
ÖNKORMÁNYZAT
KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG A VÁROSHÁZÁN

Csaknem 250 kispesti óvodást és általános isko-
lást láttak vendégül az önkormányzat karácsonyi 
ünnepségén a Városházán, ahol a Mesemalac 
című előadást tekintették meg. Az aulában elhe-
lyezett Mikulás-kívánságládában kispesti gyere-
kek helyezték el rajzos ajándékkéréseiket. 

13. oldal
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GONDOSKODÁS

7. oldal

VINCZEK GYÖRGY
Megkezdődött a megvál-
tozott munkaképességű 
emberek foglalkoztatása a 
Kispesti Szociális Szolgál-
tató Centrum keretei között 
működő Forrásházban, a 
Kézmű Közhasznú Nonprofit 
Kft. új telephelyén.

KÖZBIZTONSÁG

3. oldal

BALI PÉTER
Folytatódik az immár tíz éve 
működő Kispesti Térfigyelő 
Program kameráinak bővíté-
se: a jelenleg működő több 
mint ötvenhez 12 helyszínen 
újabb 14 kamerát csatlakoz-
tat az önkormányzat.

Iskolafejlesztések az elmúlt 
években

ÖNKORMÁNYZAT

6. oldal

GAJDA PÉTER

Nem ért egyet az államosítással a képviselő-testület

Összesen mintegy 2,5 millió 
forint értékben ajándékozott 
játékokat, sporteszközöket 
és kerti bútorokat az önkor-
mányzat a kispesti óvodák-
nak. A játékokat jelképesen 
adták át a Gyöngykagyló 
óvodában.



2 KISPEST KISPEST 32016. DECEMBER2016. DECEMBER

Év végi szociális támogatás
az önkormányzattól

GONDOSKODÁS

Újabb kamerákkal bővül
a kispesti térfigyelő rendszer

Megérkeztek az új térfigyelő ka-
merák a Kispesti Rendészeti Köz-
pontba: a jelenleg működő több 
mint ötvenhez 12 helyszínen újabb 
14 kamerát csatlakoztat az önkor-
mányzat. Az immár tíz éve működő 
Kispesti Térfigyelő Program ala-
posan bizonyította hatékonyságát, 
jelentős visszatartó ereje mellett 
eddig több száz bűncselekmény 
eredményes felderítéséhez járult 
hozzá.

Jelentős visszatartó ereje mellett az eredményes felderítést is segíti a térfigyelő program

Kispest önkormányzata – Gajda Pé-
ter polgármester kezdeményezésére, 
a Szociális és Lakásügyi Bizottság 
decemberi döntése értelmében – 20 
millió forintot különített el az idei 
költségvetésben, amelyből egyszeri 
támogatásban részesíti a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben, 
lakhatási támogatásban, gyógyszer-

támogatásban, ápolási támogatásban 
részesülő személyeket, illetve csa-
ládokat. Hivatalból összesen 1020 
támogatást utalunk ki, egy-egy sze-
mély, illetve család egyszeri 15 ezer 
forintos támogatásban részesülhet, az 
átfedéseket kiszűrtük. Remélem, ezzel 
a döntéssel örömet tudtunk szerezni 
a kispesti lakosoknak és családoknak 
– mondta lapunknak Varga Attila, a 
Szociális és Lakásügyi Bizottság el-
nöke. A Kispesti Szociális Szolgáltató 
Centrum munkatársainak javaslata 
alapján 57 gyermekes családot hívtak 
meg a Városházán rendezett ünnepé-
lyes átadásra, a többiek postai úton 
kapják meg a támogatást.

A polgármesteri programban megfogal-
mazottaknak megfelelően zajlik a kispes-
ti térfigyelő rendszer bővítése. Ugyan az 
elmúlt években biztonságosabb lett a ke-
rület, de továbbra is sok még a feladatunk, 
elsősorban az illegális hulladékelhelyezés 
és a kisebb horderejű bűncselekmények, 
szabálysértések okoznak gondot. Ezért 
erősítjük a Kispesti Rendészeti Köz-
pontot, és bővítjük a Kispesti Térfigyelő 
Program kameráinak számát – tudtuk 
meg Gajda Péter polgármestertől, aki 
hozzátette: minden most felszerelt kame-
ra HD-felbontásban rögzít, és a jogszabá-
lyok értelmében az elkészült felvételeket 
nyolc napig megőrzik.
Bali Péter, a Kispesti Rendészeti Köz-
pont vezetője lapunknak elmondta, hogy 

