
ÖNKORMÁNYZAT
HATVAN ÉV EMLÉKEZETE KISPESTEN

Ünnepi műsorral és koszorúzással, képzőművészeti 
tárlattal, helytörténeti kiállítással és vetélkedővel em-
lékeztek Kispesten az 1956-os forradalomra. Az ön-
kormányzat emlékplaketteket adományozott ’56-os 
szabadságharcosoknak, a Kispesti Nemzetőrség tisz-
teletére pedig a Városháza falán avattak emléktáblát.

8-9. oldal

3. OLDAL

XXII. évfolyam 10. szám             2016.  november

GONDOSKODÁS

7. oldal

VINCZEK GYÖRGY
Az önkormányzat az idei fű-
tési szezon elején is segíti 
szén-monoxid-riasztóval, va-
lamint téli tüzelővel a szociá-
lisan rászoruló családokat. A 
családonkénti 1,5 köbméter 
fa több mint egy hónapra 
elegendő a fűtéshez.

ÖNKORMÁNYZAT

2. oldal

VARGA ATTILA
A szociális munka napja 
alkalmából köszöntötték a 
Kispesti Szociális Centrum, 
a Segítő Kéz Kispesti Gondo-
zó Szolgálat és a Polgármes-
teri Hivatal munkatársait, 
valamint a karitatív szerve-
zetek tagjait.

Másfél milliárd forintot fordít 
intézményfelújításra a kerület

ÖNKORMÁNYZAT

4. oldal

VADON ETELKA

Folytatódik a kispesti bölcsődék és óvodák korszerűsítése

Többfordulós közössé-
gi ötletelés segített a volt 
KRESZ-park területének 
átalakítására, a wekerlei 
kispiac átépítésére és a 
Kertvárosi Közösségi Ház 
felújítására beadandó pá-
lyázatok előkészítésében.
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Köszöntötték a szociális dolgozókat
GONDOSKODÁS

Új épületrésszel bővült
a Mese-Vár óvoda

Jövőre folytatódik és 2019-ig tart 
az az intézményfelújítási program, 
amelynek keretében újabb 1,5 
milliárd forintot fordít az önkor-
mányzat az óvodák és bölcsődék 
korszerűsítésére – jelentette be 
Gajda Péter polgármester a Mese-
Vár óvoda Zrínyi utcai épületében, 
ahol elkészült az új tornaszoba és a 
hozzá tartozó öltöző, a fürdőblokk, 
valamint a melegítőkonyha felújí-
tása. A korszerűsítésre 15 millió 
forintot költött az önkormányzat.

Ez az óvodai beruházás is része annak 
a 2006-ban megkezdett programnak, 
amelynek keretében az önkormányzat 
idén mintegy 100-120 millió forintot 
tervezett intézményeinek felújítására – 
mondta Gajda Péter polgármester a Mese-
Vár óvodában, ahol régi vágya teljesült az 
intézménybe járó gyerekeknek és az ott 
dolgozóknak, hiszen a Gábor iskola és az 
óvoda között lévő, igencsak rossz műsza-
ki állapotban lévő melléképület az óvodá-
hoz került, és tornaszobát alakítottak ki 
benne. Az elmúlt években több ütemben 
végzett munkálatoknak köszönhetően a 
Mese-Vár óvoda szinte teljes egészében, 
kívül-belül megújult – hangsúlyozta a 
polgármester, aki ebből az alkalommal 
jelentette be, hogy 2017-től folytatódik 
és 2019-ig tart az az intézményfelújítási 
program, amelynek keretében újabb 1,5 
milliárd forintot költ az önkormányzat sa-
ját fenntartású intézményei – 6 bölcsőde 

és 14 óvoda – korszerűsítésére. Bár ezek a 
felújítások nem mindig lesznek látványo-
sak, de a zavartalan működéshez elen-
gedhetetlenek – tette hozzá Gajda Péter.
A tornaszoba-átadón a polgármester még 
egy jó hírrel szolgált: a tavalyi évhez 
hasonlóan az önkormányzati bölcsődék 
mellett már az óvodák is kapnak 250-500 

ezer forintnyi játékfejlesztési támogatást 
az év végén. A Mese-Vár ovisai most egy 
kicsit előbb, az ünnepség keretében kap-
ták meg azokat a hangszereket és eszkö-
zöket, amelyeket ebből a keretből vásárol-
tak. A kívül-belül megújult Mese-Várban 
teljes építészeti, gépészeti, elektromos 
felújítás, valamint a régi, elhasználódott 

víz- és szennyvízvezetékek, szerelvények 
cseréje is megtörtént. Az óvodában dol-
gozók kívánságára a belső válaszfalak át-
helyezésével új helyiségeket hoztak létre. 
Így kialakítottak egy 10 négyzetméteres 
étkezőt, vizesblokkot a dolgozóknak, egy 
64 négyzetméteres tornaszobát a hoz-
zátartozó 14 négyzetméteres öltözővel, 
fürdőblokkal, mosdókkal, szertárral, va-
lamint több tárolóhelyiséget is. Az épí-
tészeti felújítás magában foglalta a régi 
járó- és oldalburkolatok cseréjét, új nyí-
lászárók beépítését is – sorolta az elvég-
zett munkákat Kránitz Krisztián, a felújí-
tás műszaki felügyeletét ellátó VAMŰSZ 
igazgatója. Pékné Varga Katalin óvoda-
vezető örömmel kalauzolta vendégeiket, 
a szülőket, az önkormányzat képviselőit 
és a kerület más intézményeinek vezetőit 
az új épületben, és az ünnep alkalmával 
az óvodások rövid bemutatójával kedves-
kedtek nekik.

Gajda Péter polgármester az ovisokkal együtt avatta fel az új tornaszobát

Az idei díjazottak – Mester Gyöngyi, Ficzura Ferencné és 
Kardos Sándorné – Vinczek Györggyel és Varga Attilával

Köszöntőjében Kispest polgármestere 
elmondta, hogy a kerület évente mint-
egy 100 millió forintot költ a szociális 
intézményhálózatra és további mintegy 
200 milliót segélyezésre, az elesettek 
támogatására. Az ágazat 175 dolgozója 
magasnak nem nevezhető anyagi és 
ritka erkölcsi elismerés mellett segít 
annak a több mint 2000 kispestinek, 
aki évente a szociális ellátórendszerhez 
fordul – hangsúlyozta. Varga Attila, a 
Szociális és Lakásügyi Bizottság elnö-

ke külön kiemelte a szociális ágazaton 
belüli kiváló együttműködést, majd 
sikereket, jó egészséget és sok örömet 
kívánt a munkatársaknak. Vinczek 
György szociális területet felügyelő 

alpolgármester azt kívánta, hogy az 
ágazat érdekérvényesítő képessé-
ge országosan és helyben is legyen 
eredményes a közeljövőben, s hogy 
Kispesten is olyan munkafeltételeket 
tudjon teremteni az önkormányzat, 
amelyben érdemes szociális munkát 
végezni. A polgármester, a bizottsági 
elnök és az alpolgármester Elismerő 
Oklevelet adott át Kardos Sándorné-
nak, a Szociális és Gyermekvédelmi 
Iroda szociális ügyintézőjének a szo-
ciális gondoskodás területén végzett 
kiemelkedő munkájáért. Különdíjat 
vehetett át Mester Gyöngyi, a Kis-
pesti Szociális Szolgáltató Centrum 
munkavállalási tanácsadója, a Richter 
Aranyanyu díjazottja. A Gyermek-
zsivaj Alapítvány elismerő oklevelét 
nyújtotta át Turbéky Rita kuratóriumi 
elnök Ficzura Ferencnének, a Kispesti 
Szociális Szolgáltató Centrum munka-
társának.

Játékfejlesztési támogatást 
is kapnak a bölcsődék

és az óvodák

Évente kétezer kispes-
tinek segít a szociális 

ellátórendszer

A szociális munka napja alkalmából köszöntötték a Kispesti 
Szociális Centrum, a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat 
és a Polgármesteri Hivatal szociális területen dolgozó munka-
társait, valamint a szociális ágazatban tevékenykedő karitatív 
szervezetek tagjait a KMO Művelődési Házban rendezett ün-
nepségen.
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Szén-monoxid-riasztóval segít az önkormányzat
Negyedik éve ad az őszi fűtési szezon elején szén-monoxid-riasztót az önkormányzat a szociálisan 
rászoruló, gázzal fűtő családoknak. Az eszközök beszerzésére idén 1,5 millió forintot költöttek.

