
BERUHÁZÁS
FOLYTATÓDIK AZ INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁS

Idén az Erkel iskola tanévnyitó ünnepségével indult el 
a 2016/2017-es tanév Kispesten. Az önkormányzat az 
iskolák államosítása után is elvégzi a korábban meg-
ígért felújításokat. Tanévkezdésre elkészült a tetőtérbe 
vezető lépcsőház kiszélesítése a Pannónia iskolában, 
és rövidesen megújul az Erkel iskola teljes világítása.

4. oldal
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GONDOSKODÁS

13. oldal

VINCZEK GYÖRGY
Október elején indul az őszi 
Szenior Akadémia program-
sorozat, illetve az angol-
nyelv- és számítógép-kezelői 
tanfolyam. Idén újdonság-
ként okostelefon-kezelői 
tanfolyam is lesz az ötvenen 
túliaknak.

ÖNKORMÁNYZAT

2. oldal

GAJDA PÉTER
Mintegy nettó 76 millió 
forintból újítja fel az ön-
kormányzat a gyermek há-
ziorvosi és kerületi védőnői 
szolgáltatásoknak is helyet 
adó Berzsenyi utcai épüle-
tet, várhatóan januárra be-
fejeződnek a munkálatok.

Harc az illegális
szemétlerakás ellen

BERUHÁZÁS

9. oldal

BOGÓ JÓZSEFNÉ

Az önkormányzat fellép a szabálysértőkkel szemben

Közösségi tervezéssel, a 
környéken élők véleménye-
zésével készül majd el a 
Kosárfonó utca–Vak Boty-
tyán utca–Eötvös utca által 
határolt egykori KRESZ-park 
felújításáról szóló koncep-
cióterv.
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Megkezdődött a Berzsenyi 
utcai rendelő felújítása

BERUHÁZÁS

Harc az illegális
szemétlerakás ellen

Éves szinten több millió forintos 
pluszköltséget jelent Kispest ön-
kormányzatának az illegális hulla-
dék eltakarítása a kerületben. Ezt a 
pénzt más, fontos és közérdekű fel-
adatokra lehetne és kellene költeni. 
Az önkormányzat mindent meg-
tesz azért, hogy szebb és tisztább 
legyen Kispest. Tegyük elsőrendű 
közüggyé a mindnyájunk tulajdo-
nát képező közterületek szépítését, 
rendeltetésszerű használatát, tisz-
tán tartását és megóvását!

Szeptember elején a Puskás Ferenc utcá-
ból, a stadionnal szemközti hulladékgyűjtő 
sziget mellől kellett hatalmas mennyiségű 
szemetet elvitetnie az önkormányzatnak. A 
szemétdombok gyakran néhány óra, egyet-
len éjszaka alatt keletkeznek, kerületben és 
a környező városrészekben élők egyaránt 
hordanak lelkiismeretlenül szemetet a kis-
pesti utcákra, közterekre. Kispest önkor-
mányzata hosszú évek óta küzd azért, hogy 
megakadályozza az illegális hulladéklera-
kást. A közterületi kamerarendszer kiépí-
tésével és bővítésével, a Zöldkommandó 
életre hívásával, a rendszeres közterületi 
ellenőrzésekkel és a szabálysértési bírság 
kiszabásával valamelyest csökken ugyan 
az illegális lerakóhelyek száma, de még 
mindig maradtak gócpontok, illetve újon-
nan szennyezett területek. A szakemberek 
szerint ahhoz, hogy valakire rá lehessen 
bizonyítani az illegális szemétlerakást, 

tetten kell érni, vagy értékelhető felvétel-
nek kell készülnie róla. Eddig idén 10 tet-
tenérés történt, és 29 alkalommal készült 
olyan felvétel, amely alapján vizsgálatot 
lehet indítani. Ha bebizonyosodik a sza-
bálysértés, a büntetés akár 50 ezer forint 
is lehet. Az önkormányzat más eszközök-

kel is próbálja mérsékelni a problémát. A 
gyakran gócokat jelentő hulladékgyűjtő 
szigeteket többen nem szelektív szemét-
lerakására használják, folyamatos meg-
szüntetésüket az évek óta működő, házhoz 
menő szelektív szemétgyűjtés teszi lehe-
tővé. A Közpark Kft. saját gyártású, kör-
nyezetkímélő zöldhulladékgyűjtő zsákokat 

is értékesít, az ebben kihelyezett zöldhul-
ladékot a társaság munkatársai szállítják 
el kizárólag Kispest területéről. Évente 
többször lehetőség nyílik az elektronikus 
hulladékok háznál történő ingyenes be-
gyűjtésére, évente egyszer pedig ingye-
nes lomtalanítást is tartanak a kerületben. 
Az egyik legfontosabb feladat azonban a 
szemléletformálás, és az, hogy mindenki 
érezze, a közterület az övé is. Ha az utcára 
viszi szemetét, a saját környezetét csúfít-
ja, károsítja. Tegyük elsőrendű közüggyé 
a mindnyájunk tulajdonát képező közterü-
letek szépítését, rendeltetésszerű haszná-
latát, tisztán tartását és megóvását. A kör-
nyezettudatos gondolkodás kialakításában 
segíthet az „Etikai kódex a közterületek 
használatához” című szemléletformáló 
kiadvány is, amelyet a kispestiek javasla-
tainak és észrevételeinek összegyűjtésével 
a közeljövőben készít el az önkormányzat.

Hatalmas mennyiségű szemetet kellett elvitetnie az önkormányzatnak a Puskás Ferenc utcából

Kránitz Krisztián, a VAMŰSZ igazgatója a rendelő bejárásán

A várhatóan januárig tartó felújítás 
után olyan, minden igényt kielégítő 
rendelőkomplexumot adunk majd át 
a kispesti gyerekeknek, szülőknek és 
az itt dolgozó orvosoknak, védőnők-
nek, amelyben zavartalanul folyik 
majd a gyógyító munka – nyilatkozta 
lapunknak Gajda Péter polgármester. 
A mintegy 540 négyzetméter alapte-
rületű, csaknem négyezer kisgyermek 
ellátására alkalmas rendelőintézet kor-

szerűsítéséről a város vezetése hosszú 
ideig egyeztetett a praxisokban dolgo-
zó háziorvosokkal, így várhatóan min-
denki igényének megfelel majd az így 
kialakított öt orvosi rendelő és a hozzá 
tartozó közösségi terek – tette hozzá 

a polgármester. A teljes körű felújítás 
alatt sor kerül a több mint harmincéves 
épület tetőszigetelésének felújítására 
és a homlokzati fal hőszigetelésére, 
valamint a homlokzati nyílászárók 
cseréjére. A belső terek átépítése so-
rán a válaszfalak áthelyezésével az öt 
orvosi rendelő és a kiszolgáló közös 
helyiségek, a pihenők, az elkülönítő, 
az étkező, az öltözők, a zuhanyozó, 
valamint a betegváró is megszépül – 
sorolta hosszan az elvégzendő felada-
tokat Kránitz Krisztián, a VAMŰSZ 
igazgatója. Megvalósul a burkolatok, 
a közművezetékek és a vizesblokkok, 
valamint a fűtés berendezéseinek tel-
jes körű cseréje, ezen kívül korszerűbb 
világítást és informatikai eszközöket 
kap a rendelő. A megszépült épület-
be pedig a zavartalan működéshez 
szükséges új szakmai berendezések, 
egészségügyi és egyéb felszerelések, 
irodai tárgyak kerülnek – tájékoztatta 
lapunkat a szakember.

Ötvenezer forintos
bírsággal is sújthatják

a szabálysértőket

Minden igényt kielégít 
majd az új

rendelőkomplexum

Állami támogatás hiányában teljesen önerőből, mintegy nettó 
76 millió forintból újítja fel az önkormányzat a gyermek há-
ziorvosi és kerületi védőnői szolgáltatásoknak is helyet adó 
épületet a Berzsenyi utcában.
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Folytatja az intézményfelújításokat az önkormányzat
Idén az Erkel iskola tanévnyitó ünnepségével indult el a 2016/2017-es tanév Kispesten. Az önkor-
mányzat az iskolák államosítása után is elvégzi a korábban megígért felújításokat.

OKTATÁS

Köszöntőjében Kispest pol-
gármestere beszélt a hagyo-
mányról, amely szerint min-
den évben más-más kerületi 
általános iskola ad otthont a 
tanévnyitó ünnepségnek, ezen 
köszöntik az összes iskolást 
és pedagógust. Hagyomány 

a jelentős iskolabővítés és in-
tézményfejlesztés is, amelynek 
keretében idén az Erkel iskola 
teljes világítását korszerűsíti 
az önkormányzat – jelentette 
be Gajda Péter. A kerület ve-
zetője hangsúlyozta, annak el-

lenére, hogy az állam átveszi 
az intézmények működtetését, 
az önkormányzat „nem enge-
di el a kerületi iskolák kezét”, 
elvégzi a korábban megígért 
felújításokat, s lehetőségeihez 
mérten továbbra is támogatja 
az oktatást és a pedagógusok 
munkáját. A polgármester a 
tanévnyitó ünnepségen kö-
szöntötte a több mint négyezer 
kispesti diákot, az ötszáz elsős 
kisiskolást. Sok sikert kívánt 
diákoknak és pedagógusok-
nak is az új tanévhez a XVIII., 
XIX. és XX. kerületet magá-
ban foglaló Külső-pesti Tan-
kerület igazgatója, Bak Ferenc 
is, aki elmondta, idén csaknem 
öt osztálynyival több diák ta-
nul majd a kispesti iskolákban, 
mint tavaly.Kerületi tanévnyitó ünnepség az Erkel iskolában

Az önkormányzat 
nem hagyja

magukra
az intézményeket

Megszépült lépcsőház a Pannónia iskolában
Elkészült a tetőtérbe vezető lépcsőház kiszélesítése a Pannónia iskolában. A tetőtér-beépítési munká-
latok első szakaszára 20 millió forintot fordított az önkormányzat.

