács 
összehívását. A hivatalos meg-
alakulás után először Ikladiné 
dr. Petres Veronika, a Humán-
szolgáltatási és Szociális Iro-
da vezetője beszélt röviden a 
hivatal által nyújtott szolgál-
tatásokról és munkájukról az 
idősellátásban, majd Balázs 
Piroska, a Segítő Kéz Kispes-
ti Gondozó Szolgálat vezetője 
ismertette az ellátó szervezet 
feladatait.

Megalakult a Kispesti Idősügyi Tanács
ÖNKORMÁNYZAT

A Kispesti Idősügyi Tanács megalakulásáról áprilisban döntött a képviselő-
testület, a tanácsok létrehozásáról kormányhatározat rendelkezik. A konzul-
tációs testület 26 szavazati joggal rendelkező alaptagból és 19 meghívott 
tagból áll.

Első ülését tartotta az új konzultációs testület
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Tizedik alkalommal ajándé-
kozta meg a kispesti időse-
ket ünnepi műsorral az ön-
kormányzat és a Segítő Kéz 
Kispesti Gondozó Szolgálat a 
KMO-ban az idősek világnap-
ján. A művelődési ház szín-
házterme megtelt a szolgálat 
ellátottjaival, a nyugdíjas civil-
szervezetek meghívottjaival és 
a vendégekkel. Köszöntőjében 
Balázs Piroska, a Segítő Kéz 
intézményvezetője arról be-
szélt, hogy a gondozó szolgá-
lat folyamatos ellátási fejlesz-
tésekkel, színes programokkal 
segíti az idősödés elfogadását, 
az ellátottak és gondozottak 
napi életvitelének könnyítését. 
Kispest polgármestere hang-
súlyozta: az önkormányzat a 
következő években is mindent 
megtesz azért, hogy az itt élők 
nyugdíjas éveit könnyebbé, 
kellemesebbé tudja tenni. Gaj-
da Péter elmondta, 2022-ig új 
gondozóház felépítését terve-
zi az önkormányzat, bővítik a 
jelzőrendszeres hálózatot, és 
továbbra is lesznek ingyenes 
tanfolyamok szépkorúaknak. 
A műsor után Vinczek György 
alpolgármester és a Segítő Kéz 
vezetője együtt köszöntötte a 
97 éves Szőcs Gyulát, a Kert-
városi Idősek Klubjának ellá-
tottját, az ünnepség legidősebb 
résztvevőjét.

Világnapjukon
ünnepelték
az időseket

GONDOSKODÁS

Szorosabb 
együttműködés a 
korosztályt érintő 

kérdésekben

Húsz év alatt 2800 
család lépett
kapcsolatba

az intézménnyel
v

ÖNKORMÁNYZAT

Negyvenöt olyan kispesti há-
zaspárt köszöntöttek a Város-
házán, akik 50 éve vagy még 
régebben kötöttek házasságot. 
A 15. köszöntésen Gajda Péter 
polgármester, Vinczek György 

alpolgármester és Huszár Er-
zsébet idősügyi tanácsos em-
léklappal és az önkormányzat 
ajándékcsomagjával gratu-
lált az idős pároknak, köztük 
Létray Istvánnak és feleségé-

nek, akik 66 éve házasodtak 
össze. Az ünnepségen Czakó 
Ádám és Plásztán Anett, a 
Madách Színház művészei 
ajándékozták meg zenés mű-
sorral a házaspárokat.

Idős házaspárokat köszöntöttek

Megalakulásának 20. évfordulóját ünnepelte a Kispesti Szociális Szolgálta-
tó Centrum.

Ünnepelt a család- és
gyermeksegítő intézmény

GONDOSKODÁS

Kerti ünnepséget tartottak a Táncsics utcában

A kispesti képviselő-testület 
2016-ban döntött arról, hogy 
a BRFK XIX. kerületi Rend-
őrkapitánysággal karöltve, a 
kerületben működő állami, 
önkormányzati szervekkel, ci-
vilszervezetekkel és egyházak-
kal közösen létrehozza a Kis-
pesti Áldozatsegítő Szakmai 
Együttműködési Rendszert 
a Kispesten élő, bűncselek-
mény áldozataivá váló szemé-
lyek érdekeinek védelmére, 
az együttműködés javítására a 
kerületi, állami és nem állami 
szervezetek között – mondta 
el Vinczek György alpolgár-
mester a KÁSZER fórumán. 
A találkozó fő előadójaként 
Marticsek János alezredes, a 
kispesti rendőrkapitányság 
bűnügyi osztályvezetője tartott 
rövid tájékoztatót arról, hogy 
milyen veszélyek leselked-
nek mostanában a legkiszol-
gáltatottabb korosztályokra, 
a 18 év alattiakra és a 60 év 
felettiekre. Jelenleg az úgy-
nevezett „unokázós”, trükkös 
bűncselekmények lefülelése, 
megakadályozása okozza a 
legtöbb fejtörést a rendőrök-
nek és kárt a kispestieknek, de 
– míg korábban tíz „unokázós” 
kísérletből nyolc járt „sikerrel” 
– a rendőrség szórólapjai, fel-
világosító munkája nyomán az 
utóbbi időben már csak tízből 
két esetben sikerül az időseket 
megvezetni.