GONDOSKODÁS

A készülékeket a szociális iro-
da munkatársainak javaslatára, 
a települési támogatást igénybe 
vevő családok között osztják 
ki. Az akció fontosságát az is 
mutatja, hogy tavaly volt olyan 
sokgyermekes család, ahol jel-
zett az önkormányzattól kapott 
riasztó, és így nem történt tra-
gédia – mesélte Kispest pol-
gármestere, aki az első készü-
léket egy egyedülálló wekerlei 
férfinak adta át. Gajda Péter el-
mondta: a negyedik esztendeje 
tartó szociális program kereté-
ben idén száz készüléket osz-
tanak ki, így már csaknem 300 
család kapott önkormányzati 
támogatásból szén-monoxid-
riasztót. Ez azért fontos, mert 
a családok többsége évről évre 
egyre nehezebb körülmények 
között él, sokszor nem jut már 
az elöregedett fűtőberendezé-
sek cseréjére, korszerűsítésére, 
de még a rendszeres karbantar-
tásra, műszaki felülvizsgálatra 

sem. A riasztók használatával 
nagyobb biztonsággal lehet 
megelőzni a sokszor halálos 
kimenetelű szén-monoxid-
mérgezéseket – tette hozzá a 
polgármester. Sajnálatos tény, 
hogy míg tavaly országosan 
összesen kilenc halálos áldo-
zatot követelő szén-monoxid-

mérgezés történt, idén ez a 
szám már elérte a tizenhetet. 
A tűzoltók adatai szerint 2016 
eleje óta 339 szén-monoxidos 
esethez vonultak, ezekben 220 
ember sérült meg. Kispesten a 
szén-monoxiddal kapcsolatos 
legutóbbi baleset idén augusz-
tusban történt.

A riasztók segíthetnek megelőzni a mérgezéseket

Idén száz készü-
léket osztanak ki 
a szociális akció 

keretében

Idén is folytatja a tűzifaakciót 
az önkormányzat: a tél beáll-
ta előtt 35 rászoruló kispesti 
család kap tűzifát és papír-
hulladékból készített „téglát”, 
papírpelletet. Az első adag tűz-
revaló kiszállításában Gajda 
Péter polgármester és Vinczek 
György alpolgármester is se-
gédkezett. A tüzelőt rászorult-
ságtól függően most is olyan 
családok kapják, amelyeket az 
önkormányzat szociális irodá-
jának munkatársai javasoltak 
támogatásra. A családonkénti 
1,5 köbméter fa több mint egy 
hónapra elegendő a fűtéshez. A 
téli tüzelőt a Közpark Kft. szál-
lítja ki a rászoruló családoknak.Az első adag tűzifa kiszállításában Gajda Péter és Vinczek György is segített
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Pihenőparkká alakul a régi KRESZ-park
Utolsó fordulójához érkezett a közösségi tervezés, és eldőlt, milyen közteret 
szeretnének a lakók az Eötvös utcai régi KRESZ-park helyén.

ÖNKORMÁNYZAT

Az utolsó találkozón Pákoz-
di Réka tájépítészmérnök 
ismertette azt a két merőben 
eltérő parkkoncepciót, ame-
lyet a lakók ötleteiből állí-
tottak össze. A résztvevők a 
tervek ismertetése után egy-
hangúlag a fás, padokkal ki-
egészített, nagy zöldfelületű, 
pihenőpark jellegű közössé-
gi tér kialakítására szavaz-
tak, amelyben harmonikusan 
ötvöződnek a tér funkciói, a 
pihenés, a játék és a sport. 

Helyén marad a sokak által 
vitatott közösségi kert, de 
lesz bekerített kutyafuttató 
a tér jól elkülönített sarká-
ban, egy mini KRESZ-park 
formájában pedig életre kel 
a tér régi funkciója is. A 
sportolási lehetőséget két 
kis focikapu, kosárpalánk, 
szabadtéri fitneszgépek és 
pingpongasztal biztosítja 
majd. Közkívánatra nem lesz 
játszótér, de a gyalogos jár-
dától jól elkülönülten meg-

épül egy futókör is a park 
körül, és a térre ivókutak is 
kerülnek. Horváth Gyula, a 
Kispest Kft. ügyvezetője, a 
KRESZ-park projektmene-
dzsere kérdésekre válaszol-
va megnyugtatta a lakókat, 
hogy az új téren már kiépítik 
a közvilágítást, sőt a saját 
térfigyelő kamerarendszert 
is, amely szintén segíti majd 
a parkvédelmet. 

Pákozdi Réka tájépítész ismertette a parkkoncepciót

Folytatódik
a wekerlei piac
közösségi
tervezése
Második alkalommal rendez-
tek közös ötletelést Wekerlén 
a Gutenberg körúti piac meg-
újításának koncepciótervéről. 
A közösségi tervezés újabb 
fordulóján az előző fórum-
ra érkezett vélemények ösz-
szegzése mellett további ja-
vaslatokat, elképzeléseket is 
megfogalmaztak a résztvevők. 
Vadon Etelka, a Társadalmi 
Kapcsolatok Irodájának ve-
zetője elmondta, hogy az ön-
kormányzat a wekerlei piac 
felújítására 2013-ban készített 
koncepcióterv aktualizálásá-
val szeretne indulni a Fővárosi 
Önkormányzat által meghir-
detett Tér-Köz pályázaton, 
ahol legfeljebb 250 millió fo-
rintos támogatás nyerhető el, 
és 35 százalékos önrészt kell 
biztosítani. A kispiac vásár-
lói az októberben rendezett 
első ötletelésen személyesen 
is elmondhatták javaslataikat 
a piac megújítása kapcsán, 
emellett több mint 120-an töl-
tötték ki az interneten a „Kö-
zös piac, közös tervek” című 
kérdőívet. Kertész Csaba al-
polgármester hangsúlyozta, 
hogy az önkormányzat az el-
hangzott javaslatok és vélemé-
nyek mérlegelésével folytatja 
az egyeztetéseket a tervezővel, 
a kereskedőkkel és a wekerlei 
civilekkel, az átépítés ideje 
alatt üzemelő ideiglenes piac 
helyéről és kialakításáról pe-
dig a végleges koncepcióterv 
ismeretében folytatódik majd a 
közös ötletelés.

ÖNKORMÁNYZAT

Koncepcióterv a Kertvárosi Közösségi Ház felújítására
Lezajlott a Temesvár utcai 
Kertvárosi Közösségi Ház 
és a mögötte lévő játszótér 
felújításával kapcsolatos kö-
zösségi tervezés második 
fordulója is. Tahon Gábor 
építész-tervező elmondta, 
hogy a megújult épület teljes 
földszintjén akadálymente-
sen lehet majd közlekedni. 
Terveztek klubszobát mele-
gítőkonyhával, játszószobát 
a baba-mama programoknak 

és egy másikat a tanfolya-
mok, közösségi programok 
számára, míg a tetőtér hang-
szigetelt rendezvényterület 
lesz. Pákozdi Réka tájépítész 
az épület mögötti játszótér 
korszerűsítési, bővítési ter-
veit ismertette. A növényál-
lományt megtartják, a meg-
lévő játszóeszközöket újak 
váltják, pihenőhelyet és a ját-
szótéren kívül felnőtt-fitnesz-
területet alakítanak ki. A terv 

magában foglalja kertmozi, 
kisebb színpad kialakításá-
nak lehetőségét nyitott zöld 
térrel, emellett bővül a parko-
lóhely-kínálat is. A végleges 
koncepciótervet – a KRESZ-
parkhoz és a wekerlei piac-
hoz hasonlóan – november 
30-ig nyújtja be Kispest a 
Fővárosi Önkormányzat Tér-
Köz pályázatára.

Téli tüzelőt kapnak a rászorulók
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Megtartották az idei második civil fórumot
Polgármesteri beszámoló, az Integrált Településfejlesztési Stratégia és az Áldozatsegítő Szakmai 
Együttműködési Rendszer bemutatása is szerepelt az őszi Civil Fórum napirendjei között.

ÖNKORMÁNYZAT

A civilszervezeti vezetők mel-
lett Gajda Péter polgármes-
ter, a három alpolgármester, 
Vinczek György, Kertész Csa-
ba és Rátkay Andrea, valamint 
Bogó Józsefné, Teknős Ferenc, 
Varga Attila és Ferenczi István 
önkormányzati képviselők, il-
letve Berencz Ibolya főépítész 
és Vadon Etelka, a Társadalmi 
Kapcsolatok Irodájának veze-
tője vett részt a Tudásházban 
rendezett eseményen.