BERUHÁZÁS

Több ütemben beépülhet a te-
tőtér a Pannónia iskolában, 
ahol a felújítás első szakaszá-
ban, szeptember elejére az új 
lépcsőház készült el. A tető-
térben hat tantermet szeretne 
kialakítani az önkormányzat, 
ehhez viszont állami segít-
ség is szükséges – mondta el 
lapunknak Gajda Péter pol-
gármester azon a bejáráson, 
amelyen Vinczek György 
alpolgármesterrel, Kránitz 
Krisztiánnal, a beruházást fe-
lügyelő VAMŰSZ igazgatójá-
val és Somogyi Gábor iskola-
igazgatóval megtekintették az 
elkészült lépcsőházat. Az első 
ütemben a tetőtérbe vezető 

keskeny lépcsőből vasbeton 
szerkezetű lépcsőházat építet-
tek. Újravakolták és lefestették 
a lépcsőház belső falfelületét, 
lábazattal együtt új burkolatot 
kaptak a járófelületek, javítot-
ták a meglévő műkőburkolato-
kat, és 12 új fénycsöves lámpa-
testtel felújították a lépcsőház 
elektromos hálózatát. Idén az 
Erkel iskolában folytatódik 
az intézmények felújítása, az 
iskolai világításkorszerűsítési 
programban korábban teljesen 
megújult a Bolyai iskola, vala-
mint a Gábor iskola tantermei-
nek és folyosóinak, az Eötvös, 
a Puskás és a Vass iskolák tor-
natermeinek világítása. Több ütemben beépülhet a tetőtér

Újabb kerékpárutak épülhetnek Kispesten
A Fővárosi Közgyűlés augusztus végén fogadta el, hogy 8,4 milliárd forintot fordíthat kerékpárutak 
és kerékpársávok létesítésére. Kispestnek ebből bruttó 350 milliós fejlesztési keretet szavaztak meg.
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A kerékpáros infrastruktúra 
fejlesztését segítő pályázaton 
a kerületek a fővárossal közö-
sen, konzorciumi partnerként 
indulhatnak. Idén 18 kerület 
bevonásával 13 projektet ké-
szítenek elő, amelyekről már 
megkezdődtek a tárgyalások – 
tudtuk meg a Polgármesteri Hi-
vatal Társadalmi Kapcsolatok 
Irodájának vezetőjétől. Vadon 
Etelka elmondta, hogy a közös 
pályázatnak köszönhetően új 
kerékpárutak építésére és ke-
rületrészek kerékpárosbaráttá 
tételére, valamint szemléletfor-
máló programok megvalósítá-
sára egyaránt lehetőség nyílik 
majd. Az irodavezető hozzátet-
te: Kispest kertvárosias adott-
ságainak köszönhetően jól 

kerékpározható kerület, létez-
nek jól kiépített kerékpárutak, 
amelyeket egyrészt saját for-
rásból, másrészt korábbi EU-s 
pályázatból építettek. Vadon 
Etelka elmondta azt is, hogy 
néhány hónappal ezelőtt kér-

dőíves felmérést készítettek a 
kerületben a kispestiek kerék-
pározási szokásairól, ennek 
eredményeire épülve és a BKK 
javaslatára készülnek a tervek 
a további fejlesztésekre. Folytatódhat a bringás infrastruktúra fejlesztése

Felmérés készült 
a kerékpározási 

szokásokról

Megújult babacsomagot kapnak a kismamák
Babacsomagot kapnak ajándékba a várandós kerületi kismamák és az idén született kisgyermekek 
szülei az önkormányzattól: a táskákat a védőnők osztják ki.

GONDOSKODÁS

A megújult babacsomagokat 
Kispest polgármestere adta át 
jelképesen a Védőnői Szolgá-
latnak. Gajda Péter elmondta, 
hogy a kerületben bejelentett 
lakcímmel rendelkező szü-
lőknek és a várandós kisma-
máknak szeretne segíteni az 
önkormányzat a 2013-ban út-
jára indított babacsomaggal. 
A szülőkkel és a védőnőkkel 
való konzultáció után meg-
újult egységcsomagban olyan 
kiadványokat és eszközöket 
találnak az anyukák, amelyek 
megkönnyítik a kisbaba gon-
dozását: kombidresszt, baba-
sapkát, partedlit, törölközőt, 
textilpelenkát, szoptatós füze-
tet, hűtőmágnest oltási infor-

mációkkal és a Kispesti Ba-
baváró kiadványt. Kispesten 
évente általában 500 fölötti az 
újszülöttek száma. Idén mint-
egy 550 csomag kiosztásáról 
gondoskodnak a területi védő-
nők, és az év első felében szü-
letettek is megkapják az aján-
dékot. Az önkormányzat más 
gesztusértékű programokkal 
is kedveskedik a kisbabát vál-
laló családoknak: tavaly útra 
kelt a kispesti Vándorbölcső, 
a Fogadj örökbe egy fát gyer-
mekednek! programban pedig 
a kisgyerek születésnapjának 
emlékét egy-egy táblácska őrzi 
Kispest valamelyik közparkjá-
ban. Idén 550 csomagot osztanak ki a védőnők
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Emelik az egészségügyiek béren kívüli juttatását
ÖNKORMÁNYZAT

A költségvetés módosítása, a Kispesti Egészségügyi Intézetben dolgozók béren kívüli juttatása, egy ké-
zilabdacsarnok építésének lehetősége, ’56-os emléktábla állítása, a közösségi együttélésről szóló önkor-
mányzati rendelet és közigazgatási bírság, valamint a kispesti Közterületi Etikai Kódex is szerepelt a 
csaknem ötven napirendi pont között, amelyet a képviselők szeptemberi ülésükön tárgyaltak.
Módosította a képviselő-testü-
let a város költségvetését töb-
bek között azért, hogy a Kis-
pesti Egészségügyi Intézetben 
dolgozók béren kívüli juttatá-
sát, étkezési térítését szeptem-
bertől 5 ezer forintról 8 ezer 

forintra emelje. Ezen kívül a 
fejlesztési tartalék terhére cso-
portosítottak át 30 millió fo-
rintot az oktatási intézmények 
felújítására, korszerűsítésére. A 
tervezettől eltérően nyílt ülésen 
tárgyalták a képviselők a DHK 
Hátralékkezelő és Pénzügyi 
Szolgáltató Zrt.-vel kötött meg-
állapodást a kerületi lakosok 
távhő-tartozásának kezelésé-
ről. Ennek értelmében a bér-
lők által felhalmozott mintegy 
20 millió forintos tartozást az 
önkormányzat két részletben, 
kamatok és egyéb járulékos 
költségek nélkül fizetheti ki, és 
megkezdi a tartozások behajtá-
sát, szükség esetén perben is ér-
vényesíti igényeit. Elfogadták a 
képviselők a közösségi együtt-

élés alapvető szabályairól szó-
ló önkormányzati rendeletet. 
E szerint minden 14. életévét 
betöltött természetes személyt, 
jogi személyt, jogi személyi-
séggel nem rendelkező szerve-
zetet, aki vagy amely Kispest 
közigazgatási területén a kö-
zösségi együttélés szabályaival 
ellentétes magatartást tanúsít, 
közigazgatási bírsággal sújthat-
ja az önkormányzat. A napirend 
kapcsán a Kispesti Rendészeti 
Központ állományának bőví-
tésére tett ígéretet Gajda Péter 
polgármester. Elfogadták a kép-
viselők dr. Balogh Pál, a Város-
politikai, Városüzemeltetési és 
Rendészeti Bizottság szakér-
tője által készített Közterületi 
Etikai Kódexet is, amelynek 
végleges összeállítását társa-
dalmi vita előzte meg. Döntés 
született a Zoltán utcai Weker-
lei Sporttelep bérbeadásáról, a 
kiírt pályázatot érvényesnek és 
eredményesnek nyilvánította 
a testület. A nyertes pályázót a 
sporttelep kerítésének újjáépí-
tése, valamint további műfüves 
teniszpálya építésére kötelezte 
az önkormányzat. Szándéknyi-
latkozatot fogadott el arról a 
képviselő-testület, hogy a Ka-
tona József utcai Önkormány-
zati Sporttelepen első osztályú 

kézilabda-mérkőzések megren-
dezésére alkalmas sportcsarnok 
épüljön tao-pénzek bevonásá-
val. Elfogadta a testület Kispest 
Fenntartható Energia Akcióter-
vét, amelyben az önkormányzat 
önkéntes kötelezettséget vállal 
az energiahatékonyság javítá-
sa és a megújuló energiaforrá-
sok fokozott hasznosítása iránt 
saját közigazgatási területén. 
Tárgyaltak a képviselők arról, 
hogy az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 60. évfordulója 

alkalmából, a tervezett kispesti 
ünnepségekhez és megemlé-
kezésekhez kapcsolódóan két 
emléktábla készüljön el. A Vá-
rosháza Kossuth Lajos utcai 
homlokzatára tervezett tábla a 
Kispesti Nemzetőrségnek állí-
tana emléket, a Határ úti kop-
jafa tövében elhelyezendő tábla 
pedig a kispesti ’56-osok helyt-
állására, az itt folyó harcokra 
és az emlékhelyet megálmodó, 
idén elhunyt Porubszky István-
ra emlékezne.