Közösen
az áldozattá válás 
ellen

KÖZBIZTONSÁG



A Közművelődési, Oktatá-
si, Sport, Ifjúságpolitikai és 
Egészségügyi Bizottság dönté-
se alapján a Budapest-Kispest-
Központi Református Egyház-
község 1 millió 43 ezer 546 
forintot kapott a Templom tér 
19. szám alatt lévő gyüleke-
zeti ház főbejáratánál lévő já-
rólapok, burkolatok cseréjére, 
illetve a bejárati ajtók fölé elő-
tető felszerelésére. A Kispesti 
Evangélikus Egyházközség 
520 ezer 547 forintot fordít-

hat a Nagysándor József utcai 
parókia konyhájának felújítá-
sára és négy ablak cseréjére. A 
Kispest-Rózsatéri Református 
Egyházközség felújításra 743 
ezer 547 forintot kapott, ame-
lyet a Jahn Ferenc utca 107. 
szám alatti parókiaépület alag-
sori mosdóinak, az udvari bur-
kolatok felújítására és javításá-
ra fordítanak, de ebből végzik 
majd el a fafelületek megújító 
kezelését is. A Budapest-Kis-
pest Wekerletelep Református 

Egyházközség a Hungária út 
37. szám alatti gyülekezeti ház 
alagsorának átalakítására, fel-
újítására fordíthat 1 millió 205 
ezer 266 forintot. A Kispesti 
Jézus Szíve Plébánia is tovább 
szépülhet abból az 1 millió 643 
ezer 547 forintból, amelyet a 
kerítés felújításának folyta-
tására nyert a pályázaton. A 
Kispest I. Baptista Gyülekezet 
843 ezer 547 forintot kapott 
fűtésrendszerének korszerűsí-
tésére.
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Támogatás az egyházi ingatlanok
felújítására

ÖNKORMÁNYZAT

Idén összesen hatmillió forint önkormányzati támogatásra pályázhattak a 
kerületben működő egyházak épületeik, ingatlanjaik felújítására.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából az Ötven-
hatosok terén tartott ünnepséget Kispest Önkormányzata.

Az adományleveleket a Városházán tartott egyházi fórumon adták át

v

Wekerlei gyermekintézmé-
nyeink az önkormányzattal 
közös megrendelésre részt 
vettek az Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Operatív Program 
„A lakosság ivóvíz eredetű 
ólomexpozíciójának felmé-
rése és értékelése” munka-
csoport kutatásában. A vizs-
gálati eredmények alapján 
megállapítható, hogy legtöbb 
mintavételi ponton az ered-
mény meghaladta a jogsza-

bályban rögzített, ólomra 
vonatkozó határértéket. Az 
elvégzett vizsgálatok alapján 
megtettük a szükséges intéz-
kedéseket az ivóvízellátás 
biztosítása céljából. Ezzel pár-
huzamosan a Vagyonkezelő 
Műszaki Szervezet a polgár-
mester utasítására lefolytatta 
az érintett intézményekben 
a szükséges műszaki vizsgá-
latot. A szakemberek egyér-
telműen megállapították: az 

intézményekben nincs ólom-
vezeték az ivóvízhálózatban, 
mindenhol réz-, esetenként 
horganyzott csőhálózat van. 
Az érintett intézményekben a 
felújításokat 1995–2010 kö-
zött teljes hálózaton elvégezte 
az önkormányzat. Az ólom-
szennyezés forrása a Vízmű-
vek területén lehet, ezért a 
Vízművekkel folyamatosan 
egyeztet az önkormányzat.

Nincs ólomvezeték a wekerlei bölcsődékben, óvodákban

„Ha merünk önmagunk len-
ni és nem úszni az árral: ez 
a szabadságunk” – idézte a 
tavaly elhunyt díszpolgárt, 
Jókai Anna Kossuth-nagydí-
jas írót, a Nemzet Művészét 
ünnepi beszéde elején Kis-
pest polgármestere. – „Igaz 
ez a megállapítás egyénekre, 
kisebb közösségekre és nem-
zetekre is. Talán sosem volt 
igazabb, mint 1956-ban, ami-
kor egy totalitárius elnyomó 
diktatúra által megnyomorí-
tott és megalázott emberek 
százezrei, milliói nemzetként 
mertek szembe úszni az árral 
és kiállni szabadságukért.” 
Gajda Péter úgy fogalmazott, 
„bár hivatalosan nem lehetett 
róla beszélni, 1956 példa volt 
az elkövetkező nemzedékek-
nek, amiből erőt meríthettek 
nemcsak Magyarországon, 
hanem minden országban a 
vasfüggönytől keletre. Úgy 
vélem, hogy a rendszerváltás 

nem lett volna békés, ha 1956 
és az akkori nemzedék nem 
váltotta volna meg saját véré-
vel az elkövetkező nemzedé-
kek szabadságát és a demok-
ratikus magyar jogállamiság 
jövőjének zálogát. Ez a mi 
örökségünk, amit 1956-tól és 
ötvenhat hőseitől kaptunk Ma-
gyarországon, Budapesten és 

itt, Kispesten. Ez az az örök-
ség, amit meg kell őriznünk.” 
A hősök előtt tisztelgő ünnep-
ség Udvardy Boglárka ének-
művész és Kautzky Armand 
színművész műsorával folyta-
tódott, majd az önkormányzat 
vezetői, a pártok, az egyházak, 
az intézmények és a civilszer-
vezetek képviselői helyezték 
el virágaikat az emlékmű előtt. 