Folytatódó 
intézményfelújítások

Kispest polgármestere első-
ként az iskolák államosításáról 
ejtett néhány szót. Gajda Péter 
elmondta, nem csupán a szak-
mai munka, hanem vagyonke-
zelői szerződéssel az iskolák 
fenntartása is a Klebelsberg 
Központhoz kerül, ezáltal je-
lentős forrásmegvonás érinti 
az önkormányzatokat. A XIX., 
XVIII. és XX. kerületi intéz-
ményeket működtető tanke-
rület 50 iskolát felügyel majd, 
s úgy gondolom, ennek kárát 
látják a kispesti iskolák – je-
lentette ki, ugyanakkor hang-

súlyozta, az önkormányzat 
erejéhez mérten mindent meg-
tesz azért, hogy továbbra is 
magas színvonalon működhes-
senek az intézmények. Ezért 
minden eddigi programját – az 
alsósoknak biztosított füzet-
csomagtól az intézményi fel-
újításokig – folytatja a kerület.
Két beruházást is említett a 

polgármester: már tart a Ber-
zsenyi utcai rendelő felújítása, 
és elindul a Kossuth téri piac 
mögötti terület rendbetétele is. 
Beszélt futó pályázatokról – a 
volt KRESZ-park területének 
átalakítása, a wekerlei kispiac 
átépítése és a Kertvárosi Kö-
zösségi Ház felújítása –, ame-
lyek remélhetőleg sikeresek 
lesznek, valamint az óvodák, 
bölcsődék felújításáról, ame-
lyeket a ciklus végéig szeretne 
elvégezni az önkormányzat.

Külön szólt két problémáról 
Gajda Péter. A köztisztasággal 
és közbiztonsággal kapcsolat-
ban elmondta, az önkormány-
zat megerősíti a Kispesti Ren-
dészeti Központ állományát, 
hogy több rendész legyen az 
utcákon, és az emberek is érez-
zék, hogy biztonságosabbá vá-
lik a kerület. A szakrendelővel 
kapcsolatban a várakozási időt 
nevezte neuralgikus pontnak 
a polgármester. Úgy fogalma-
zott, hogy az önkormányzat 
az intézettel együtt szeretne 
megoldást találni a szakem-
berhiány miatt kialakult prob-
lémára. A Határ úti bódék sor-
sával kapcsolatos kérdésre a 
polgármester elismételte, nem 
Kispesthez tartozik az a rész, 
fővárosi beruházás zajlik a 
területen, amelynek befejezé-
sét elhúzódó pereskedés hát-
ráltatja. Ismét szóba került az 
Europark melletti üres telek 
ügye, amellyel kapcsolatban 
Gajda Péter elmondta, hogy az 
önkormányzat 1995-ben adta 
el a területet, 2008-ban letették 
a NeoCenter alapkövét, de a 
válság megállította a beruhá-
zást, a közelmúltban új tulaj-

donos vette meg a területet. A 
polgármester nyomatékosítot-
ta, a „Városkapu” területére 
olyan építési szabályzatot ké-
szít az önkormányzat, amely 
fejlesztésekre ösztönözheti a 
befektetőket.

Fejlesztési koncepció 
készül

Ferenczi István, a fenntartható 
fejlődés tanácsnoka az Illatos 
úti Vegyiművek környezet-
szennyezése kapcsán a Pest 
Megyei Kormányhivatal ok-
tóberben tartott sajtótájékozta-
tóján elhangzottakról számolt 
be: a mérgező anyagot au-
gusztus végére elszállították a 
területről, jelenleg az épületek 
ellenőrzése és bontása zajlik, 
a talajszennyezés vizsgálata 
ezek után következhet.
A kerület 15 éves fejlesztési ví-
zióját és annak megvalósítását 
kijelölő Kispest Településfej-
lesztési Koncepciójáról és az 
Integrált Településfejlesztési 
Stratégiáról a dokumentumot 
készítő csapat vezetője, Varga-
Ötvös Béla városfejlesztő köz-
gazdász beszélt. Elmondta, a 
megalapozó vizsgálatok befe-
jeződnek a közeljövőben, és 
januárra a koncepció, áprilisra 
pedig a stratégia is elkészülhet.
Az Áldozatsegítő Szakmai 
Együttműködési Rendszer 
működését Vinczek György 
alpolgármester ismertette a 
hallgatósággal. A Belügymi-
nisztérium által indított kez-
deményezés lényege a bűn-
cselekmények áldozatainak 
segítése, illetve az áldozattá 
válás megelőzése. Kispesten a 
bíróság, a rendőrség, az önkor-
mányzat és civilszervezetek 
vesznek részt a munkában: a 
rendszer összehangolt segít-
ségnyújtást tesz lehetővé.

Civilszervezeti és önkormányzati képviselők a fórumon

Januárra elkészül 
Kispest település-

fejlesztési
koncepciója

Kerékpárosbarát fejlesztések indulhatnak Kispesten
ÖNKORMÁNYZAT

Rendeletmódosításokról, a Kispesti Egészségügyi Intézet óraszámainak átcsoportosításáról és a 
kerékpárosbarát fejlesztéseket célzó együttműködési megállapodáshoz való csatlakozásról is tárgyalt ok-
tóberi rendkívüli ülésén a képviselő-testület.
Napirend előtt az átalakított, 
2017. január 1-jétől Klebelsberg 
Központként működő KLIK 
XVIII., XIX. és XX. kerüle-
tet magába foglaló Külső-pes-
ti Tankerületének új vezetője, 
Bak Ferenc mutatkozott be sze-
mélyesen is a képviselő-testü-

letnek. Gajda Péter polgármes-
ter ennek apropóján elmondta, 
hogy folyamatosan zajlanak az 
egyeztetések, éppen a napok-
ban is megbeszélést folytattak 
a kerületi oktatási intézmények 
államosítását megelőző átadás-
átvételről. Ezt követően módo-
sították a képviselők az egyes 
keretövezetekben gyakorolható 
gazdasági tevékenységekről, 
valamint az önkormányzat tu-
lajdonában lévő lakások és nem 
lakáscélú helyiségek bérléséről 
és elidegenítéséről szóló rende-
leteket.

Óraszám-átcsoportosítás
a szakrendelőben

Az Országos Egészségbiztosí-
tási Pénztárral (OEP) való el-
számolás, támogatás miatt tűzte 
napirendjére a testület a Kispes-
ti Egészségügyi Intézet szakor-
vosi és nem szakorvosi óraszá-
mainak átcsoportosítását. Mint 
Vinczek Györgytől, a kerület 
egészségügyi ellátását felügye-
lő alpolgármestertől az ülés vé-
gén megtudtuk, erre azért volt 
szükség, mert egyes szakrende-

léseken, például a reumatológi-
án a támogatottnál – azaz a ka-
pacitásánál – jóval több beteget 
látnak el, míg más területek kü-
lönböző okok – orvos-, eszköz- 
vagy igényhiány – miatt alultel-
jesítenek. Tekintettel arra, hogy 
2009 óta az OEP új kapacitáso-
kat nem fogad be, szükségessé 
vált a törvény keretein belül 
bizonyos óraszám-átcsoporto-
sítások végrehajtása az egyes 
szakmák között. Az átcsopor-
tosítást követően úgy javul az 
intézet teljesítményének elszá-
molhatósága az OEP felé, hogy 
továbbra is biztosítva marad-
nak az egészségügyi szolgálta-
tásokhoz szükséges személyes 
és tárgyi minimumfeltételek. A 
napirend kapcsán jegyezte meg 
az alpolgármester, hogy például 
a kispesti gyerekek gyors, szak-
szerű és korszerű ellátása érde-
kében az önkormányzat évek 
óta támogatja a Heim Pál Gyer-
mekkórház sürgősségi ellátást 
végző egységét.