Rendeletet fogad-
tak el a közösségi 

együttélés
szabályairól is

Csaknem félszáz napirendi pontról tárgyaltak

Gajda Péter
Kispest 
polgármestere

„Nem csak beszélünk 
róla, teszünk is érte!”

Kispest Önkormányzata átfogó, kiegyensúlyozott 
és intenzív kapcsolatot tart a kerületben műkö-
dő rendvédelmi szervekkel, elsősorban a Kis-
pesti Rendőrkapitánysággal. Közös célunk, hogy 
Kispest biztonságos városrésze lehessen a fővá-
rosnak. Ennek érdekében az elmúlt években esz-
közvásárlással, rendőrautók beszerzésével, elis-
merési rendszerrel, anyagi juttatással támogattuk 
a kerület rendőreit. Fontos számunkra a Kispesti 
Polgárőrség támogatása is. Nemcsak új autó be-
szerzésével, hanem a járőrözés támogatásával 
anyagi segítséggel is hozzájárultunk ahhoz, hogy 
az önszerveződő kispesti civilek is tehessenek a 
kerület rendjéért, biztonságáért. Talán ennek kö-
szönhető, hogy a Belügyminisztérium statisztikái 
szerint Budapest egyik legbiztonságosabb kerü-
letévé vált Kispest.

Eszközvásárlással támogatjuk
a rendőröket

EGYÜTTMŰKŐDÉS
A RENDŐRSÉGGEL,
POLGÁRŐRÖKKELJavaslatomra 2014-ben a kispesti képviselő-testület 

létrehozta a Kispesti Rendészeti Központot. Azzal 
a céllal alakítottuk meg a kerület saját rendvédelmi 
szervét, hogy támogassuk a rendőrség munkáját, és 
a kerület biztonságosabb, rendezettebb városrésze 
lehessen a fővárosnak.  Elsősorban a közterületek 
rendje ellen elkövetett szabálysértésekkel, illegális 
hulladékkihelyezéssel, kisebb súlyú bűncselekmé-
nyekkel foglalkoznak a közterületfelügyelők és a 
Rendészeti Központ munkatársai. Az a célunk, hogy 
működésüknek köszönhetően a kerület rendezet-
tebb, tisztább és biztonságosabb legyen. Éppen 
ezért azt tervezzük, hogy a következő évben újabb 
közterületfelügyelők, rendészek állnak munkába. 
Reményeink szerint a megnövelt járőrállománynak 
köszönhetően tovább javul az itt élők biztonságér-
zete.

Több rendész védi a közterületeket 
és a kerületben élőket

TÖBB RENDÉSZ
KISPESTEN

A kispesti képviselő-testület számára fontos az 
önkormányzati, közösségi vagyon védelme is. 
Ezért idén ősszel külsős szakmai szervezettel 
is szerződést kötöttem annak érdekében, hogy 
hatékonyabban védhessük az önkormányzati 
vagyontárgyakat, közterületi eszközöket, játszó-
tereket, zárt parkokat. A kerületőröknek elsősor-
ban ez a feladatuk: éjjel és nappal is a helyszínen 
védik a legveszélyeztetettebb helyszíneket, a 
Kossuth teret, a Templom tér környékét, a kiemelt 
játszótereket, parkokat. A kerületőrök munkába 
állításával is támogatjuk a kerületi kapitányságot, 
velük szorosan együttműködve a jogszabályok 
betartását és betartatását erősítjük.

Megvédjük a közösségi vagyont!

KERÜLETŐRSÉGGEL 
VÉDJÜK 
A KÖZTEREKET

2006 óta folyamatosan bővítjük a Kispesti Tér-
figyelő Rendszer kameráinak számát. Bár ez 
alapvetően nem az önkormányzat feladata, mi 
is tudjuk, hogy a közbiztonság kérdése az egyik 
legfontosabb ügy. Ezért támogattuk ebben a kér-
désben folyamatosan a területért felelős központi 
közrendvédelmi erőket. A kerületi kapitánysággal 
egyeztetve és egyetértésükkel tavaly felújítottuk, 
korszerűsítettük a már meglévő és működő ka-
meraállományt, idén pedig folytatjuk a hálózat 
bővítését. Jelenleg 54 térfigyelő kamera működik 
Kispest szerte. Ezeket az önkormányzat kizárólag 
saját forrásból, külső segítség nélkül telepítette 
és üzemelteti. A rendszer bővítésével az a célunk, 
hogy tovább javítsuk a kerület közbiztonságát, és 
segítsük a rendőrség hatékonyabb munkáját. Ha 
javaslata van kamerahelyszínre, kérjük,  írjon ne-
kem az alábbi e-mail vagy postacímre:
gajda@kispest.hu, 1195 Budapest, Városház tér 18-20.

Folytatjuk a kamerák telepítését!

TOVÁBB BŐVÜL 
A TÉRFIGYELŐ
RENDSZER Az Európát érintő nemzetközi migrációs krízis keze-

lésére Magyarország erőforrásai nem elégségesek. 
A magyar honvédség és a saját rendvédelmi szer-
vek jelenlegi felkészültsége, technikai felszerelt-
sége, létszáma mellett nemzetközi segítség nélkül 
tartósan nem képesek az országot és az egész Eu-
rópai Uniót érintő fenyegetés elhárítására. Meggyő-
ződésünk, hogy az Európai Unió tagjaival, és külö-
nös tekintettel a szomszédos országokkal folytatott 
átgondolt konstruktív párbeszéd, valamint az ezzel 
összhangban lévő közös kül- és biztonságpolitikai 
lépések, nemcsak az egyetemes európai érdekek 
védelmét szolgálják, hanem biztosítják a szomszé-
dos országokban élő magyarság nagyobb bizton-
ságát is.

121/2016.(11.l8.) önkormányzati határozat:

 ,,Budapest XIX. kerület Kispest Önkormányzata 
felkéri Magyarország Kormányát, hogy a migrációs 
válság által előidézett krízishelyzetben az Euró-
pai Unióval és a szomszédos országokkal szoros 
együttműködésben tegyen meg mindent a magyar 
állampolgárok Alaptörvényben garantált biztonsá-
gáért.” (A testület a határozatot 14 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)

Rendet, biztonságot
teremtünk Kispesten

A kispesti képviselő-testület kiállt
a kerületben élők biztonsága

mellett.

A kispesti hivatal munkatársaival együtt 
az ország 168 önkormányzatának 5900 
dolgozója vett részt a Magyar Köztisztvi-
selők, Közalkalmazottak és Közszolgálati 
Dolgozók Szakszervezete által a dolgozók 
béremeléséért meghirdetett, egész napos 
országos sztrájkban. Boros Péterné, az ér-

dekképviselet elnöke a Kispesten tartott 
sajtótájékoztatón elmondta, hogy a köz-
tisztviselők keretese itt a legalacsonyabb 
a fővárosban. A szakszervezet bruttó 30 
százalékos illetménynövelést követel az 
önkormányzati köztisztviselők számá-
ra októbertől, mert a dolgozók nyolc éve 

egyáltalán nem kaptak béremelést, miköz-
ben a kormányhivatalok munkatársainak 
illetménye 30 százalékkal emelkedett. A 
szakszervezet bízik abban, hogy az egész 
napos sztrájk már a tárgyalóasztalhoz ülteti 
a kormányzatot, ám ha ez mégsem sikerül, 
tovább folytatják a tiltakozást.

Béremelésért sztrájkoltak az önkormányzati köztisztviselők
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Bringás reggeli és autómentes nap Kispesten
Bringás reggeli az Europark előtt, délután pedig ügyességi és ökojátékok, 
kézműves foglakozások és még sok érdekes, környezetbarát program várta 
a kispestieket szeptember 22-én, az Autómentes Napon.

ÖNKORMÁNYZAT

Fél nyolckor voltak a legtöb-
ben a sátor előtt a kispesti 
önkormányzat hagyományos 
rendezvényén, a bringás 
reggelin, ahol forró teával 
és szendviccsel várták a két 
keréken érkezőket. Reggel 
7 és 9 óra között csaknem 
150 kerékpáros állt meg né-
hány falatra, meleg teára az 
Europark Ady Endre út fe-
lőli oldalán lévő kerékpártá-
rolójánál. Minden évben két 
alkalommal tartunk bringás 
reggelit, a kispestiek szere-
tik ezeket a találkozásokat. A 
hangulat most is kitűnő volt, 
hiszen sokan megbeszélték 
bringás ismerőseikkel, hogy 
itt találkoznak, majd közö-
sen megreggeliznek – tudtuk 
meg Gajda Péter polgármes-
tertől, aki szintén itt talál-
kozott városvezető társával, 
Vinczek György alpolgár-
mesterrel és Varga Attila ön-
kormányzati képviselővel.