Az önkormányzat nevében 
Gajda Péter polgármester és a 
három alpolgármester, Rátkay 
Andrea, Vinczek György és 
Kertész Csaba koszorúzott. 
Koszorút helyezett el Burány 
Sándor parlamenti képvise-
lő, az ’56-os Szövetség Kis-
pesti Szervezete, az ’56-os 
hagyományőrző Szövetség, a 
kerületi kormányhivatal kép-
viseletében dr. Király Beat-
rix hivatalvezető és dr. Kosik 
Rita hivatalvezető-helyettes. 
Az ünnepség csendes virágel-
helyezéssel ért véget a Temp-
lom téri kopjafánál. Az ’56-os 
kispesti megemlékezések foly-
tatódnak: október 29-én 14 
órakor a Kispesti Nemzetőrség 
megalakulásának évfordulója 
alkalmából a Városháza Kos-
suth utcai oldalán levő emlék-
táblát koszorúzzák meg, majd 
november 5-én 15 órakor a 
Határ úti kopjafa megkoszorú-
zása következik.

Az ’56-os forradalomra
emlékezett Kispest

ÜNNEP

Kispesti ’56-os forradalmárok az ünnepségen
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Előzetes lakossági tájékozta-
tó fórumokat tartottak a Vak 
Bottyán utca–Derkovits Gyu-
la utca–Wesselényi utca–Mó-
ricz Zsigmond utca–Simonyi 
Zsigmond utca–Kisfaludy 
utca–Ady Endre út páratlan 
oldalának telekvégei (37–53/
B)–Hunyadi utca–Üllői út–
Mátyás király utca–Ady Endre 
út–Rákóczi utca páratlan olda-
la–Nagykőrösi út–Méta utca–
Kolozsvár utca–kerülethatár–
Ferihegyi repülőtérre vezető út 
által határolt területre vonatko-
zó Kerületi Építési Szabályzat-
ról, valamint Wekerletelep Ke-
rületi Építési Szabályzatáról a 
Városházán. Berencz Ibolya 
főépítész tájékoztatójában el-
mondta, hogy a kerületi sza-
bályozási terveket 2019. de-
cember 31-ig meg kell újítania 
az önkormányzatnak. A tervek 
alapján több részre osztották 
a kerületet: az Attila utca kör-
nyékére már tavaly elkészült 
a terv, a Városközponté idén 
lett készen, várhatóan novem-
berben tárgyalja majd a kép-
viselő-testület, Wekerletelepre 
pedig külön terv készül. A sza-
bályozási terv első, tájékoz-
tatási szakaszában szeretnék 
megismerni a helyieket – la-
kosságot, civileket, építészeket 
– foglalkoztató szempontokat, 
és a javaslatokat beépítik az új 
tervezetbe.

Fórumok az építési 
szabályzatokról

ÖNKORMÁNYZAT

KÖZLEMÉNY

Folytatódnak a rendhagyó tör-
ténelemórák a Székelyország 
Tündérkertje Látványparkban. 
Az önkormányzat támogatásá-
val a Nyugdíjas Pedagógusok 
Egyesülete Kispest tagjai tarta-
nak órákat a kispesti általános 
iskolásoknak. A Kós iskola 4. 
a osztályosai dr. Hajdani Ilona 
segítségével ismerkedhettek 
Székelyföld földrajzával és 
történelmével.

Rendhagyó
történelemóra

OKTATÁS

Tizenötödik alkalommal ren-
dezték meg a pályaválasztást 
segítő börzét a KMO Műve-
lődési Házban, ahol idén 29 
középiskola mutatkozott be. A 
Sulibörze átfogó képet nyújtott 
a kerület és a főváros számos 
középiskolájának kínálatából. 
A kiállító iskolák és vállalko-
zások oktatási programjaikból, 
közösségi életükből adtak íze-
lítőt az érdeklődő diákoknak, 
szülőknek és pedagógusoknak.

Sulibörze
a KMO-ban

Meg kell őriznünk 
1956 örökségét
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Vélemények a közösségi költségvetésről
POLITIKAI PÁRTOK ROVATA

Jövőre már 42 millió forintot költ Kispest Önkormányzata olyan fejlesztésekre, melyek közösségi 
költségvetés keretében, az itt élők javaslatai és szavazatai alapján valósulhatnak meg az egyes város-
részekben. Ön szerint mennyire aktívak a kerületiek a lakóhelyük környezetének alakításával kapcso-
latban, és képviselőként milyen elképzeléseket támogatna Ön is szívesen?

A jelenlegi önkormányzati 
ciklusban bevezetett közös-
ségi költségvetési program 

nagy népszerűségnek örvend 
a kerület lakóinak körében. 
Ennek keretében a kispestiek 
javaslatot tehetnek a kerület-
ben megvalósítandó fejleszté-
si célokra, így közvetlenül is 
gyakorolhatják a demokratikus 
véleménynyilvánítás jogát. 
Először 2016-ban adhatták 
le szavazataikat az érdeklő-
dők, a célok megvalósítására 
a 2017-es költségvetés kere-
tein belül került sor. Az idei 
év elején lezajlott szavazáson 
legtöbben a Kossuth téri bezárt 
BKV-pénztár helyén közvécé 
létesítésére, a Batthyány utca 
járdáinak javítására, Wekerlén 
a Bárczy István téri játszótér 

felújítására, Hagyományos 
Kispesten a Vásár tér további 
fejlesztésére, míg a Kertvá-
rosban a Mézeskalács óvoda 
udvarának felújítására tettek 
javaslatot. A kért járdajavítá-
sokat az önkormányzat már 
az év elején elvégezte, a Kos-
suth téri közvécé tervezése is 
megtörtént, kivitelezése folya-
matban van. A Beszterce utcai 
Mézeskalács óvoda udvarának 
felújítása pedig már a nyáron 
befejeződött. A többi fejlesztés 
is a megvalósulás stádiumában 
van. A rendszer idén tovább fi-
nomodott, ugyanis a kerületet 
hét, egymástól jól elkülöníthe-
tő területre osztva, megnövelt 