Kerékpárút épülhet
az Üllői úton

Utolsó napirendként egyet-
értettek a képviselők a Fővá-
rosi Közgyűlés döntésével, 
így a kerület képviseletében 
a polgármester írja alá azt a 
konzorciumi együttműködé-
si megállapodást a Fővárosi 
Önkormányzattal és a Buda-
pesti Közlekedési Központtal, 
amelynek keretében megvaló-
sulhat a ,,Kerékpárosbarát inf-
rastrukturális fejlesztések Bu-
dapest XIX. kerületében” című, 
350 millió forint értékű projekt.
A Fővárosi Közgyűlés októ-
berben határozott arról, hogy 

18 fővárosi kerülettel közö-
sen, 23 fejlesztési programra 
nyújt be támogatási kérelmet a 
„VEKOP-5.3.1-15 Fenntartható 
közlekedésfejlesztés Budapes-
ten” elnevezésű pályázatra. A 
támogatás célja, hogy Budapes-
ten a mindennapi közlekedés-
ben növekedjen a gyalogosan 
vagy kerékpárral közlekedők 
száma, ezzel is hozzájárulva az 
élhetőbb városi környezet ki-
alakításához és megtartásához, 
az alacsonyabb károsanyag-
kibocsátáshoz – mondta el a 
döntést követően Gajda Péter 
polgármester. Kispest 350 mil-
lió forintos beruházásra kapott 
lehetőséget a fővárost és 18 
kerületet magába foglaló kon-
zorciumban, amely mintegy 
8,4 milliárd forintot fordíthat 
kerékpárutak és kerékpársávok 
létesítésére, közlekedésbizton-
sági fejlesztésekre, a budapesti 

közbringarendszer kiépítésé-
re. Az Üllői út kispesti szaka-
szán új kerékpárút épülhet, és 
a további kerékpárosbarát fej-
lesztések szinte egész Kispest 
területére kiterjednének – tet-
te hozzá. Kispest kertvárosias 
adottságainak köszönhetően 
jól kerékpározható kerület, lé-
teznek megfelelően kiépített 
kerékpárutak, kerékpárosbarát 
részek, amelyeket egyrészt sa-
ját forrásból, másrészt korábbi 
európai uniós pályázatból épí-
tettek. A mostani közös pályá-
zat tartalmazza a projekt előké-
szítésének és lebonyolításának 
költségét is. Ennek keretében 
lehetőség nyílik majd kerékpár-
út-építésre, valamint kerületré-
szek kerékpárosbarát tételére 
– például forgalomcsillapítás-
sal, kitáblázással –, de szemlé-
letformáló programok is részei 
lesznek a pályázatnak.

Kispest 350 millió 
forintos

beruházásra kapott
lehetőséget

Bogó Józsefné és Lackner Csaba a testületi ülésen
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Hatvan év emlékezete Kispesten
Képzőművészeti tárlat megnyitójával, koszorúzással az Ötvenhatosok te-
rén, csendes virágelhelyezéssel a Templom téren, majd a KMO Művelődési 
Házban ünnepi műsorral emlékezett az önkormányzat az 1956-os forrada-
lom kitörésére.

ÖNKORMÁNYZAT

A Kispesti Helikon Kultu-
rális Egyesület képzőművé-
szeinek „Hatvan év emlé-
kezete – 1956–2016” című 
kiállításával nyílt meg a 
kispesti ’56-os programso-
rozat a Nagy Balogh János 
Kiállítóteremben. Az Öt-
venhatosok terén rendezett 
ünnepségen Palánky István 
kispesti szabadságharcos, a 
Történelmi Igazságtétel Bi-
zottság 56-os tagozatának 
korábbi vezetője mondott 
beszédet, majd a Theatrum 
Hungaricum műsorát tekint-
hették meg az emlékezők. 
Az emlékmű talapzatánál 
az 56-os Szövetség Kispesti 
Szervezete, az önkormány-
zat nevében Gajda Péter pol-
gármester, Vinczek György, 
Kertész Csaba és Rátkay 
Andrea alpolgármesterek, 
valamint dr. Béja Julianna 
jegyző helyezett el koszorút. 
A kerületi kormányhivatal 
nevében dr. Kovács Bence 
hivatalvezető és dr. Király 
Beatrix hivatalvezető-he-

lyettes koszorúzott, végül 
kerületi pártok, egyházak, 
intézmények és civilszerve-
zetek képviselői helyezték el 
az emlékezés virágait.
A KMO Művelődési Ház-
ban rendezett emlékműsor 
vendégeit Kispest polgár-
mestere köszöntötte, majd 
Jókai Anna Kossuth-nagydí-
jas író, Kispest Díszpolgára 

mondott beszédet. Az ün-
nepségen adta át Gajda Pé-
ter polgármester és Vinczek 
György alpolgármester azo-
kat az emlékplaketteket, 
amelyeket az önkormányzat 
adományozott ’56-os sza-
badságharcosoknak: Apró 
Józsefnek, a Kispesti Nem-
zetőrség egyik vezetőjének, 
a Magyar Szabadságharcos 

– 56-os Hagyományőrző 
Veteránok Világszövetsége 
Egyesület elnökének, Csa-
bai Ernő szabadságharcos-
nak, ’56-os elítéltnek, Égi 
Pál szabadságharcosnak, az 
56-os Szövetség XIX. kerü-
leti elnökének, Karácsony 
Ernő kispesti szabadsághar-
cosnak, Nagy Mihály sza-
badságharcosnak, ’56-os 
elítéltnek, Kispest Díszpol-
gárának és Palánky István 
szabadságharcosnak, a TIB 
56-os tagozatának korábbi 
vezetőjének. Távolléte miatt 
néhány nap múlva vette át 
a kitüntetést Csukás Irén, a 
POFOSZ XIX. kerületi elnö-
ke és Jancsovics János sza-
badságharcos, ’56-os elítélt. 
A megemlékezés második 
felében Októberi tavasz cím-
mel a hősök előtt tisztelgő 
ünnepi műsort láthatta a kö-
zönség. A kispesti ’56-osok 
hagyományosan a Kispesti 
temetőben álló kopjafánál 
tartottak megemlékezést.

Kispesti ’56-os szabadságharcosok az emlékműsoron

Helytörténeti
vetélkedő
a forradalomról
A Kós iskola diákjai nyerték a 
Kispesti Helytörténeti Gyűj-
temény kerületi ’56-os ve-
télkedőjét. Az önkormányzat 
támogatásával, a KMO-ban 
rendezett tudáspróbára a Kós 
és a Bolyai két-két, míg a Vass 
és az Ady iskola egy-egy csa-
pattal jelentkezett. A 7. és 8. 
osztályosoknak meghirdetett 
játékos összemérést P. Tóth 
Erzsébet, a KMO Művelődé-
si Ház munkatársa vezette. A 
megoldandó hat feladatot úgy 
állították össze, hogy a megol-
dáshoz a gyerekeknek külön-
féle kompetenciákat, képessé-
geket kellett aktivizálniuk, de 
szükség volt az önálló munkára 
és a téma alapos ismeretére is 
– tudtuk meg Siklós Zsuzsától, 
a Kispesti Helytörténeti Gyűj-
temény vezetőjétől, aki szerint 
a fiatalok ügyesen használták 
ki a korszerű technika lehető-
ségeit például a videofilm, a 
diavetítés vagy a hangfelvétel 
elkészítésénél. A zsűri – Csu-
kás Irén, Kispest díszpolgára, 
a POFOSZ XIX. kerületi el-
nöke, Szujkó Szilvia, a KOSIE 
Bizottság elnöke, Horváth 
Andrea, a KLIK kispesti tan-
kerületének tanügyi referense 
és Bernát Péter polgármesteri 
kabinetfőnök, hadtörténész – 
folyamatosan értékelte a gye-
rekek teljesítményét, így alig 
másfél óra alatt megszületett 
a végeredmény. A csapatok 
emléklapot és az önkormány-
zat ajándékait kapták, továbbá 
az első három helyezett okle-
velet, az Europark vásárlási 
utalványát, illetve Csukás Irén 
dedikált kötetét vehette át.

DIÁKPROGRAM

Nyolc egykori 
szabadságharcos 

kapott
emlékplakettet

Gyertyagyújtás
a Határ úti
kopjafánál
Ötvenhatos szabadságharco-
sok és önkormányzati képvi-
selők hajtottak fejet az ’56-os 
forradalom és szabadságharc 
kispesti hőseinek emléke előtt 
a Határ út és az Ady End-
re út kereszteződésénél fel-
állított kopjafánál. Vinczek 
György alpolgármester arról 
beszélt, hogy tíz évvel ezelőtt, 
az 50. évfordulón javasolta 
Porubszky István kopjafa állí-
tását a kispesti szabadsághar-
cosok emlékére ezen a helyen, 
ahol november 4-én és a szov-
jet támadás megindítása után is 
voltak fegyveres harcok. Mint 
mondta, az idén elhunyt „Poty-
ka bácsi” és a többi hős emlékét 
is őrzi az a tábla, amely most 
került a kopjafa elé. Ezt köve-
tően Égi Pál szabadságharcos, 
az 56-os Szövetség XIX. kerü-
leti elnöke mondott beszédet, 
majd Csukás Irén, a POFOSZ 
XIX. kerületi elnöke Kispest 
56 című könyvéből olvasott fel 
részleteket. Megkoszorúzta az 
emlékművet a kispesti 56-os 
Szövetség nevében Jancsovics 
János és Égi Pál, a Történelmi 
Igazságtétel Bizottság képvi-
seletében Palánky István és 
Porubszky Istvánné. A PO-
FOSZ XIX. kerületi szerve-
zetének koszorúját Csukás 
Irén, az 56-os Hagyományőrző 
Veteránok Világszövetségé-
nek koszorúját Apró József és 
Karácsony Ernő helyezte el az 
emlékmű előtt. Kispest önkor-
mányzatának képviseletében 
Vinczek György, Szujkó Szil-
via, Teknős Ferenc és Varga 
Attila képviselők koszorúz-
tak. A megemlékezés végén 
a résztvevők mécsest gyújtva 
emlékeztek a kispesti szabad-
ságharcosokra.