Az Európai Mobilitási Hét 
zárásaként megrendezett Au-
tómentes Napon Kispesten is 
több száz gyermek és fiatal 
aktivizálta magát. Immár 
tizenharmadik alkalommal 
csatlakozott az önkormány-
zat az alternatív közlekedé-

si eszközöket népszerűsítő 
rendezvényhez, amelynek 
az Europark bevásárlóköz-
pont parkolója adott helyet. 
Az autómentes programon 
ingyenes gokartozás és go-
kartos ügyességi verseny, 
tűzoltóautó-bemutató, asz-
faltrajzolás, kézműveskedés, 

a szelektív hulladékgyűj-
tést középpontba állító öko-
játékok és különböző tesztek 
várták a kerületi óvodákból 
és iskolákból érkezett gyere-
keket a kispesti önkormány-
zat, valamint a rendőrség és 
a tűzoltóság, a Vöröskereszt, 
az Első Kis-Pesti Kert, a 
Wekerlei Kultúrház és az 
Átalakuló Wekerle mozga-
lom önkénteseinek jóvoltá-
ból. Nick Árpád világbajnok 
erőemelő felügyelete mellett 
kisbusz-elhúzásban is ver-
senyezhettek a fiatalok. A 
rendezvény csúcspontjaként 
a legendás kispesti sportoló 
foggal húzta el a parkolóban 
álló, eszközökkel megrakott 
tűzoltóautót. Nick Árpád 
ezúttal sem felejtette el fel-
hívni a gyerekek figyelmét 
az egészséges életmód és a 
rendszeres testmozgás fon-
tosságára.

Népszerű volt az ingyenes gokartozás is

Több száz fiatal 
vett részt

az autómentes
programokon

Kispest harmadszorra pályá-
zott eredményesen a díjra, így 
2014 és 2015 után ismét mél-
tónak találták a kerületet arra, 
hogy egy évig viselhesse ezt 
a címet.

Dán szakemberek
a Forrásházban
A Közép-Dánia Régió politi-
kusai és szociális szakembe-
rei ismerkedtek a Forrásház 
Gondozási Központban folyó 
munkával szeptember elején. 
A Közép-Dánia Régió már rég-
óta kapcsolatban áll különböző 
magyarországi – elsősorban 
egészségügyi és szociális – 
szervezetekkel és intézmények-
kel. Az együttműködések to-
vább bővültek és mélyültek az 
Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma Egészségügyért Felelős 
Államtitkárságával, valamint 
a Szociális Ügyekért és Társa-
dalmi Felzárkóztatásért Felelős 
Államtitkársággal az elmúlt 
években kötött megállapodáso-
kat követően, s a kooperáció je-
gyében került sor a dán küldött-
ségek magyarországi útjára. A 
Közép-Dánia Régió közgyűlé-
sének elnöke, Bent Hansen ve-
zette delegáció a budapesti kór-
házrendszer átalakítását célzó 
programmal ismerkedett, majd 
ellátogatott egy fővárosi pszi-
chiátriai gondozási központba, 
a kispesti Forrásházba. A ven-
dégeket Kertész Csaba alpol-
gármester és Vighné Vincze 
Erzsébet, a Kispesti Szociális 
Szolgáltató Centrum igazga-
tója fogadta. Az alpolgármes-
ter kiemelt projektnek nevezte 
a komplex, egészségügyi és 
szociális szolgáltatást nyújtó 
gondozási központot, amely-
nek szakmai háttere szavatolja 
az eredményes és színvonalas 
munkát. A Közép-Dánia Régi-
óból szociális szakemberek is 
érkeztek a Forrásházba, akik a 
pszichiátriai betegek ellátását 
tekintették meg. Vighné Vincze 
Erzsébettől megtudtuk, a dán 
szakembereknek tetszett az in-
tézményben folyó munka, és 
dániai viszontlátogatásra invi-
tálták a magyar munkatársakat.

GONDOSKODÁS

Közösségi tervezés a volt KRESZ-park felújítására
ÖNKORMÁNYZAT

Bizony ma még szokatlan, 
hogy egy-egy közterület fel-
újításakor kikérik a környéken 
élők véleményét is, sőt, azt a 
lehetőséget kapják az ott élők, 
hogy úgy alakítsák ki a teret, 
ahogy azt a közösség közösen 
elhatározza. Ennek megfele-
lően kicsit nehézkesen indult 
az első találkozó, amelynek 
témája a régi KRESZ-park 
felújítása volt. Bár az Eötvös 
iskola aulájában rendezett ösz-
szejövetelre a vártnál jóval 

kevesebben jöttek el, az érdek-
lődő lakók hamar ráéreztek a 
közösségi tervezésben rejlő 
lehetőségekre, és aktívan részt 
vettek a tér funkcióinak körvo-
nalazásában.
Törőcsik Ferenc, a végleges 
elképzeléseket pályázati for-
mába öntő Platinium Group 
Tervező, Beruházó és Tanács-
adó Kft. kreatív igazgatója és 
Horváth Gyula, a Kispest Kft. 
ügyvezetője, a KRESZ-park 
projektmenedzsere egyaránt 

hangsúlyozta, hogy sok-sok 
lakossági egyeztetés lesz a 
végleges tervek elkészülté-
ig, és ehhez a legfontosabb 
feltétel a lakók aktivitása és 
kreativitása. Bogó Józsefné 
önkormányzati képviselő, a 
Környezetvédelmi Bizottság 
elnöke is üdvözölte a kezde-
ményezést, a lakosság bevo-
násának ezen formáját a közös 
gondolkodásba.
A Fővárosi Önkormányzat 
Tér-Köz címmel pályázatot írt 
ki a kerületi önkormányzatok 
részére közterületek megújítá-
sára, amelynek benyújtásáig, 
november végéig több hasonló 
fórumot tartanak majd – mond-
ta lapunknak Vadon Etelka, a 
Polgármesteri Hivatal Társa-
dalmi Kapcsolatok Irodájá-
nak vezetője. Az első megbe-
szélés résztvevői a meglévő 
zöldfelület megtartása mellett 
egy gyerekbarát, ám csendes, 
hangos tevékenységtől men-
tes pihenőparkot szeretnének, 
ahol zárt helyen még akár egy 
kutyafuttató is elférhet. A kö-
vetkező ötletelésen már a most 
kialakított elképzeléseket, vé-
leményeket is összegzik majd 
a tervezők.

Az önkormányzat kezdeményezésére, a környéken élők többfordulós 
ötletelésével és véleményezésével, úgynevezett közösségi tervezéssel ké-
szül majd el a Kosárfonó utca–Vak Bottyán utca–Eötvös utca által határolt 
terület, az egykori KRESZ-park felújításáról szóló koncepcióterv. 

Több fórumot is tartanak a terület megújításáról

2016. SZEPTEMBER2016. SZEPTEMBER

Őszi sportfesztivál 
a kerületben
Kispesten, az Ady Endre 
út–Toldy utca–József Attila 
utca–Kazinczy utca által ha-
tárolt közparkban rendezte 
sportfesztiválját a Budapesti 
Szabadidősport Szövetség. A 
rendezvény fő eleme a sport-
próba volt négyfős csapatok-
nak, de „versenyen” kívül 
is több sporteszközt ki lehe-
tett próbálni. Az érdeklődők 
egészségügyi szűrővizsgála-
tokon, diabétesz-tanácsadá-
son és fittségi teszten vehettek 
részt, fogyatékkal élők speci-
ális sporteszköz- és életmód-
bemutatót tartottak, a kicsiket 
gyermekjátszó és arcfestés 
várta. Kispest önkormányzata 
a helyszínt és az ajándékokat 
biztosította a rendezvényhez, 
amelyet Kertész Csaba és 
Vinczek György alpolgármes-
terek is meglátogattak.

SZABADIDŐ

Idén is Moccanj!
A Kispesti Önkormányzat ebben 
a tanévben is meghirdeti kondí-
ciójavító tornáját a kerületi ál-
talános iskolákban, amelyre el-
sősorban a súlytöbblettel küzdő 
gyerekeket és szüleiket várják. 
Az ingyenes foglalkozások ok-
tóber 4-én kezdődnek. Kedden-
ként 15 órától a Kispesti Eötvös 
József Általános Iskola torna-
termében várják táplálkozási 
tanácsokkal és játékos tornával 
a gyerekeket. Péntekenként 15 
órától a Kispesti Uszodába vár-
ják az úszni tudó gyerekeket, 
úszófelszereléssel. Jelentkezni 
év közben folyamatosan lehet 
az Eötvös iskola védőnőjénél 
(Friedbauerné Borbás Szilvia, 
tel.: 06-20-490-0964), illetve az 
iskolák védőnőinél.