keretösszeggel egyenként 6, 
összesen 42 millió forint áll 
rendelkezésre a megvalósítás-
hoz. Már eddig is számos ja-
vaslat érkezett mind a hét terü-
letre, és október 31-ig további 
lehetőség van a jelölésre. Min-
den vélemény, javaslat fontos 
az önkormányzat számára, 
ugyanakkor az önkormányzat 
hatáskörén kívül álló kérések 
továbbításra kerülnek a fővá-
rosi szakmai szervezeteknek. 
Ezúton is biztatok minden kis-
pestit, hogy tegyen javaslatot 
elképzeléseinek megvalósítá-
sára, ezzel is hozzájárulva a 
kerület fejlődéséhez.

Fekete László 
(MSZP-DK-PM)

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

A közösségi költségvetés fo-
lyamatában az önkormányzat 
hasznos visszajelzéseket kaphat 
arról, hogy az itt élők mit tarta-
nak fontosnak a közvetlen kör-
nyezetükben, kerületrészükben. 
Ez akkor is előremutató, ha a 
közösségi költségvetés 42 mil-
liós összege valójában eltörpül 
a kerület 10 milliárdos büdzsé-
jéhez képest. A világban sok 
helyen működik részvételi költ-
ségvetési folyamat. A klasszikus 

hivatkozási pont Porto Alegre 
városa, ahol a városrészekben 
élők nemcsak közvetlen kör-
nyezetüket illetően hozhatnak 
döntéseket, hanem az egész 
városra nézve beleszólásuk van 
abba, hogy milyen célok mi-
lyen arányban határozzák meg 
a büdzsét. Ezért a városrészek 
között egyeztető intézmények, 
folyamatok is beépülnek a 
részvételi költségvetés rendsze-
rébe. Kispesten számos olyan 
lakóközösségi kezdeményezés 
van, amelyeknek célja, hogy 
élhetővé, szerethetővé tegyék 
a kerület egy-egy részét. A fej-
lődés következő lépcsőfoka az 
lehet, hogy a kerületrészekre 
szigetelt közösségi tervezési fo-
lyamatokat összefűzzük, az itt-
ott aktív embereket összehoz-
zuk, és egymással összefüggő, 
egymást erősítő fejlesztéseket 
valósítunk meg.

Ferenczi István (LMP)

Az önkormányzat elsődleges 
feladatának kell tekintenünk 
a kerületben élők képvise-
letét, különösképp abban 
a tekintetben, hogy a helyi 
érdekek, a közösség értékei-
nek megőrzése, a fejlődés, a 
fejlesztés elősegítése legyen 
az elsődleges szempont. Egy-

értelműen elvárható az az 
igény, hogy az önkormányzat 
nyújtson mindezekhez anyagi 
támogatást, természetesen a 
tőle elvárható gondossággal. 
A kerületben vannak olyan 
közösségek, amelyek a la-
kókörnyezetükért folytatott 
lobbitevékenységüknek kö-
szönhetően sikerrel jártak 
környezetük szebbé, jobbá 
tételében. Ez a lehetőség min-
denki számára nyitott, és ösz-
tönző lehet. Önkormányzati 
képviselőként a helyi közösség 
által fontosnak tartott elképze-
lést támogatom, ugyanakkor 
hozzám legközelebb a sport-
tevékenység, a tömegsport áll. 
Kiemelten fontosnak tartom a 
sport, a sporttevékenységekkel 
kapcsolatos fejlesztések támo-
gatását. Ép testben ép lélek!

Lázár Tamás (Jobbik)
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Sokan szorulnak az önkor-
mányzat támogatására, civilek 
segítségére Kispesten, ezért 
amikor a Kanálgép food truck 
vállalkozás és a függőség-pre-
vencióval foglalkozó Offolj.
hu csapata megkeresett a ham-
burgerparti ötletével, támoga-
tandónak ítéltük munkatársa-
immal – mondta el lapunknak 
Gajda Péter polgármester. A 
helyben készített kézműves 
hamburgerből, sült krumpli-
ból, házi rétesből és szörpből 
álló menü 5 forintba került, a 
délutáni étkezésre – a 2500 fo-
rint kifizetése után – Kispest 
polgármestere hívta meg az 
embereket. Patek Gábortól, a 
Polgármesteri Hivatal Vagyon-
gazdálkodási és Városüzemel-
tetési Irodájának vezetőjétől 
megtudtuk, a nemes cél össze-

fogással valósult meg: az ön-
kormányzat 200 ezer forinttal, 
a Kispest Jövőjéért Egyesület 
100 ezer forinttal járult hozzá 
a nyersanyagok beszerzésé-
hez, a Kanálgép és az Offolj.hu 
készítette az ételeket, a másik 
bolt a szörpöket és a teát hoz-
ta, a Hanley Service pedig az 
áramellátásról gondoskodott. 
Szalay Dezsőtől (Kanálgép) és 
Lacza Leventétől (Offolj.hu) 
megtudtuk, a mostani akció 
előzményeként évekig 3-400 
adag gulyást főztek karácsony 
előtt a Misszió Alapítvány el-
látottjainak a Viola utcában. 
Ezúttal egyeztettek az önkor-
mányzattal, hogy ne a hagyo-
mányos étel legyen, hanem 
olyan hamburger, amilyet más-
hol is kínál a food truck vállal-
kozás.