EMLÉKEZÉS

Emléktábla-avatás és kiállítás a 60. évfordulón
EMLÉKEZÉS

Vinczek György és Apró József avatta fel az emléktáblát

A Kispesti Nemzetőrség tisz-
teletére a Városháza falán 
avattak emléktáblát, ahol 
Vinczek György alpolgár-
mester az idén tavasszal el-
hunyt kispesti szabadsághar-
cos, Porubszky István alakját 
idézte fel: „Potyka bácsi” so-
kat tett azért, hogy méltó em-
léket állítsunk a forradalom-
nak Kispesten – fogalmazott. 
Apró József szabadsághar-
cos, a Nemzetőrség vezetője 
hangsúlyozta, hogy a kispesti 
az egyik legösszetartóbb csa-
pat volt a fővárosban.
Az emléktábla-avatót kö-
vetően nyílt meg a Kispesti 
Helytörténeti Gyűjtemény 
dokumentumkiállítása a Vá-
rosháza aulájában. Siklós 
Zsuzsa gyűjteményvezető 
elmondta, hogy a kiállítás 
középpontjában a kispesti 
események állnak, amelyek 
nyomon követése a hely-
ben kiadott dokumentumok 
és fotók segítségével válik 

lehetővé. Azokat a különle-
ges felvételeket, melyeket 
eredetiben láthatnak az ér-
deklődők, Várhelyi László 
készítette. A dokumentarista 
szerepe elvitathatatlan bátor-
ságra vall, hiszen nem volt 
veszélytelen az események 
rögzítése. Az általa készített 

fotók hitelesen adják vissza 
Kispest 1956-os hangulatát. 
Ezeket a képeket egészíti ki 
Torma Endre fotósorozata, 
amely ugyancsak a lajosmi-
zsei sorompónál készült. A 
gyűjteményvezető hozzátet-
te, az 1956-os kispesti ese-
mények számos részlete még 

feltáratlan, de a páratlan fel-
vételek és eredeti dokumen-
tumok segítségével a kiállítás 
átfogó képet nyújthat a 60. 
évforduló helyi vonatkozása-
iról. Vinczek György köszön-
tőjét követően előbb Nagy 
Mihály mesélt ’56-ról és a 
börtönévekről, amelyeket 
együtt töltött mások mellett 
Göncz Árpáddal és Eörsi Ist-
vánnal, majd dr. Drenyovszy 
Irén osztotta meg emlékeit a 
hallgatósággal azokról a na-
pokról, amikor orvostanhall-
gatóként dolgozott a kispes-
ti SZTK első emeletén lévő 
kórházi osztályon. Az ünnepi 
program folytatásaként a Kis-
pest TV dokumentumfilmjét 
vetítették le a díszteremben. 
Az ő történetük – a mi tör-
ténelmünk című filmben Égi 
Pál, Jancsovics János, Apró 
József, Karácsony Ernő és 
Palánky István emlékezik a 
forradalomra.

Emléktábla-avatással, helytörténeti kiállítással és dokumentumfilm-bemuta-
tóval folytatódott az ünnepségsorozat, amellyel a kispesti ’56-osok a 60 évvel 
ezelőtti eseményekre emlékeztek.

Páratlan felvé-
teleket és eredeti 
dokumentumokat 

mutat be
a kiállítás
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A civilszervezetek Kispest 
életének is üde színfoltjai. Fon-
tosnak tartom, hogy a kispesti 

közösségek – legyen szó sport-
egyesületről, színjátszó egye-
sületről vagy bármilyen terü-
leti kötődésű, például wekerlei 
vagy kertvárosi csoportról – azt 
érezzék, nemcsak munkájuk, 
hanem véleményük is fontos az 
önkormányzat számára. E kö-
zösségek működését megfelelő 
módon kell támogatni, akár az 
önkormányzat által biztosított 
pályázati keret megemelésével. 
Emellett szükségesnek tartom 
megvizsgálni, van-e lehetőség 
a rendszeresen támogatott ci-
vilszervezetek körének bővíté-
sére, hogy ne legyen olyan arra 
érdemes közösség, amelynek 

működését és munkáját nem 
támogatja az önkormányzat. 
Szem előtt kell tartani az arány-
talanság elkerülését is mind az 
anyagi támogatások elosztása, 
mind a helyiségek biztosítása 
kapcsán. A kispesti civilek 
háza, a Kispesti Kaszinó fel-
újítására is áldoznia kellene 
az önkormányzatnak; célsze-
rűnek tartanám, ha azt nem a 
KMO költségvetéséből kelle-
ne az intézmény vezetőjének 
kigazdálkodnia. A festés és a 
parketta elkészült nyáron, de a 
vizesblokkok felújítására is mi-
előbb áldozni kellene. Érdemes 
volna a ház infrastruktúráját is 

fejleszteni, illetve a működést 
állandó személyzettel segíteni, 
hogy az önkormányzat elmond-
hassa, valóban segíti a kispesti 
civilszervezetek működését. 
A szorosabb és hatékonyabb 
együttműködést a felsorolt 
területek bármelyikén lehet és 
érdemes kialakítani. Kispesten 
valamennyi területen működ-
nek civil közösségek, de a ve-
lük való párbeszédre olyan, ma 
még hiányzó intézményesített 
kapcsolati rendszerre van szük-
ség, amely lehetőséget ad a 
párbeszédre és a hatékonyabb, 
szorosabb együttműködés ki-
alakítására.

Dódity Gabriella
(Fidesz-KDNP)

Kispest önkormányzata je-
lenleg közel száz civilszerve-
zettel áll kapcsolatban. Ezen 
szervezetek tevékenységi 
köre szerteágazó: egyebek 
mellett társadalmi, kulturális, 
egészségügyi, szociális, esély-
egyenlőségi, érdekképviseleti, 
gyermek és ifjúsági, oktatási, 
közbiztonsági, szabadidős te-
rületen fejtik ki tevékenységü-
ket. A civil szféra jelentősége 
Kispesten is egyre nagyobb, 
hiszen az aktív közösségek 
összegyűjtik és kifejezésre jut-

tatják tagságuk és a tevékeny-
ségük által érintett kispestiek 
véleményét és érdekeit, felis-
merik a társadalmi hiányossá-
gokat, és kezdeményezik azok 
minél hatékonyabb megoldá-
sát, ugyanakkor a szolgálta-
tások területén alternatívát is 
kínálnak a piaci és az állami 
szektor mellett. A kispesti civil 
szervezetek többségének – Bu-
dapest és az ország más terü-
letein tevékenykedő szerveze-
tekhez hasonlóan – működési 
költségeik és a működésükhöz 
szükséges infrastruktúra biz-
tosításához, valamint prog-
ramjaik megvalósításához 
különböző pályázati forrásokat 
kell igénybe venniük. Kispest 
önkormányzata pályázati for-
mában támogatja a bírósági be-
jegyzéssel rendelkező kispesti 
szervezeteket, valamint az 
önkormányzati nyilvántartás-
ba vett, bírósági bejegyzéssel 
nem rendelkező csoportokat. A 
pályázati támogatás irányulhat 
működésre és programokra, 
közművelődési, illetve egész-

ségmegőrző és betegségmeg-
előző tevékenységek, táborok 
és nyári szünidős programok, 
valamint sportszervezetek sza-
badidősport-tevékenységének 
támogatására. Az önkormány-
zat a civil szférát érintő dön-
téseit megelőzően, valamint az 
éves költségvetési koncepció 
összeállításakor rendszeresen 
konzultál a civilszervezetek 
képviselőivel. Évente két alka-
lommal Kispesti Civil Fórumot 
tartunk, amelyen aktuális ön-
kormányzati, szakmai témák 
szerepelnek. E fórum nem csu-
pán találkozási lehetőséget biz-
tosít a kerületben működő civil 
szerveződéseknek, hanem arra 
is ösztönzi őket, hogy együtt-
működéseket alakítsanak ki 
egymással, és közös projekte-
ket hozzanak létre. A Polgár-
mesteri Hivatal rendszeresen 
tájékoztatja a nyilvántartásban 
szereplő civilszervezeteket az 
aktuális hazai és nemzetközi 
pályázati kiírásokról, a hivatal 
munkatársai kérésre szakmai 
segítséget is nyújtanak ezen 

pályázatok elkészítésében. Az 
önkormányzat által beadott pá-
lyázatok előkészítésénél pedig 
továbbra is számítunk a civilek 
ötleteire és javaslataira: az el-
múlt hetekben a volt KRESZ-
park területének átalakítására, 
a wekerlei kispiac átépítésére 
és a Kertvárosi Közösségi Ház 
felújítására beadandó pályáza-
tok kapcsán rendeztünk több-
fordulós közös ötleteléseket. 
Az önkormányzat a költség-
vetési források függvényében 
helyiségek biztosításával, az 
infrastruktúra fejlesztésével 
is segíti a kerületben működő 
szövetségeket, egyesületeket 
és klubokat. Szintén kiemelten 
fontos feladat az együttműkö-
dés szélesítése a civilszerve-
zetekkel a környezetvédelem, 
a szociális ellátás, a kulturális 
szabadidős szolgáltatások, a 
sporttevékenység, az egész-
ségmegőrzés és az esélyegyen-
lőséggel kapcsolatos feladatok 
terén.