EGÉSZSÉG

KÖZÖSSÉG

Idén is csatlakozott a Nemzet-
közi Konyhakerti Naphoz az 
Első Kis-Pesti Kert és a Zengő 
Kert. Az Első Kis-Pesti Kertben 
az ételkóstolók mellett talics-
katoló verseny, aszfaltrajzoló, 
terméskereső és poloskagyűjtő 
verseny is várta a gyerekeket, a 
felnőttek fűszerfelismerő tesz-
ten nyerhettek fűszercsomagot, 

és tanácsokat kaphattak a fű-
szer- és gyógynövények hasz-
nálatáról, alkalmazásáról. A 
Zengő Kertben a kóstolnivalók 
mellett növénygondozási tip-
pekkel és tanácsokkal, kertve-
télkedővel, többféle felnőtt- és 
gyerekjátékkal fogadták a beté-
rőket, akikkel közös bográcso-
zással zárták a napot. Szeptem-

ber első hétvégéjén rendezték 
meg az első Közösségi Kertek 
Éjszakáját, amelynek program-
jában Kispesten az Aranykatica 
és az Árnyas Kert vett részt. Az 
érdeklődőket itt is tárt kapuk-
kal, kertbemutatással, megany-
nyi finomsággal és programmal 
várták a szervezők.

Ünnepeltek a közösségi kertekben



Emlékezetes, hogy a július 16-
17-ei esőzések ismét balkáni 
állapotokat okoztak a Kőbá-
nya-Kispest vasútállomáson. 
A perontetőkön megálló víz 
az alatta közlekedők nyakába 
zúdult, az állomás közepén a 
víz kikerülhetetlen, bokáig érő 
tócsákat okozott. A mozgólép-
csők nem működtek, miköz-
ben a lépcsők is már jó ideje 
elfogadhatatlan állapotban 

vannak. Képviselőként hala-
déktalanul írásban fordultam 
az illetékes minisztériumhoz, 
választ várva kérdéseimre 
és haladéktalan megoldást 
sürgetve. Mikor kezdik el 
végre és fejezik be az elke-
rülhetetlen rekonstrukciót? 
Rendezik-e az áttekinthetetlen 
tulajdonviszonyokat? Fónagy 
János, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium államtitkára 
arról tájékoztatott, hogy a 
Kőbánya-Kispest vasútállo-
más rekonstrukciójára már 
kiírták a pályázatot, a nyertes 
ajánlattevővel előreláthatólag 
szeptember 30-ig megkötik a 
szerződést. A kivitelezés 2018 
második felében kezdődik, és 
2019 végén fejeződik be. Az 
államtitkári levélből kiderül, 
hogy uniós forrásból 2,1 milli-
árd forintot fordítanak a teljes 
rekonstrukcióra. Ennek során 
teljes egészében felújítják az 

utasforgalmi épületeket, a 
gyalogos felüljárót. A prog-
ramban szerepel új lépcsők és 
mozgólépcsők építése, az aka-
dálymentesítést biztosító liftek 
beépítése, a 100a vonal peron-
magasítása 30-ról 55 centimé-
terre, a peronok burkolatának 
felújítása. Fónagy János kitért 
válaszában arra is, hogy a 
halaszthatatlan rekonstrukci-
ót jelentősen akadályozták a 
területen kialakult rendezetlen 
tulajdonviszonyok. Szerinte a 
rendezés folyamatban van, a 
tervezés már most is a várható 
állapotok figyelembevételével 
zajlik. A MÁV Zrt. már meg-
kezdte a lépcsőfokok szükség 
szerinti cseréjét, csúszásmen-
tesítését, a beázások meg-
szüntetését. A KÖKI nemcsak 
nekünk, itt élőknek fontos. 

Nagyvárosi közlekedési cso-
mópont: itt van a 3-as metró 
felújított déli végállomása, a 
Budapest–Cegléd–Szolnok-, a 
Budapest–Lajosmizse–Kecs-
kemét-vasútvonalak közbenső 
állomása és a kelebiai vonal 
szerelvényeinek végállomása. 
Számos BKV- és Volánbusz-
járat végállomása és közbülső 
megállója. A közvetlenül a 
Liszt Ferenc repülőtérről ér-
kező 200E jelzésű busz vég-
állomása is, ezért sok külföldi 
turista is áthalad a csomópon-
ton. Miattunk és az átutazók 
miatt is fontos, hogy ne kelljen 
szégyenkezni a kialakult álla-
potok miatt.

Burány Sándor
országgyűlési képviselő
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A közterületek állapotának 
javulásához nem mondok 
újdonságot: főleg pénzre van 
szükség. Az adott önkor-
mányzattól függ, ki mennyi 
forrást csoportosít erre a célra 
a költségvetésében. Kispes-
ten megszokhattuk, hogy a 
látványosabb beruházások 
a választás előtti években 

valósulnak meg. Ez egy na-
gyon rossz gyakorlat, amitől 
az embernek az az érzése, 
hogy hülyének nézik. Kerü-
letszerte vannak elhanyagolt 
közterületek, de ami nagyon 
régi adóssága az önkormány-
zatnak, az a panelházak kör-
nyékének rendbetétele a Szé-
chenyi utcától a Jahn Ferenc 
és Vécsey utcákig bezárólag. 
Gyerekként itt nőttem fel, 
és azt kell, hogy mondjam, 
a panelek között megállt az 
idő. Az itt élők bevonásával 
és tájépítők segítségével egy 
komplex közterület-megújítá-
si programot kell végrehajta-
ni. A leendő Jobbik-kormány-
nál azért fogok lobbizni, hogy 
a jelenleg „büntetésben lévő” 
Kispestre minél több fejlesz-
tési forrás jusson, és ne csak 
kampányidőszakban.

Lázár Tamás (Jobbik)Közterületeink rendben tartása 
az önkormányzat feladata, de 
kétségkívül sok múlik azon, 
hogy mi magunk, itt élők meny-
nyit teszünk környezetünkért. 
Rengeteg jó és szép példát 

látunk erre, de emellett sajnos 
sok helyütt éktelenkedik ille-
gális szemétkupac, amelynek 
elszállítására több tízmillió 
forintot költ az önkormányzat. 
Több helyen eldobált szemét, 
cigarettacsikk a jellemző, és 
sajnos ide kell sorolni a felelőt-
len állattartás eredményeként a 
parkjainkban található, és so-
kakat jogosan zavaró kutyaürü-
léket is. Egy kis odafigyeléssel 
mindannyian sokat tehetünk 
szűkebb környezetünkért. De 
úgy vélem, az önkormányzat 
részéről is van elmaradás. 
Többen panaszkodnak, hogy a 
lekaszált fű, gaz napok, hetek 
után is szanaszét hever a park-
ban, a járdán, nem egy helyen 
a vezetékekre, ablakokba lógó 

faágak okoznak problémát. Ki-
csit lelkiismeretesebb munka-
végzéssel szintén sokat lehetne 
javítani közterületeink állapo-
tán. A szemetes hiánya nem le-
het magyarázat arra, hogy 
valaki eldobálja a szemetét, de 
az önkormányzatnak kötelessé-
ge biztosítani, hogy a legtöbb 
helyen legyen a hulladék el-
helyezésére alkalmas eszköz. 
Frakciónk jó néhány hónappal 
ezelőtt kezdeményezte, hogy a 
szakiroda által indokoltnak tar-
tott távolságokon belül minden-
hová helyezzen ki szemétgyűj-
tőt és kutyaürülék-összeszedő 
eszközöket az önkormányzat. 
A közterület-felügyelők számát 
is érdemes volna növelni, arra 
pedig, hogy éjjel-nappal állja-

nak rendelkezésre, már a költ-
ségvetés tervezésekor is tettünk 
javaslatot. Nemcsak az illegális 
hulladékelhelyezőkkel, ha-
nem a közterületeken alkoholt 
fogyasztókkal szemben is 
erélyesebben lehetne fellépni, 
ami szintén javítaná nemcsak a 
közterületek állapotát, hanem a 
közterületet rendeltetésszerűen 
használni kívánók közérzetét, 
hangulatát is. Fontosnak tar-
tom, hogy az egyes fejlesztések 
tervezésébe mindenképp vonja 
be az önkormányzat a lakossá-
got, hiszen ezzel a lakók még 
inkább magukénak érzik a 
közterületet, és ügyelnek annak 
megóvására is.

Dódity Gabriella
(Fidesz-KDNP)

A polgármesteri program 
szerint, a frakció elvi támo-
gatásával ebben a ciklusban 
sok park épül, újult meg. Még 

egy vizes játszópark létreho-
zása van előttünk. Ezen kívül 
csak kisebb parkosításra, az 
elhagyott területek szépíté-
sére nyílik lehetőség. Ezután 
már inkább a meglévő parkok 
megóvása, szépítése a feladat. 
Nagyon fontos, hogy a lakók 
saját környezetükre ügyelje-
nek. Akadnak szép példák a 
panellakóházakhoz tartozó 
területek önkéntes karbantar-
tására, csinosítására. Jó lenne, 
ha a lakótömbök között létre-
hozott, parkosított területeket a 
körülöttük lévő épületek lakói 
összefogva örökbe fogadnák. 
Ezzel önmaguk számára is 
szebb környezetet teremtené-

nek. Szemléletformálásra is 
szükség van. Amikor a szeme-
tet nem a gyűjtőhelyre dobjuk, 
akkor a környezetünket ron-
gáljuk. Lehet, hogy másnap 
mi botlunk el benne. Mindig 
arra gondoljunk, hogy nem 
szemetet dobunk el, hanem a 
közös pénzünket. Bizony ez 
a mi közös pénzünkből lesz 
feltakarítva, amiből ehelyett 
számunkra fontosabb dolgokat 
lehetne megoldani. A közte-
rületekhez tartoznak a közte-
rületeket használó épületek 
is. A Tulajdonosi Bizottság a 
pavilonengedélyek megadása-
kor a főépítész iránymutatásai 
alapján arculati elemeket, 

külső megjelenési elváráso-
kat követelt meg. Szeretnénk 
megoldani a piac arculatának 
változását is. A településfej-
lesztési koncepció kidolgo-
zásakor is figyelembe kell 
venni a környezetbe illő külső 
megjelenés követelményeit. 
A közterületek állapotával 
kapcsolatos elvárás, hogy le-
gyen rend mind fizikai, mind 
törvényi szempontból. Ezért 
mindenkinek tenni kell, mert 
kevesek trehánysága tönkrete-
heti sokak munkáját. Tegyünk 
együtt szebb környezetünkért, 
közterületeink megóvásáért!