Már megrendelhető és megvá-
sárolható az a magánkiadás-
ban megjelent könyv, amelyet 
Csorba Dávid, a Duchenne-
szindrómás 26 éves kispesti 
fiatalember írt édesanyja se-
gítségével önmagáról, család-
járól, betegségéről, édesanyja 
és kettejük mindennapi küz-
delméről, gondjaikról, öröme-
ikről. A könyv megjelenését 
Kispest Önkormányzata, a 
Kispest Jövőjéért Egyesület és 
még sok-sok önkéntes segítő 
támogatta: Dávid őszinte val-
lomásait barátok, ismerősök, 
támogatók szerkesztették, lek-
torálták, alakították könyvvé. 
Az évek óta a „négy fal kö-
zött szabadon” élő Dávidot és 
édesanyját Gajda Péter polgár-
mester is meglátogatta, aki el-

mondta, hogy az önkormány-
zat 2015-ben hozta helyre azt 
az 53 négyzetméteres, össz-
komfortos, akadálymentessé 
átalakított lakást, amelyben 
már elfért a súlyos, gyógyítha-
tatlan kórban szenvedő fiatal-
ember ágya és lélegeztetőgépe 
is. A fiatalember mostanság 
állandó felügyeletet és ellátást 
igényel, kapcsolatát a külvilág-
gal az internet, a televízió és a 
ritkán betérő látogatók, bará-
tok jelentik. Mint ahogy Dávid 
is megfogalmazza, nem csak 
neki, elsősorban édesanyjának 
tenne jót, ha ki tudnának moz-
dulni a lakásból néha. A könyv 
elérhető a csorbadavid18@
gmail.com emailcímen vagy a 
www.facebook.com/csorba92 
közösségi oldalon.

Jótékonysági hamburgerparti rászorulóknak
GONDOSKODÁS

Helyi vállalkozások, civilek és az önkormányzat összefogásával ötszáz adag étellel vendégelték meg 
a rászoruló kispestieket a Kossuth téren.

Egy Duchenne-szindrómás fiú őszinte vallomásai

„Négy fal között szabadon…”
TÁMOGATÁS

Ötszáz adaggal vendégelték meg a rászorulókat
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Kilencven kispesti család ka-
pott ingyenesen komposztá-
lóedényt és lombkomposztáló 
hálót az önkormányzat támo-
gatásával: a jelentkezők rövid 
tájékoztató előadás keretében 
vehették át az eszközöket a 
Forrásházban. A Zöldprogram 
Iroda munkatársától megtud-
tuk, a 2008-ban indított lakos-
sági komposztálási program 
keretében a mostanival együtt 
eddig mintegy 800 kispesti 
család jutott ingyenesen ker-
ti komposztálóedényekhez 

és -ketrecekhez. Brázainé 
B. Tácia elmondta, sikeres a 
program, akik részt vesznek 
benne, szívesen és szakszerűen 

komposztálnak. Az Átalakuló 
Werkerle csoport folyamato-
san nyomon követi munkáju-
kat, hírlevelet küld az aktuális 

tennivalókról a komposztálás-
sal kapcsolatban. Hozzátette, 
az önkormányzat szeretné jö-
vőre is folytatni a programot, 
továbbra is lehet jelentkezni a 
programra névvel, lakcímmel 
és telefonos elérhetőséggel 
a zoldprogram@kispest.hu 
emailcímen. A Zöldprogram 
Iroda minden jelentkezést re-
gisztrál, és a sorrend alapján 
biztosít lehetőséget a program-
ban való részvételre.

Önerőből működik a komposztálási program
Idén az önkormányzat már maga finanszírozta a komposztálási programot, 
az FKF Zrt. nem támogatta azt. Csaknem másfél millió forintot fordított a 
folytatásra a kerület.

ZÖLDPROGRAM

Kilencven család kapott komposztáló eszközöket

v

FELHÍVÁS

Az őszi lombhullás során a 
közterületi fákról származó 
és a lakók által összegyűjtött 
falevelet Kispest Önkormány-
zata idén is elszállíttatja. A 
2018. évi lombgyűjtési ak-
ció időjárástól függően de- 
cember közepéig tart. A ker-
tes családi házas övezetben 
– Wekerletelep kivételével 
– házanként négy darab, 

FKF-emblémával ellátott, bi-
ológiailag lebomló zsákot biz-
tosítunk. A zsákok a Polgár-
mesteri Hivatal Kossuth Lajos 
utca felőli belső udvarának 
bejáratánál vehetők át novem-
ber 5. és 9 között: hétfőn 9–18 
óráig, kedden, szerdán és csü-
törtökön 9–16 óráig, pénteken 
9–12.30 óráig. Az átvett zsá-
kokról cím- és darabszám-

nyilvántartást vezetünk, ezért 
az átvételhez kérjük, hozzák 
magukkal személyi igazolvá-
nyukat és lakcímkártyájukat. 
A lombgyűjtési akcióval kap-
csolatban bővebb információ 
a zoldprogram@kispest.hu 
emailcímen vagy a 06-1-347-
4526 telefonszámon kérhető.