POLITIKAI PÁRTOK ROVATA

Somogyi Lászlóné
(MSZP-DK-Együtt-PM)

Mely területeken és milyen módon képzelhető el a mostaninál is szorosabb, hatékonyabb együttmű-
ködés a civil szférával, a kerületben működő civil szervezetekkel?

Vélemények a civil szervezetekkel való együttműködésről

A civilszervezetekben óriási 
társadalomformáló potenciál 
van. Akár szociális, karitatív 
szolgáltatásokról, akár szem-
léletformálásról, újító ötletek 
bevezetéséről, akár a minden-
kori hatalomnak ellensúlyt 
adó érdekvédelemről, nyomás-
gyakorlásról van szó. Önkor-
mányzatunk számos területen 

működik együtt civil szerveze-
tekkel. Használjuk munkájukat 
és ötleteiket, kisebb-nagyobb 
támogatásokat adunk működé-
sükhöz, projektjeikhez, cserébe 
társadalmi legitimációt és szak-
mai segítséget kapunk. Ezt a 
kapcsolatot tovább kell fejlesz-
teni. Az évi két Civil Fórum 
megrendezése pozitív momen-
tum, de nem biztosít teljes körű 
és folyamatos visszajelzést, élő 
munkakapcsolatot. Más kerüle-
tekhez hasonlóan Kispesten is 
szükség van egy olyan – köz-
tisztviselői státuszú – civil refe-
rensre, aki teljes munkaidőben 
elérhető a szervezetek számára, 
szolgáltató szemlélettel mű-
ködteti a társadalmi kapcsola-
tokat, információkat nyújt és 
gyűjt, lehetőségeket nyit továb-
bi együttműködésekre, azok 
elmélyítésére.

Ferenczi István (LMP)Lázár Tamás (Jobbik)

KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

A bérek határozott emelését és 
ezzel együtt a magyar gazdaság 
átfogó versenyképességi átalakí-
tását szorgalmazta a miniszter-
elnök a minap egy nemzetközi 
fejlesztési konferencián. A kor-
mányfő számokkal is igyekezett 
alátámasztani a szándékokat. 
Tovább kell egyszerűsíteni a 
társaságiadó-rendszert, a 19 
százalékos kulcsot csökkenteni 
kell, ugyanígy a személyi jöve-
delemadót is tovább kell mérsé-

kelni; és a munkáltatói járulék 
csökkentése sem kerülhető el. 
Ezúttal is csak beszéltek, ígér-
tek, ahogy tették azt hat éve tar-
tó kormányzásuk idején. Döntés 
ugyanis ezúttal sem született. Az 
Orbán-kormánytól persze már 
az is szép teljesítmény, hogy leg-
alább burkoltan elismerték: Ma-
gyarország súlyos lemaradásban 
van a versenyképességben, a 
minimálbérekkel is hátul kul-
logunk az európai rangsorban, 
összességében nálunk a legma-
gasabbak az adóterhek.
A témát nem véletlenül tartja 
napirenden a kormány. Most 
folyik a Parlamentben a jövő évi 
adókról szóló vita, és ilyenkor 
szokott nagyobb sebességre kap-
csolni a tényeket elfedni szándé-
kozó kommunikációs gépezet. 
A beterjesztett adójavaslatokból 
látszik, hogy a legfontosabb 
problémákra ezúttal sem kínál 
megoldást a kormány. Az MSZP 
vezérszónokaként szóvá tettem, 
hogy ezzel az adópolitikával 

nem lehet érdemben ösztönözni 
a munkahelyteremtést, méltá-
nyos megélhetést nyújtó bére-
ket biztosítani, az elvándorlást 
csökkenteni. A személyi jövede-
lemadózás egyébként is elfogad-
hatatlan igazságtalanságokkal 
terhes, hiszen a semmiből hirte-
len milliárdos vagyonokhoz jut-
tatott klientúra, haveri kör tagjai 
éppúgy 15%-os adót fizetnek, 
mint a minimálbért keresők. 
A jövő évi adótervek között 
szép számmal akadnak sze-
mélyre szabott javaslatok is. A 
műemlék-felújításokhoz rendelt 

kedvezménnyel még egyet is 
érthetnénk, ha nem tudnánk, 
hogy ez Orbán vejének, Tiborcz 
Istvánnak, továbbá Mészáros 
Lőrinc és Garancsi István vál-
lalkozásainak érdekeit szolgálja. 
Andy Vajna kaszinótulajdonos 
kormánybiztost is megtolták egy 
kis segítséggel. Nem elég, hogy 
Vajnának ezután sem kellene 
online pénztárgépekkel valós 
adatokat szolgáltatnia, de ezután 
kedve szerint feledkezhet meg 
büntetés nélkül az adófizetésről. 
Ígéret van tehát – a haveroknak.

Ígéretekből jól állunk

Dr. Hiller István országgyű-
lési képviselő következő 
fogadóóráját december 8-án, 
csütörtökön 17 órától tartja 
a kispesti MSZP-irodában 
(XIX., Kossuth Lajos utca 
50.). Előzetes bejelentkezés 
nem szükséges. Szeretettel 
várjuk önöket!

FOGADÓÓRA

Dr. Hiller István (MSZP)

Burány Sándor (MSZP)
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Az elmúlt 26 évben a politika 
teljesen lejáratta magát. Elfe-
lejtette, hogy az ország és az 
emberek valódi problémáit 
kellene megoldania, nem a 
saját és haveri köreit kellene 
gazdaggá tennie. Az embe-
rek teljesen kiábrándultak a 
politikusokból, mára negatív 

kicsengése lett a „politikus” 
szónak. Talán éppen ezért 
vonzó civilszervezethez csat-
lakozni vagy létrehozni azt. 
Az emberben benne van a jó, 
a tenni akarás saját helyi kö-
zösségéért. Mivel a politika 
nem végzi el a dolgát, ezért 
szükség van erős civil szférá-
ra itt, Kispesten is. Az alapok 
adottak. Az adott területért fe-
lelős önkormányzati vezetők 
tisztában vannak azzal, hogy 
mely civilszervezet végeznek 
érdemi munkát – szabadidőt 
és energiát nem sajnálva – a 
kerületben élőkért. Anélkül, 
hogy konkrét szervezeteket 
megneveznék: velük kell még 
szorosabb együttműködést 
létrehozni, természetesen ki-
emelt pénzügyi támogatást és 
minél egyszerűbb ügyintézést 
biztosítva.
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Nyolcvan kispesti amatőr él-
sportoló vehetett át önkor-
mányzati pályázati támogatást a 
Városházán tartott ünnepségen. 
A pályázatokat elbíráló Köz-
művelődési, Oktatási, Sport, If-
júságpolitikai és Egészségügyi 
Bizottság idén is 1,8 millió fo-
rintot osztott szét a versenyzők 

között. A szakbizottság azokat 
a 18 év alatti amatőr élsporto-
lókat részesítette támogatás-
ban, akik Kispesten laknak, ta-
nulnak vagy Kispesten működő 
sportszervezetek színeiben 
versenyeztek eredményesen, 
és a további felkészülésükhöz 
igényeltek segítséget pályáza-

tukkal. A díjátadón Gajda Péter 
polgármester és Szujkó Szilvia, 
a bizottság elnöke adta át a díja-
kat, valamint Vinczek György 
alpolgármester köszöntötte a fi-
atalokat, majd a kispesti Musz-
táng Sportegyesület ifjú tánco-
sai adtak parádés műsort.