POLITIKAI PÁRTOK ROVATA

Teknős Ferenc
(MSZP-DK-Együtt-PM)

A közterületek állapotának további javulásához elsősorban az önkéntesség – tevőleges cselekvés, jog-
követés – vezethet, kiegészítve a több tízmilliós közterületi fejlesztésekkel, amelyeket a polgármesteri 
program szerint folytat az önkormányzat. Hogyan lehetne még javítani a közterületek állapotán?

Vélemények a közterületek fejlesztéséről

Várjuk észrevételeiket! Telefon: (0670) 671-1919
Email: info@kispesttv.hu www.kispesttv.hu
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KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

Halaszthatatlan felújításra szorul a KÖKI

Burány Sándor (MSZP)

Dr. Hiller István országgyűlési 
képviselő következő fogadó-
óráját október 13-án, csütörtö-
kön 17 órától tartja az MSZP 
Pesterzsébeti Önkormányzati 
Képviselői Irodájában (XX., 
Ady Endre utca 84/a.). Előze-
tes bejelentkezés nem szüksé-
ges. Szeretettel várjuk önöket!Dr. Hiller István (MSZP)

FOGADÓÓRA

FOTÓ: IHO.HU
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Részben az egész
a Városházán
Részben az egész címmel ok-
tóber 14-ig látható a Polgár-
mesteri Hivatal aulájában a 
Városháza Tárlat soron lévő 
kiállítása, amelyet Gajda Péter 
polgármester köszöntője után 
Skoda Éva, a Kispesti Helikon 
Kulturális Egyesület vezetője 
mutatott be az érdeklődőknek. 
Az egyesület alkotóinak tár-
latán 24 művész 36 képe, és 
azok egy-egy jellemző részle-
tének nagyítása látható a szim-
bolikus jelentőségű hálóval 
borított falakon.

KÉPlet a KMO-ban
Liptay Gábor festőművész 
KÉPlet című kiállítása október 
13-ig tekinthető meg a KMO 
Művelődési Ház Előtér Galé-
riájában.

Wekerle cseppekben
Mészáros Gábor amatőr fény-
képész Wekerléről készített 
fotóiból nyílt tárlat a Weker-
lei Kultúrházban a Kulturális 
Örökség Napjai alkalmából. 
Az október 31-ig látható ki-
állításon bemutatott képekből 
– amelyek gyakran észrevét-
lenül maradó, apró részletekre 
is felhívják a figyelmet – kiraj-
zolódik Wekerletelep magával 
ragadó hangulata, egyedülálló 
varázsa.

Jópár kerékpár
A Nagy Balogh János 
Kiállítóteremben a Városün-
nepen megnyílt „Jópár kerék-
pár – Kis történeti biciklitúra 
1840-től 1980-ig” című ki-
állításra a zuglói Adler Sport 
Club kerékpárgyűjtői hozták 
el kincseiket. A régi bicikliket 
bemutató különleges tárlatot 
október 10-ig tekinthetik meg 
az érdeklődők.

KIÁLLÍTÁS

Folytatódik az ingyenes szeniorképzési program
ÖNKORMÁNYZAT

Endrei Judit az őszi Szenior Akadémia nyitányaként tartott előadást

Az előadás kezdetén, a há-
zigazdák nevében köszön-
tőt mondó Vinczek György 
alpolgármester beszédében 
kiemelte, az önkormányzat 
évek óta odafigyel a korosz-
tályra. Nemcsak a problé-
májukra, hanem a vélemé-
nyükre is kíváncsi, és segíti 
őket abban, hogy hasznosan, 
tartalmasan teljenek a nyug-
díjas évek. Az alpolgármes-
ter elmondta, hogy a kerületi 
nyugdíjasok igen aktívak, és 
szinte minden nap érkezik 
hozzá ilyen-olyan megkere-
sés, kérés vagy javaslat a he-
lyi szervezetektől, amelyek a 
korosztályt érintik. A legfris-
sebbek közül Vinczek György 
a nyugdíjasok azon kívánsá-
gát emelte ki, amelyben azt 
kérik az önkormányzattól, 
biztosítson lehetőséget arra, 
hogy a kispesti nyugdíjasok 
szervezetten tudjanak ping-

pongozni, illetve jógatanfo-
lyamra járni. Ennek kapcsán 
itt jelentette be az alpolgár-
mester, hogy október 4-én in-
dul az őszi Szenior Akadémia 
programsorozat, illetve a már 
jól bevált angolnyelv- és szá-
mítógép-kezelői tanfolyam. 

Idén újdonság, hogy okos-
telefon-kezelői tanfolyam is 
lesz az ötvenen túliaknak.
A délután nagyon várt elő-
adója, Endrei Judit mondan-
dója elején leszögezte, az 
előadással csupán „a graban-
cát akarja megrázni” a hall-

gatóságnak, és felhívni a kor-
osztály figyelmét arra, hogy 
nem kell félni az öregedéstől. 
A népszerű tévés úgy véli, 
ötvenen túl sokan úgy állnak 
az élethez, mintha már csak 
néhány évük lenne hátra, pe-
dig bőven van még néhány 
évtized, amelyet tartalmasan 
és aktívan is el lehet tölteni. 
Az előadás érintette az örege-
dés biológiáját, az ezzel járó 
életmódváltozásokat, illetve 
mindazokat a generációs ne-
hézségeket, amelyek a kor-
osztályt érintik. Érezzük jól 
magunkat a saját bőrünkben, 
hiszen ez egy csodálatos kor-
szaka az életünknek. Nyug-
díjasként vegyük elő azokat 
a régi álmokat és vágyakat, 
amelyeket aktív korúként 
nem sikerült megvalósítani 
– búcsúzott a résztvevőktől 
Endrei Judit.

Az önkormányzat hamarosan induló őszi, ingyenes szeniorképzési program-
jának nyitányaként tartott előadást Endrei Judit a Városháza dísztermében. A 
korábbi népszerű tévébemondó „Korhatártalanul – 50 után is aktívan” című 
előadása keretében osztotta meg gondolatait a hallgatósággal.

Idén is több 
képzést indít az 

önkormányzat az 
ötvenen túliaknak
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Negyedszázados ünnep Wekerlén
A XXV. Wekerlei Napokat rendezte meg az önkormányzat és más partnerek támogatásával, önkénte-
sek segítségével a Wekerlei Társaskör Egyesület szeptember harmadik hétvégéjén.

KÖZÖSSÉG

A Kispesti Alapfokú Művé-
szeti Iskola fúvósainak kon-
certje indította el a kulturális 
programok sorát pénteken a 
Zrumeczky-kapunál, majd a 
Békés Megyei Népművésze-
ti Egyesület kiállítása nyílt 
meg a társaskör pincegaléri-

ájában. Az este hátralevő ré-
szében „Toszkán visszhang” 
címmel az Erkel Ferenc Álta-
lános Iskola Nagyok Kórusa 
adott koncertet a református 
templomban. A szombati fú-
vószenei ébresztőt követően a 
délelőtti színpadi gyerekprog-
ramokat a sátrak menedékéből, 
szakadó esőben nézte a közön-
ség. Délután színpadra lépett 

az ADOL Mozgásművészeti 
Stúdió, a Baross Imre Artista-
képző több növendéke, a béké-
si vendégek közül a Szarvasi 
Kamarazenekar, a Tessedik 
Táncegyüttes és a Suttyomba 
Zenekar, valamint a Chován 
Kálmán Művészeti Iskola tan-
góharmonika-csoportja. Az 
esti blokk előtt Kertész Csaba 
alpolgármester köszöntötte a 
Wekerlei Napokat, majd Som-
lói Judit, a WTE elnöke átadta 
a társaskör díjait az önkénte-
seknek és a támogatóknak. Az 
estét a Jerry Lee Lewis Rock’n 
Roll Service műsora zárta. Va-
sárnap már délelőtt benépesült 
a Szolidaritás tere, és több in-
tézmény is kitelepült a térre. 
A Zenepavilonban napközben 
gyermekműsorok és koncertek 
szórakoztatták az érdeklődő-
ket, este tábortüzes dalok kö-
vetkeztek Czigány Gyurival és 
barátaival, majd a szombaton 
elmaradt tűz-show zárta a há-
romnapos programot.