Zöldprogram Iroda

Őszi avargyűjtési akció Kispesten

2018. OKTÓBER2018. OKTÓBER

Véradást szervez a Kispesti 
Véradók Egyesülete november 
10-én, szombaton 12–18 óra 
között a Csokonai utca 1-3. 
szám alatti Kispesti Tudásház-
ban. A véradás alatt a gyerme-
keknek kézműves foglalkozá-
sokat szerveznek, a véradók 
és gyermekeik kisebb aján-
dékokban részesülnek. A vér-
adáshoz személyi igazolvány, 
lakcímkártya, TAJ-kártya és – 
a helyszínen kérhető – véradó 
igazolvány szükséges.

Önkéntes véradás
FELHÍVÁS

Több mint hatszáz kispesti 
gyerek vett részt azon a sza-
badtéri mentősbemutatón és 
gyakorlati oktatáson, amelyet 
az újraélesztés világnapja al-
kalmából tartottak a Városház 
téren a betegellátással foglal-
kozó VB Ambulance Hungary 
kezdeményezésére, a társszer-
vező Kispest Önkormányzata 
támogatásával.

Újraélesztési
világnap

OKTATÁS

Szívesen és szak-
szerűen komposz-
tálnak a kispestiek

A versenyző kisgyerekeket, 
szülőket, pedagógusokat, edző-
ket Gajda Péter polgármester 
köszöntötte, aki a mozgás, a 
sport és az egészségmegőrzés 
fontosságáról beszélt meg-
nyitójában. Kerekes Balázs, a 
program szervezője arról be-
szélt lapunknak, hogy a tavalyi 
versenysorozat nagyon sikeres 
volt, a pedagógusok, a gyere-
kek és a szülők is várták a foly-
tatást. Elmondta, a program 
szempontjából az utánpótlás-
neveléssel foglalkozó kispesti 
egyesületek közül a labdajá-

tékokkal foglalkozók – futsal, 
kézilabda/szivacskézilabda, 
pingpong, röplabda/strandröp-
labda – kiemelt jelentőséggel 
bírnak, mert az ovis korosztály 

számára a rendszeres labdás 
foglalkozások a személyiség 
és a mozgáskoordináció fejlő-
désének, a tanulási képességek 
fejlesztésének fontos eszközei. 

Az ovis sportprogram révén a 
szülők többféle sportágat is-
merhetnek meg, az utánpótlás-
nevelő szakosztályok pedig 
megfigyelhetik és kiválaszt-
hatják a tehetséges gyerekeket. 
A négy központi foglalkozást 
és az óvodai felkészítéseket 
követően a legfeljebb 6+4 
főből álló tíz csapat hét ver-
senyszámban mérkőzik meg. 
A selejtező után 2019. március 
23-án rendezik a döntőt, ahol 
a legjobbak mutathatják meg 
ügyességüket.

Elindult az óvodás sportprogram idén is
SPORT

A csapatok bemutatkozásával, sportbemutatókkal és a versenypólók átadá-
sával az Eötvös iskolában hivatalosan elrajtolt a tavaszig tartó kerületi óvo-
dás sportprogram.

Tíz csapat hét versenyszámban mérkőzik meg

Tavaszig tart
a versenysorozat

v

ÉLETMÓD

Egészségnapot rendez a Kis-
pesti Diabetes és Egészség 
Klub november 18-án, vasár-
nap 10–16 óra között a Bolyai 
iskolában. A megnyitót köve-
tően Monspart Sarolta tájfutó 
világbajnok tart mozgásforma-

bemutatót, majd ingyenes szű-
réseken – vérnyomás-, vércu-
kor-, koleszterin-, triglicerid-, 
HIV-, hepatitis C–, látás- és 
hallásvizsgálat, csontsűrűség- 
és lúdtalpszűrés, szívdiagnosz-
tika, érszűkület- és neuropátiás 

szűrővizsgálat elsősorban cu-
korbetegeknek, gerincproblé-
mával kapcsolatos tanácsadás, 
lézerlámpa-bemutató, vércu-
kormérő készülék kedvezmé-
nyes cseréje – vehetnek részt 
az érdeklődők.

Egészségnap a Bolyai iskolában

A 2018. évi munkaszüneti na-
pok körüli munkarendről szóló 
9/2017. (V.19.) NGM-rendelet 
alapján november 1-jén, 2-án 
és 10-én a kispesti Polgármes-
teri Hivatal zárva tart. Novem-
ber 9-én, pénteken 8–17 óra 
között lesz ügyfélfogadás.

Munkarendválto-
zás a hivatalban

KÖZLEMÉNY

Az Építéshatósági és Város-
fejlesztési Iroda tájékoztatása 
szerint a kutakat – akár fenn-
maradás, akár új építés esetén 
– csak abban az esetben kell 
engedélyeztetni a 72/1996.
(V.22.) Korm. rendelet 24.§ 
(1) bekezdése alapján, ameny-
nyiben a vízkivétel legfeljebb 
500 m3/év; a kút kizárólag 
talajvízkészlet vagy parti szű-
résű vízkészlet felhasználásá-
val üzemel; házi ivóvízigényt 
vagy háztartási igényt elégít 
ki; nem gazdasági célú. A kizá-
rólag kerti öntözésre használt 
felszín közeli kutakat nem kell 
engedélyeztetni.