Amatőr élsportolók kaptak önkormányzati támogatást

2016. NOVEMBER2016. NOVEMBER

Horvát delegáció Kispesten
Elsősorban kereskedelmi és ipari területen megvalósítandó szakmai együttműködésről tárgyalt a Kis-
pest horvát testvérvárosából, Vrbovecből érkezett delegáció Vinczek György alpolgármesterrel és a 
BKIK XIX. Kerületi Tagcsoportjának elnökségi tagjaival.

TESTVÉRVÁROS

Újabb fontos állomásához érke-
zett Kispest és a horvátországi 
Vrbovec közötti, több mint egy 
évtizedes múltra visszatekintő 
testvérvárosi kapcsolat. Ezút-
tal Vrbovec önkormányzatának 
képviselőiből és a Zágrábi Ke-
reskedelmi és Iparkamara ve-
zetőségéből álló delegáció tett 
kétnapos látogatást Kispesten, 
amelynek keretein belül a szak-
mai együttműködés jövőbeni 
irányairól egyeztettek kispes-
ti partnereikkel. Kispest és 
Vrbovec kereskedelmi és ipar-
kamaráinak képviselői egyebek 
mellett az egyes kamarák szer-
vezeti felépítéséről és finanszíro-
zásáról, a társszervezetek közötti 
kapcsolattartás módjairól, szak-
mapolitikai és érdekvédelmi kér-
désekről, valamint a magyar és 
a horvát szakképzés helyzetéről 
folytattak tapasztalatcserét.Vrbovec és Kispest delegációjának képviselői

Zombori pedagógusok látogatása
A „Magyar gyerekek oktatá-
sa Zomborban és Kispesten 
2016-ban” című pályázati 
program keretében – amelyet a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
600 ezer forinttal támogatott 
– októberben nyolc tanár érke-
zett Zombor környékéről Kis-
pestre. A kétnapos programra 
elkísérte őket Zombor alpol-
gármestere, Ratkovic Antonio 
és segédpolgármestere, Pribilla 
Attila is. A kispesti és budapes-
ti városnézésen túl a vendégek 
megismerkedhettek a Kispesti 
Puskás Ferenc Általános Isko-
la tablettel támogatott oktatási 
módszertanával. Ellátogattak 
a Forrásház Gondozási Köz-
pontba, ahol Sárkány-Balogh 

Csilla nyújtott tájékoztatást az 
intézmény betegellátásáról és 
az általuk nyújtott komplex 
szolgáltatásokról. A program 
folytatásaként Vinczek György 
alpolgármester vezetésével 
Kispest néhány általános is-
kolájának pedagógusai és a 
kerület különböző intézménye-
inek szakemberei látogattak ki 
Zomborba, a delegációval tar-
tott Rusz Boriszláv, a Kispesti 
Szerb Önkormányzat elnöke 
is. Zombor vezetői a megye-
háza dísztermében fogadták a 
magyar delegációt, majd a vá-
ros nevezetességeinek megte-
kintése után a Magyar Polgári 
Kaszinóban látták vendégül a 
csoportot. Eredményesen zárult a szakmai tapasztalatcsere

Sporteszközöket 
kapott a Gábor 
iskola
Mintegy 1,5 millió forint ér-
tékben kapott pingpongfelsze-
relést a Gábor iskola „A Sport 
Legyen a Tied!” program 
keretében, az új eszközöket 
egy rögtönzött sportdélutá-
non avatták fel. Az öt nagyon 
jó minőségű, könnyen sze-
relhető pingpongasztal, a 30 
ütő, az adogatógép és a 1300 
pingponglabda nagyban segí-
ti az iskolai munkát és a Kis-
pest SE 2000 óta itt működő 
asztalitenisz szakosztályának 
tevékenységét is – mondta el 
lapunknak Oláh László testne-
velő tanár, szakosztályvezető. 
A Kispest SE közreműködé-
sével az elsős, másodikos és 
harmadikos kisdiákok heti két 
órában tanulnak asztaliteniszt 
az iskolában.

SPORT

Ifjúsági sakkver-
seny Ádám György 
emlékére
Nyolc ország tíz csapata vett 
részt azon a nemzetközi ifjú-
sági egyéni és csapat-sakk-
tornán, amelyet a kerületi 
önkormányzat támogatásával 
Kispesten rendezett a Barcza 
Gedeon SC. Az idei versenyt 
Ádám Györgyről, a klub örö-
kös szakosztályvezetőjéről 
nevezték el, aki 1990-től idén 
tavasszal bekövetkezett halá-
láig nélkülözhetetlen tagja volt 
a sakkozók közösségének. A 
hétfordulós csapatversenyen 
első helyezést ért el a Barcza 
Gedeon SC I. csapata, a ki-
lencfordulós villámversenyt 
Egyed Judit nyerte, a hatfor-
dulós rapidversenyen a szerb 
Bilic Milanko győzött.

Kiváló sportvezetőket díjaztak
ELISMERÉS

Maróthyné Rákóczy Zsuzsanna, Jobbágy István és Tormásiné Neuwirth Anikó

A Kispest Sportjáért Díjat 
minden évben azoknak íté-
lik oda, akik kiemelkedő 
munkát végeznek a sport, a 
diáksport területén, a test-
nevelés és a testkultúra nép-
szerűsítésében, ezek szerve-
zésében, fejlesztésében és 
támogatásában. Gajda Péter 

polgármester Szujkó Szilvi-
ával, a Közművelődési, Ok-
tatási, Sport, Ifjúságpolitikai 
és Egészségügyi Bizottság 
elnökével és Vinczek György 
alpolgármesterrel közösen 
adta át az idei díjakat. Kis-
pest Sportjáért Díjban része-
sült Maróthyné Rákóczy Zsu-

zsanna, a Kispesti Pannónia 
Általános Iskola testnevelő 
tanára, Tormásiné Neuwirth 
Anikó, a Musztáng Sport-
egyesület elnöke, művészeti 
vezetője és Jobbágy István, 
a Kispesti Atlétikai Club 
(KAC) elnöke, testnevelő ta-
nár, judo szakedző.

Idén Maróthyné Rákóczy Zsuzsanna, Tormásiné Neuwirth Anikó és Jobbágy 
István kapta az önkormányzat Kispest Sportjáért Díját.
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MEGHÍVÓ
A Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítvány

szeretettel meghívja Önt, családját, barátait és ismerőseit a

2016. december 1-jén 18.00 órakor tartandó
JÓTÉKONYSÁGI KONCERTJÉRE,

amelynek célja a rászoruló, egészségkárosodott kerületi lakosok megsegítése.
A rendezvény teljes bevételét karácsonykor osztjuk szét

a kispesti rászoruló kérelmezőink között.
A közalapítványt 1991-ben hozta létre Kispest Önkormányzata azzal a céllal, hogy

segítséget nyújtson a nehéz életkörülmények között élő kispesti lakosoknak.

A koncert helyszíne:
Kispesti Polgármesteri Hivatal - Díszterem

(Budapest, XIX. kerület, Városház tér 18-20.)

A koncerten fellép a gyerek és felnőtt énekesekből, valamint hangszeresekből álló,
gospel és blues zenét játszó CSILLAG KÓRUS.

Ez alkalommal a kórus mellé két kiváló zenész (Pintér Zsolt és Apáti Ádám) is csatlakozott,
akik rajonganak az amerikai népzenékért, az Appalache-hegység területén élők muzsikáiért,

a bluegrassért, a gospelért, a bluesért, és nem utolsósorban a gyerekekért.

A belépő ára: 1.000 Ft
További támogatásokat is szeretettel fogadunk!

Adója 1%-ának felajánlásával is támogathatja tevékenységünket!
Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítvány

Adószám: 19677976-1-43

  
(Budapest, XIX. kerület, Városház tér 18-20., tel.: 34-74-965)

  
BOLD ERIKA TIKÁRNÁL LEHET A KISPESTI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN.

 
 AZ ESEMÉNYRŐL ÉRDEKLŐDNI ÉS TÁMOGATÓ JEGYEKET VÁSÁROLNI 

Olasz napot
tartottak Wekerlén
Tizedik állomásához érkezett 
a Wekerlei Kultúrház nem-
zeteket, kultúrákat bemuta-
tó programsorozata: ezúttal 
Olaszországgal ismerkedhet-
tek az érdeklődők. Szabó Má-
ria igazgatót követően az ese-
mény díszvendége, Pierluigi 
Simonetti, Olaszország nagy-
követ-helyettese, majd dr. Hil-
ler István, Kispest országgyű-
lési képviselője, végül Gajda 
Péter polgármester köszöntötte 
az olasz nap vendégeit. Az ün-
nepélyes megnyitó után került 
sor a „Színes ceruzával a Föld 
körül – Olasz mesék nyomá-
ban” című pályázat díjátadó-
jára és a közel 190 beérkezett 
alkotásból összeállított kiállí-
tás megnyitójára. Az olasz nap 
gyerekeknek és felnőtteknek 
egyaránt kínált érdekes progra-
mokat: az emeleten ismeretter-
jesztő előadásokat hallgathat-
tak meg az érdeklődők, míg a 
földszinten kiállítás, könyvvá-
sár és büfé csábította a vendé-
geket. A gyerekeket kézműves 
foglalkozások várták, este pe-
dig olasz táncház és slágerest 
szórakoztatta az érdeklődőket.