 Fúvóskoncert nyitotta meg a Wekerlei Napokat

Évről évre színe-
sebb a rendezvény 
programkínálata

Sikeres volt a második EbFest
BERUHÁZÁS

Állatvédő és fajtamentő szerve-
zetek mutatkoztak be, többféle 
kutyás bemutató és kutyaszép-
ségverseny is volt a KAC-pá-
lyán megrendezett második 
Kispesti EbFesten. A rendez-
vényt Kispest polgármestere 
köszöntette, aki felidézte az 
elmúlt évek önkormányzati lé-
péseit: kutyafuttatók kialakítá-
sát és kutyapiszok-gyűjtők ki-
helyezését kerületszerte. Gajda 
Péter kiemelte a Kispesti Állat-
védelmi Járőrszolgálat létrejöt-
tének fontosságát, hiszen ez az 
a szervezet, amely segít az el-
kóborolt állatok gazdáinak fel-

kutatásában, illetve a gazdátlan 
állatok örökbefogadásában, és 
feladatának tekinti a felelős 
állattartás szabályainak meg-
ismertetését. Megköszönve 
munkájukat, Gajda Péter hang-
súlyozta, az önkormányzat to-
vábbra is támogatni fogja ezt 
a tevékenységet. Az állatvé-
delmi járőrszolgálat vezetője 
szerint nagyon sikeres volt a 
kutyás fesztivál, amelyen ku-
tyabarátok és állatot nem tar-
tók is találkozhattak egymás-
sal. Kruzslicz Anna lapunknak 
elmondta, már tervezik a har-
madik ebfesztivált is. Kispesti állatvédők a kutyás fesztiválon
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Programozás és 
rajzpályázat
a könyvtárban
Októberben is számos ingye-
nes programmal várja az ér-
deklődőket a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár Üllői út 255. 
szám alatti könyvtára. Októ-
ber 6-án, csütörtökön 18 órától 
„Predátorok – Ragadozók az 
interneten” címmel Reményi-
né Csekeő Borbála tart elő-
adást az internetes zaklatásról. 
Október 8-án, szombaton 15 
órától „Tudós mese és kísér-
letek Varga-Fogarasi Szilviá-
val – Programozás-bemutató 
a Logiscool szervezésében” 
címmel indul márciusig tartó 
játék, amelyhez folyamatosan 
lehet csatlakozni. Az én köny-
vem címmel rajzpályázatot 
hirdetnek 4-14 éves gyerme-
keknek, beküldési határidő: 
2016. október 31. Bővebb in-
formáció a könyvtárban és a 
www.fszek.hu/ulloi honlapon.

PROGRAMAJÁNLÓ

Határvadászképzés 
az ORFK-n
Az Országos Rendőr-főka-
pitányság pályázatot hirdet a 
Készenléti Rendőrség Határ-
vadász Bevetési Osztályainak 
állományába járőrtárs beosz-
tás betöltésére. A pályázatra 
cselekvőképes, 18. életévüket 
betöltött, a felvételi követel-
ményeknek megfelelő magyar 
állampolgárok jelentkezését 
várják. A felvételt nyert pá-
lyázók 6 hónapos képzésen 
vesznek részt, sikeres vizsga 
esetén őr-járőrtárs rész-szak-
képesítést szereznek. A részle-
tes pályázati felhívás elérhető 
a www.police.hu/hatarvadasz-
kepzes honlapon.

FELHÍVÁS
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Tűzgyújtási szabályok szabadtéren
FELHÍVÁS

Kerti grillezés és bográcsozás közben állandóan felügyelni kell a tüzet

Általában tilos szabadtéren 
égetni, kivéve ott, ahol azt 
jogszabállyal, külön meg-
határozott esetekben és fel-
tételekkel megengedik. Bu-
dapesten az erre vonatkozó 
jogszabályok tiltják a sza-
badtéri égetést. Budapest 
Főváros szmogriadó-tervé-
ről szóló 69/2008. (XII. 10.) 
Főv. Kgy. rendelet 4/A. § (1) 
d) pontja alapján az avart és 
kerti hulladékot Budapest Fő-
város közigazgatási területén 
elégetni egész évben tilos. 
Ezen kívül általános jelleggel 
tilos a hulladék nyílt téri ége-
tése, valamint a levegő vé-
delmével kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 21/2001. 
(II. 14.) Korm. rendelet 11. § 
(1) bekezdése szerint hulla-
dékok nyílt téri, illetve ház-
tartási tüzelőberendezésben 
történő égetése tilos. Buda-
pest közigazgatási területén 

kívüli belterületen csak ab-
ban az esetben lehet növényi 
hulladékot égetni, ha azt a 
helyi önkormányzati rendelet 
megengedi. Előzetesen enge-
délyeztetni kell a tűzvédel-
mi hatósággal a külterületen 
lévő, lábon álló növényzet, 

tarló, illetve a növényter-
mesztéssel összefüggésben 
keletkezett hulladék szabad-
téri égetését. Továbbra is 
megengedett a kerti grillezés 
és a tűzön történő sütés-fő-
zés a tűz állandó felügyelete 
mellett. Tűzgyújtási tilalom 

esetén az érintett területen 
akkor sem megengedett a 
tűzgyújtás, ha azt egyébként 
más jogszabály megengedi. 
A szabadtéri tűzgyújtás fel-
tételeit az Országos Tűzvé-
delmi Szabályzat tartalmaz-
za. Jogszabálytól eltérő vagy 
hatósági engedély hiányában 
végzett tűzgyújtási tevé-
kenység tűzvédelmi bírságot 
von maga után! A szabadban 
meggyújtott tüzet soha ne 
hagyjuk felügyelet nélkül,  
és minden esetben gondos-
kodjunk megfelelő mennyi-
ségű oltóanyagról. Mindig 
legyen nálunk a tűz oltására 
alkalmas kézi szerszám, és 
csak akkora tüzet gyújtsunk, 
amekkorát folyamatosan fel-
ügyeletünk alatt tudunk tarta-
ni. Tájékozódjunk a várható 
időjárásról, mert a szél ked-
vez a tűz gyors továbbterje-
désének.

A szabadtéri tüzek megelőzése érdekében ismerni kell a biztonságos szabad-
téri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályait – hívja fel a figyelmet 
tájékoztatójában a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

 Egész évben tilos 
avart és kerti

hulladékot égetni

Múlt év végén indult újra Ma-
gyarországon a Lada forgalma-
zása, és a visszatérő autómárka 
várakozáson felüli sikereket 
könyvelhetett el az elmúlt idő-
szakban. A Lada Délpest hiva-
talos viszonteladóként modern 
autószalonnal és teljes körű 
szervizszolgáltatással várja a 
megújult márka iránt érdeklő-
dő vásárlókat. 

Évtizedek óta foglalkozik gép-
járművek javításával Klár Jó-

zsef, a Lada Délpest 
ügyvezetője, aki a 
kezdetektől Kis-
pesten működtet 
márkafüggetlen au-
tószervizt. A korábbi 
egyéni vállalkozás 
napjainkra 17 alkal-
mazottat foglalkoz-

tató társasággá nőtte ki magát, 
amely a gazdasági válság köze-
pén, 2009-ben vásárolta meg mai 
telephelyét a Hoffher Albert utca 
38/d. szám alatt. Az Aldi áruház 
mögötti területen első ütemben 
560 négyzetméteres szervizcsar-
nok épült, majd – önerős beru-
házásként – már szinte teljesen 
elkészült a vadonatúj autószalon 
is, amikor 2015-ben a Lada beje-
lentette, hogy ismét forgalmazni 
kezdi Magyarországon a méltán 

népszerű autómárkát. Ekkor vet-
te fel a kapcsolatot Klár József 
a Lada hazai importőrével, és a 
megállapodást követően, múlt 
decemberben immár hivatalos 
márkakereskedőként, Lada Dél-
pest néven nyitotta meg az új kis-
pesti autószalont. Az ügyvezető 
elmondta, hogy a Lada visszaté-
rését hatalmas siker övezi, az or-
szágos hálózat a várakozásokon 
is felül teljesít, s ezzel együtt a 
Lada Délpest is eredményes évet 
tudhat maga mögött: a meglévő 
modellpalettából szeptemberben 
adták el a 100. autót, s rövide-
sen újabb modellekkel bővül az 
autószalon választéka. Klár Jó-
zsef az orosz márka előnyei kö-
zött említi a megbízhatóságot, a 
kedvező vételárat, valamint az 
alacsony fenntartási és karban-

tartási költséget, s hozzáteszi, az 
európai vásárlóknak szánt autók 
minőségét a vezető pozícióban 
dolgozó nyugati mérnökök és 
nyugati alkatrészek is garantál-
ják. A Lada Délpest használtau-
tó-beszámítással és rendkívül 
kedvező lízingkonstrukciókkal 
áll a vevők rendelkezésére, a 3 
év gyári garancia mellé plusz 
2 év garanciát lehet vásárolni 
az új Ladákhoz. Az autószalon 
melletti márkafüggetlen szer-
vizcsarnokban pedig tapasztalt 
szakemberekkel és teljes körű 
szolgáltatással – autószerelés, 
autóvillamossági javítás, diag-
nosztika, klímaberendezés-ellen-
őrzés és -javítás, műszaki vizs-
gáztatás –, karosszériaműhellyel 
és autómosóval is várja ügyfeleit 
a Lada Délpest.