Kút
engedélyeztetése
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Czifra Balázs, a Diófa Alap-
kezelő Zrt. ingatlanbefektetési 
üzletágának vezetője a meg-
nyitón köszönte meg mind-
azok munkáját, akik részt 
vettek Magyarország első új-
ragondolt, újjáépített bevásár-
lóközpontjának megvalósítá-
sában. Kispest polgármestere 
arról beszélt, hogy az ikonikus, 
21 éves épület az első, amely 
ilyen módon épült át. „Szá-
munkra azért fontos a bevá-
sárlóközpont, mert a vásárlók 
döntő többsége kispesti, nem 
mindegy tehát, hogy milyen 
arculattal, üzletekkel találkoz-
nak itt” – fogalmazott Gajda 
Péter. A nyitást jelképező sza-
lagot Gajda Péter, Czifra Ba-
lázs, Beledi Rita, a Shopmark 
igazgatója és Sáray Zoltán, a 
kivitelező KÉSZ Építő Zrt. ve-
zérigazgatója vágta át. A Diófa 

Alapkezelő Zrt. által képviselt 
Magyar Posta Takarék Ingat-
lan Befektetési Alap tulajdoná-
ban álló Shopmark megújítása 
2018 elején kezdődött a KÉSZ 
Építő Zrt. kivitelezésében. Az 
átalakítási munkák során egye-
bek mellett a bevásárlóközpont 

homlokzata, gépészete, tér-
szervezése és a belső kialakí-
tása is változott: egy közösségi 
szemléletű, korszerűsített és 
akadálymentesített épület nyílt 
meg a vásárlók előtt, a lehető 
legkisebb ökológiai lábnyom-
mal. A kívül-belül és a kínálat 

tekintetében egyaránt megújult 
komplexum világosabb, ní-
vósabb, élhetőbb, korszerűbb 
és szellősebb, mint korábban: 
földszintjét födémáttöréssel 
tették világosabbá, és köny-
nyebben átláthatóvá az emele-
tek közötti tereket, az éttermi 
rész pedig felkerült az emelet-
re. Átépítették a főbejárat előtti 
közösségi területet, a korábban 
barátságtalan, reklámokkal 
túlzsúfolt főbejárati homlokza-
tot és az épület oldalhomlokza-
tát is. A főbejáratnál, valamint 
a külső és a belső parkolóban 
három kerékpártároló várja 
a bringásokat. Megtudtuk, a 
mintegy 90 üzlethelyiség több-
sége – köztük a legnagyobbak: 
Interspar, MediaMarkt, Hervis 
– már várja a vásárlókat, és a 
többi üzlet is folyamatosan el-
foglalja helyét.

Újra kinyitott a Shopmark
BERUHÁZÁS

Féléves átalakítási munka után újra megnyitotta kapuit a kerület kapujában 
álló, 24 ezer négyzetméteres bevásárlóközpont, a Shopmark. Magyarorszá-
gon először valósult meg egy bevásárlóközpont teljes átépítése.

Kívül-belül megújult a több mint húszéves épület

2018. OKTÓBER

Az első filmszemle sikere után 
a Wekerlei Társaskör Egyesü-
let újra meghirdetette a Cégér 
ipar- és helytörténeti filmszem-
lét, amelyet november 10-11-
én rendeznek meg a Wekerlei 
Kultúrházban. A filmszemlére 
amatőr és profi alkotók nevez-
hettek települések történetét 
bemutató ismeretterjesztő fil-
mekkel, településszociológiai 
dokumentumfilmekkel, portré-
filmekkel, ipartörténeti filmek-
kel és Kispesti anzix kategóri-
ában. A zsűri elnöke Péterffy 
András Balázs Béla-díjas film-
rendező, operatőr. Az előzsűri 
által beválogatott filmeket 
szombaton 14–20 óra között, 
vasárnap 10–14 óra között 
vetítik, ezt követően tartanak 
eredményhirdetést. November 
17-én, szombaton 14–20 óra 
között portugál napot rendez-
nek a WKK-ban történelmi 
és ismeretterjesztő előadások-
kal, kötetlen beszélgetések-
kel, családi programokkal és 
kézműves foglalkozásokkal. A 
megnyitó vendége lesz Maria 
José Teixeira de Morais Pires, 
Portugália magyarországi 
nagykövete, dr. Hiller István, 
a Parlament alelnöke, Kispest 
országgyűlési képviselője és 
Vinczek György, Kispest al-
polgármestere. Bővebb infor-
máció a rendezvényekről a 
wkk.kispest.hu honlapon.

Filmfesztivál
és portugál nap

PROGRAM

Fél év alatt
teljesen átépítették

a bevásárlóköz-
pontot



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:
Következő fogadóóráját 2018. novem-
ber 15-én, csütörtökön 17 órától tartja 
a kispesti MSZP-irodában
(XIX., Kossuth Lajos utca 50.).
Előzetes bejelentkezés nem szükséges 

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 Fagyálló csere 8.990 Ft

9.990 Ft / db

155/70R13
Laufenn téligumi

Gumiszerelés és tárolás 
együtt

3.100 Ft / dbAblaktörlő lapát (első)

Akkumulátor

Vezérlés csere

1195 Budapest, Üllői út 303. (MOL kúton)  •  Tel: 06 1 357-6674, 06 20 394-7980  •  WWW.FIX.HU
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Tudta?
A tartósan fennálló halláscsökkenés szellemi
leépüléssel járhat!*

Magára ismer?
„Hallom én a beszédet, csak
nehezen értem.”
„Nem szeretek telefonálni,
nehezen értem a hívó felet.”
„Mindenki motyog és hadar.”
„Egyáltalán nem üvölt a TV,
így is alig értem a híreket.”