KULTÚRA

Ingyenes
gerincterápia
Ingyenes gerincterápia-tanács-
adást tart Romhányiné Kovács 
Mária gerincterapeuta minden 
hónap első péntekjén 9 órától 
a Pannónia út 26. szám alatti 
Munkás Szent József Közössé-
gi Házban. Az ingyenes tanács-
adásról, valamint a további 
egyéni és csoportos foglalko-
zásokról bővebb információ a 
www.wekerleimozgasmuhely.
hu honlapon olvasható.

FELHÍVÁS

Nívós szakmai díjat kapott a BabaArt
KULTÚRA

Több mint háromszázan vettek részt a kétnapos programon

A művészeti program kere-
tében a veszprémi Kabóca 
Bábszínház mutatta be az 
Álomszövők című előadást, 
és látogatható volt a régi tár-
gyakra hangolt Hangtár-ját-
szóház. A színházat és a ját-
szóházat a zene kötötte össze, 
az élmények számos játékle-
hetőséget, tapasztalatot és 
a tanulás kezdetét jelentik a 
kicsik számára – tudtuk meg 
Csóka Esztertől, a BabaArt 
szervezőjétől. A szakmai kon-
ferenciát azzal a céllal ren-

dezte a művelődési ház, hogy 
elősegítse a szakmák közötti 
párbeszédet, hidat képezzen 
a legkisebbeket körülvevő 
szakmai ellátórendszer szak-
emberei, a védőnői szolgá-
lat és a bölcsődei ellátásban 
dolgozók, a családok körül 
tevékenykedő közművelődé-
si intézmények, könyvtárak 
és civil szervezetek munka-
társai között. A konferenciát 
Gajda Péter polgármester kö-
szöntötte, aki külön gratulált 
a KMO csapatának ahhoz, 

hogy a BabaArt program idén 
innovációs első díjat kapott a 
Magyar Népművelők Egye-
sületétől. A szakmai prog-
ramot Gábor Ilona, a KMO 
Művelődési Ház igazgatója 
nyitotta meg. A konferencia 
előadásain a zene és az agy-
kutatás eredményeiről, a zene 
és az egészség kapcsolatáról, 
valamint az alkotótevékeny-
ségekről esett szó, majd há-
rom zenei workshop várta az 
érdeklődőket.

A kisgyermekkori zenei élményekre fókuszált az ötödik BabaArt Művészeti 
Napok és Szakmai Konferencia a KMO-ban. A rendezvény célja, hogy a kü-
lönböző művészeti ágak egy lépéssel közelebb kerüljenek a kicsikhez, meg-
teremtve az első találkozás lehetőségeit. A program idén szakmai innovációs 
díjat kapott.

Őszi avargyűjtés és -szállítás a közterületekről
Az őszi avargyűjtési és -szállítási akciót az időjárástól függően december közepéig tartja Kispest ön-
kormányzata.

ZÖLDPROGRAM

Az önkormányzat idén is se-
gítséget nyújt az őszi avar 
gyűjtésében és elszállításában. 

Wekerletelepen és a kerület to-
vábbi néhány utcájában, ahol 
nagy lombkoronájú fasorok 

találhatóak, a korábbi évekhez 
hasonlóan lombgyűjtő ketre-
ceket biztosítanak, amelyek 
kihelyezéséről és rendsze-
res ürítéséről a Közpark Kft. 
gondoskodik. A többi kertes, 
családi házas övezetben há-
zanként négy darab, az FKF 
Zrt. emblémájával ellátott, bi-
ológiailag lebomló zsákot biz-
tosít az önkormányzat. A zsá-
kokat a Polgármesteri Hivatal 
portáján lehet átvenni hétfőtől 
csütörtökig 8–16, pénteken 
8–12.30 óra között. Az átvett 
zsákokról cím- és darabszám-
nyilvántartást vezetnek, ezért 
az átvételhez személyi igazol-
vány és lakcímkártya szüksé-
ges. A szakemberek azt kérik, 
hogy a lombgyűjtő zsákokat 

a kommunális hulladékgyűjtő 
mellé helyezzék, így azokat a 
Fővárosi Közterület-fenntartó 
Zrt. folyamatosan elszállítja. 
A szállítás időpontjáról, illetve 
további zsákok beszerzéséről 
a szolgáltató honlapján talál-
ható információ. A ketrecek 
kihelyezésével és ürítésével 
kapcsolatban az alábbi elér-
hetőségeken tájékozódhat-
nak: Közpark Nonprofit Kft., 
1192 Budapest, Bercsényi 
u. 18., telefon: 347-0317, 
e-mail: kozpark@kispest.hu. 
A lombgyűjtési akcióval kap-
csolatban észrevételt, javas-
latot a zoldprogram@kispest.
hu e-mail címen vagy a 347-
4528-as telefonszámon tehet 
tenni.

Lombgyűjtő ketrecekkel is segít az önkormányzat

152016. NOVEMBER

Templom tér
Központi Játszótér

2016
november 28.

hétfő
17.00 óra

A Lampionos felvonulás a Templom tér díszkivilágításának 
ünnepélyes felkapcsolásával kezdődik 17.00 órakor.

Lampionvásárlási lehetőség 16.30 órától a Templom téren.

A felvonulók a lampionokkal a Templom térről a Fő utcán át
elsétálnak a Központi Játszótérre (Nagysándor József utca – 
Petőfi utca), ahol vidám gyermekműsor, rénszarvasszán
és krampusz várja az érdeklődőket. A gyermekeket a helyszí-
nen forró teával, míg a felnőtteket forralt borral várjuk.

Mindenkit szeretettel vár
Kispest Önkormányzata nevében: 
Gajda Péter polgármester
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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

ÚJ TOYOTA  
COROLLA
MEGÉRKEZETT A VILÁGELSŐ  
MODELL ÚJ GENERÁCIÓJA

Még egy kifogástalan modell is tovább tökéletesíthető. Íme, a világ  
legnépszerűbb személyautója mai megjelenésében - az új Toyota Corolla. 
Az autó, amely már eddig is a megbízhatóságáról volt híres, most a  
legkorszerűbb technológiával, innovatív biztonsági rendszerrel  
gazdagodott.  Ismerje meg a legendát új, lenyűgöző formájában!

Toyota M5, Dél-Pest Autócentrum Kft. 
1097 Budapest, Gyáli út 42. 

Telefon: +36 1 348 4070, 
www.toyotam5.hu

A képen látható gépkocsi illusztráció. 

Az itt szereplő információk tájékoztató jellegűek és nem minősülnek aján-
latnak. Kombinált üzemanyag-fogyasztás: 3,5-6,1 l/100 km; kombinált 
CO2-kibocsátás: 92-142 g/km. Toyota Corolla - a legtöbbet értékesített 
autó a világon a focus2move weboldal felmérései alapján. 

Weboldal: focus2move.com/world-best-selling-car
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Fagyálló csere Fix áron

7.990 Ft
akkumulátor,  
ablaktörlő lapát -10%

téli gumiabroncs

AKCIÓ
minden méretben

gumiabroncs 
tárolás

1.000 Ft 
/db/szezon

1195 budapest, Üllői út 303. (agip kúton) • tel: 06 1 357-6674, 06 20 394-7980 • www.Fix.hu
új nyitva tartás! H-P: 07:30–17.00

GULÁG EMLÉKKONFERENCIA
2016. 11. 30. 18:00

KMO Művelődési Ház (XIX. Teleki u. 50.)

A belépés ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát kérjük,  
jelezze a kispestitarsaskor@gmail.com e-mail címen, vagy a 06 20 232 4303 telefonszámon.

• Megnyitó
•  Menczer Erzsébet, a Gulág Emlékbizottság tagja, a SZÓRAKÉSZ elnöke előadása
•  Prof. Dr. Bognár Zalán Gulág kutató, egyetemi docens előadása 
•  Filmvetítés Fóris Kálmán Gulág túlélőről

A rendezvény az Emberi Erőforrás támogatáskezelő támogatásával valósul meg.



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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