Dél-Pesten is egyre sikeresebb a Lada

Cím: 1194 Budapest, Hofherr Albert utca 38/d (az Aldi mögött)
Web: www.ladadelpest.hu ●E-mail: info@ladadelpest.hu ● Tel.: 06-1-377-4282, 06-20-318-3760

Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9-18 óráig, szombaton 10-13 óra között, szerviz hétfőtől péntekig 8-17 óra között

Kedvezményes hirdetési lehetőség
a Kispest Újságban!

Telefon:
(0620) 612-4171 

Email: 
kispestujsag@kispest.hu

XXI. kerületi nyomdaipari cég keres targoncást, 
segédmunkást és betanított munkára munkaerőt.
Tel.: 06-20-255-7852, kodaj.eva@olahnyomda.hu

MIXERAUTÓ gépkocsivezetőket keresünk. Felté-
tel: C kat. jogosítvány, GKI, PÁV, nehézgépkezelői 
igazolvány. Amit nyújtunk: havi fix alapbér+jutalék, 
fizetés időben, pontos elszámolás, budapesti mun-
kavégzés. Azonnali kezdés. 20-972-8424, 30-518-
9711, e-mail: jelentkezes.dttgbeton@gmail.com
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1195 Budapest, Városház tér 18-20.

Polgármesteri Hivatal

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: 7.00-18.00, K: 8.00-15.00,
Sz: 8.00-17.00 Cs: 8.00-18.00,
P: 8.00-14.00

Ügyfélfogadás a Városházán

Képviselői fogadóórák
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-Együtt-PM)
Minden hónap második keddjén
17.00-tól a Forrásházban.
(Dobó Katica u. 18.)

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

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

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

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

7. sz. választókörzet
Lackner Csaba
(MSZP-DK-Együtt-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-Együtt-PM)
Minden hónap harmadik keddjén 
17.00–18.00 óra között
Kós Károly Általános Iskola
(Hungária út 28.)
Minden hónap negyedik keddjén 
16.30–17.30 óra között
(szociális ügyekben)
Tarkabarka óvoda
(Zoltán utca 71.)

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

11. sz. választókörzet
Varga Attila
(MSZP-DK-Együtt-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.

Képviselői fogadóórák

Polgármesteri Hivatal

Tel.: 3474-500 | H: 14.00-18.00 | K: 
zárva
Sz: 8.00-16.30 | Cs: zárva | P:  8.00-
12.00

Egyéni vállalkozói igazolványok ügy-
intézése ugyanekkor.

Ügyfélszolgálati Iroda

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

Körzeti Hivatal, Okmányiroda
H: 8-17.30 | K: zárva | Sz: 8.00-16.00
Cs: 8.00-16.00 | P: 8.00-11.30

Ebédidő: minden nyitva tartási nap 12.00-12.30-ig

Ügyfélfogadás a Városházán EGÉSZSÉGÜGY

Felnőtt 24 órás orvosi ügyelet
1195 Bp., Petőfi u. 49., 
tel.: 282-9692
Gyermekorvosi ügyelet
1089 Bp., Üllői út 86., Heim Pál 
Gyermekkórház, tel.: 264-3314 
(éjszaka, hétvége és ünnepnapok)
Kispesti Egészségügyi Intézet
1195 Budapest, Ady Endre út 122-124., 
tel.: 347-5900
Yamamoto Rehabilitáció Intézet
1196 Budapest, Petőfi u. 79., 
tel.: 281-3035

Gajda Péter
polgármester fogadónapja:
előzetes telefonos bejelentkezés alapján 
folyamatosan (347-4525).
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 18-20.

Vinczek György (3. sz. választókörzet)
alpolgármester fogadónapja:
Minden hónap második szerda 13.00-16.00 
óra, telefonos egyeztetés alapján 3474-523.
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 18-20.

Valamint minden hónap negyedik 
csütörtök 17-19 óráig, Vass Lajos
Általános Iskola, Csokonai u. 9.

Ékes Gábor (8. sz. választókörzet)
alpolgármester fogadónapja:
Telefonon történő egyeztetés
alapján, 347-4597,  347-4552.
Minden hónap második szerda
16.00 - 17.30 óra.

Valamint minden hónap első
szerda 17 - 18 óráig, Wekerlei
Társaskör Egyesület, Kós Károly tér 10.

Tóthné Szabó Éva
alpolgármester fogadónapja:
Telefonon történő egyeztetés alapján,
347-4552. Minden hónap második szerda 
16.00-17.00 óra

dr. Kiss Anna
jegyző fogadónapja:
Előzetes bejelentkezés alapján a 347-4530-as
telefonszámon.
A Városháza épületében „A” épület I. em. 27.

 1. sz. választókörzet
Fekete Márk  (Fidesz-KDNP)
Fidesz- iroda, Ady Endre út 91.
Minden hónap első hétfő 17.30 óra.

2. sz. választókörzet
Bogó Józsefné (MSZP)
MSZP Iroda (Kossuth L. u. 50.)
Folyamatosan, előzetes telefonbejelent-
kezés alapján. Tel.: 06 20 971 3007

4. sz. választókörzet
Vidra Zoltán (Fidesz-KDNP)   
Zalaegerszeg u. 106.
Telefonon történő egyeztetés alapján a
06-20-490-1072-es számon.  
Minden hónap második hétfő 16-17 óra.

5. sz. választókörzet
Kránitz Krisztián (MSZP)   
Telefonon történő egyeztetés szerint 
folyamatos 06-20-971-3397

6. sz. választókörzet
Tóthné Szabó Éva  (Fidesz-KDNP)
Fidesz-iroda, Ady Endre út 91.

7. sz. választókörzet
Lackner Csaba  (MSZP)   
Telefonon történő egyeztetés szerint 
folyamatos 06-20-549-2400.

9. sz. választókörzet
Lazányi Ferenc (Fidesz-KDNP)
Wekerlei Társaskör Egyesület
Minden hónap első szerda, 17-18 óra
Kós Károly tér 10.

10.  sz. választókörzet
Szathury Kolos (Fidesz-KDNP)
Telefonon történő egyeztetés alapján,
06-20-364-2441.

11.  sz. választókörzet
Marsalné Kovács Judit (Fidesz-KDNP)
Fidesz-iroda, Ady Endre út 91.
Minden hónap harmadik szerda 18 - 19 óra.

12.  sz. választókörzet
Mihály András (Fidesz-KDNP)
Mézeskalács Óvoda Kelet u. 8-12.
Minden hónap negyedik kedd 17 – 19óra.

Listás képviselő
dr. Lélfai Koppány (Fidesz-KDNP)
Telefonos egyeztetés alapján, melyre a
06-20-549-2484-es telefonszámon
lehet jelentkezni.

Listás képviselő:
Fekete László (MSZP)
Polgármesteri Hivatal
Minden hónap első hétfő 17.00 óra

Listás képviselő
Szujkó Szilvia  (MSZP)
MSZP székház (Kossuth L. u. 50.)
Minden hónap első péntek 17 óra 
előzetes bejelentkezés.

Listás képviselő
Gerháth Csaba (Független)
Polgármesteri Hivatal
Minden héten hétfőn 16-18 óra, 
ha munkanapra esik.

Listás képviselő
Lázár Tamás (Jobbik)
Polgármesteri Hivatal A ép. II. 71.
Telefonon történő egyeztetés alapján,
06-20-490-0727

info@toyotam5.hu

Toyota-Kispest-hirdetés-209x267,5-20160914
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www.shetland.hu • shetland@shetland.hu 
1192 Budapest, Kábel u. 10. 
Tel: 281-0822 • 30/952-1202; 
Fax: 281-3391

Tanfolyamaink szeptember 
közepén kezdődnek.
A tanfolyamok délelőtt, 
délután és szombaton, minden 
tudásszinten indulnak, wekerlei 
helyszíneken.

MINŐSÉGI NYELVOKTATÁS 
KISPESTEN 2016/2017
Angol, német, spanyol, francia 
és olasz nyelvoktatás

Shetland U.K.
Nyelviskola
Felnőttképzési engedély száma: E–000309/2014

1992 óta a nyelvtanítás élvonalában!

ÁRAK
8 - 12 fős csoportban: 
 60.000 Ft / 60 óra
 30.000 Ft / 30 óra
4 - 7 fős csoportban: 
 72.000 Ft / 60 óra
 36.000 Ft / 30 óra
( zetés két részletben lehetséges)

Nyelviskolánk: 
- engedélyezett intézmény
-  az Euro vizsgaközpont angol és német 

akkreditált vizsgahelye
-  vizsgafelkészítő tanfolyamokat indít alap-, 

közép- és felsőfokon
-  engedélyezett képzési programmal 

rendelkezik angol, spanyol, német, 
francia és olasz nyelvekből, ezért ezek 
a tanfolyamok ÁFA-mentesek

Jelentkezés ingyenes szintfelmérésre: 
telefonon, on-line, vagy személyesen 

A csoportokhoz tanév közben bármikor 
lehet csatlakozni.
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