Ne kockáztassa
szellemi egészségét!
Jelentkezzen be ingyenes
hallásvizsgálatra! 
HALLÁSCENTRUM 
06 70 513 1677

Izület rögzítő
KUPON

500 Ft
értékben Uriel termékekre*

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ
SZAKÜZLET ÉS HALLÁSCENTRUM

1196 Budapest, Ady Endre út 65.
(A Kispesti Rendelőintézettel szemben.) 
Tel.: 06 1 249 1238 vagy 06 70 513 1677

Elfogadóhely:

*Az 500 Ft értékű kupon felhasználható az akcióban résztvevő, TB által nem támogatott,
meghatározott Uriel termékekre. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről

érdeklődjön üzletünkben. A kupon érvényes 2018. 11. 23-ig, illetve a készlet erejéig.*Nem kezelt halláscsökkenés esetén.

1196 Budapest, Ady Endre út 65.



KISPEST ÚJSÁG A kispestiek hivatalos lapja – Kiadó: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Főszerkesztő: Prusinszki István Fotó: Erdős László, Ruzsa István Szerkesztőség: 1195 Budapest, Városház tér 18-20.

Telefon: (061) 347-4503, (0620) 612-4171 Email: kispestujsag@kispest.hu Hirdetésfelvétel:  kispesti.ujsag@gmail.com
Nyomdai kivitelezés: Caliente Kft. Terjeszti: Barrio Szolgáltató Kft. 

Megjelenik havonta 27 500 példányban Következő lapzárta: 2018. november 16. ISSN 2062-7645

*A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a vonatkozó, hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, és a feltételek változása esetén a mértéke 
módosulhat. A változó kamatozású kölcsönök esetében a THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát. A Bank egyedi döntésével a hitel igénybevéte-
léhez hitelfedezeti életbiztosítás, illetve a fedezetül bevont ingatlanra vonatkozóan egyéni vagyonbiztosítás megkötését vagy meglétét írhatja elő, azonban 
e biztosítások díja nem kerül figyelembevételre a THM-számítás során, mivel azok a jelen hirdetésben meghatározott THM számításakor nem ismert adatok.
A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek, a részletes feltételekért látogasson el bármelyik MagNet bankfiókba, illetve tájékozódjon a honla-
pon közzétett vonatkozó üzletszabályzatokból (a fogyasztónak nyújtott hitel általános szerződési feltételeiről szóló Üzletszabályzatból, illetve a Mentor-Szféra 
Plusz Program Általános Szerződési Feltételeiből), valamint A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, 
és költségeiről szóló Hirdetményből. A Bank a hitelbírálat jogát fenntartja.

Váltsa ki hitelét 5 vagy 10 évig fix kamatozású  
MagNet lakáshitellel, vagy MagNet kiváltó hitellel! 

Van 5 nyomós érvünk, amiért megéri! Hívjon minket, elmondjuk! 

+36 1 428-8814 | MagNet Bank Kispesti fiók | 1191 Budapest, Kossuth tér 5. (1. emelet)

Amit most megtehet…
ne hagyja a jövő évre! 

THM: 
2,8%–8,6%*

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
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ELŐZETES A PÁRBESZÉD TERE 
NOVEMBERI PROGRAMJAIBÓL

KEDVES ÉRDEKLŐDŐK!
TOVÁBBRA IS NAGY ÖRÖMMEL VÁRJUK ÖNÖKET
A PÁRBESZÉD TERE KÖZÖSSÉGI KLUBBA. 

NOVEMBERI PROGRAMJAINK:

November 6., kedd 18.00 Európa kávéház – beszélgetés az európai
parlamenti választásról
Vendég: Tordai Bence országgyűlési képviselő

November 7., szerda 18.00 Traccsparti – K und K kalandozás – 100 éve
bomlott fel az Osztrák–Magyar Monarchia
Vendégünk: Gerő András történész 

November 8., csütörtök 18.00 Világutazók klubja – Bali
Vendég: Cseraljai István 

November 13., kedd 18.00 Egészséghét: Őszintén a drogmegelőzésről
Vendég: Sólyomfi A. Hanna individualpszichológus, civilbiztonsági referens

November 14., szerda 18.00 Egészséghét: Amit a cukorbetegségről tudni kell
Vendég: Gyurcsáné Kondrát Ilona dietetikus, táplálkozás-egészségügyi szakértő

November 15., csütörtök 17.00 Irodalmi pályázat – szerzők
és illusztrátorok találkozója
 
November 17., szombat 10.00-13.00 Egészséghét: szűrővizsgálat – 
vércukorszintmérés, vérnyomásmérés, táplálkozási tanácsadás
Segítők: egészségügyi szakközépiskola végzős diákjai

November 20., kedd 18.00 Lakáskasszán innen és túl – Milyen hatással lehet
az ország gazdasági helyzetére a lakáskasszák megszüntetése?
Vendég: Burány Sándor országgyűlési képviselő

November 21., szerda 18.00 Traccsparti – A repülés titkai – légiutaskísérők 
egymás közt

November 22., csütörtök 18.00 Világutazók klubja – Kína
Vendég: dr. Hegedűs László

November 27., kedd 18.00 Beszélő kezek – a jelnyelv nem mutogatás
Vendég: Reizingerné Fejes Tünde

November 28., szerda 18.00 Traccsparti – Nők a politikában
Vendégek: Dobrev Klára, Kunhalmi Ágnes, V. Naszályi Márta

November 29., csütörtök 18.00 Világutazók klubja – Montenegró,
a fekete hegyek országa 
Vendég: Tóth Mihály

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

A programok ingyenesen látogathatók. 
A változás jogát fenntartjuk. 

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

Kérjük, kísérje figyelemmel Facebook-oldalunkat és hirdetményeinket!



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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