új kamerák kerülnek a KöKi Terminál 
két függőfolyosójára, a Vak Bottyán utca 
felőli mozgólépcsőhöz, a KöKi Terminál 
tetejére, a Vak Bottyán utca és a Sibrik 
Miklós út kereszteződésébe, az 50-es vil-
lamos Határ úti végállomáshoz, a Lehel 

utca–Ferihegyi gyorsforgalmi út lehaj-
tójához, a Kossuth tér és az Attila utca 
kereszteződésébe, a Nagykőrösi út és a 
Hofherr Albert utca kereszteződésébe, 
az Ady Endre út és a Hofherr Albert utca 
kereszteződésbe, a Kisfaludy utca 38. 

alatti lakóház emeletére, a Vécsey utca és 
a Bem utca kereszteződésébe, valamint a 
Simonyi Zsigmond utca és a Móricz Zsig-
mond utca kereszteződésébe.
Az immár tíz éve működő kamerarend-
szer alaposan bizonyította hatékonyságát, 
eddig több száz bűncselekmény felderíté-
séhez járult hozzá. A kerületben találha-
tó térfigyelő kamerák képeit a rendésze-
ti központ bázisán figyelik, így azonnal 
reagálni tudnak, ha közterületi italozást, 
rendbontást és egyéb szabálytalanságot 
tapasztalnak. A térfigyelő rendszer je-
lentős visszatartó ereje mellett az ered-
ményes rendőrségi nyomozást is segíti, 
a város közbiztonságának megőrzéséhez 
pedig több rendszámfelismerő kamera is 
hozzájárul.

Újabb tizennégy kamera 
figyeli majd a kispesti

közterületeket

Egyszeri 15 ezer forintos 
támogatásban részesül 

minden érintett

Nehéz helyzetben lévő kispesti családok részére nyújt egyszeri 
támogatást az önkormányzat a Kispesti Szociális Szolgáltató 
Centrum munkatársainak közreműködésével a közelgő ünne-
pek alkalmából.

Varga Attila, a Szociális
és Lakásügyi Bizottság elnöke

Tovább korszerűsítette eszközeit
a Kispesti Egészségügyi Intézet

BERUHÁZÁS

Az önkormányzat 2016-os költség-
vetésében mintegy 23 millió forintot 
különített el a Kispesti Egészségügyi 
Intézet eszközparkjának fejlesztésére, 
korszerűsítésére. Ennek keretében 
idén összesen 18 millió forint értékben 
vásárolt újabb eszközöket az intézet. 
Az urológiai vizsgálatoknál haszná-
latos flexibilis cystoscop 2,5 millió 
forintba, a nőgyógyászati ultrahang-

készülék 10 millió forintba, a gyermek 
EKG-készülék 1,8 millió forintba, a 
motoros vákuumelektróda-rendszer, 
szívógép 950 ezer forintba, a külső 
szállítások lebonyolítására szolgáló 
személygépkocsi 3 millió forintba ke-
rült. A fennmaradó ötmillió forintból 
tárgyi eszközvásárlásait finanszírozza 
a szakrendelő.
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Iskolafejlesztések az elmúlt években
A kispesti iskolák szakmai munkájának irányítását 2013-ban vette át az állami Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ XIX. kerületi Tankerületi Igazgatósága, 2017. január 1-jétől pedig az intézmények 
fenntartói jogait és kötelezettségeit is átveszi a KLIK jogutódjaként megalakult Külső-pesti Tankerületi 
Központ. Az épületeket eddig fenntartó és karbantartó önkormányzat az elmúlt tíz évben is jó gazdaként 
viselte gondját az oktatási-nevelési intézményeknek, és biztosította azok zavartalan működését: éves szin-
ten mintegy 800 millió forintot költött önerőből iskoláinak fenntartására, működtetésére és fejlesztésre.

ÖNKORMÁNYZAT

Az Erkel Ferenc Általános Isko-
la tornaterem-építésének teljes 
költségét, csaknem 300 millió 
forintot az önkormányzat saját 
forrásból fedezte. Az intézmény 
325 négyzetméteres tornaterme 
2013-ban készült el, a 2015-ben 
befejeződött második ütem-
ben kívülről is 
megszépült az 
új tornacsarnok 
homlokzata és 
az udvar.
A Puskás Fe-
renc Általános 
Iskola napele-
mes fejlesztésé-
re 2014-ben 47 
millió forintot nyert a kerület. 
Az intézményben 10 millió fo-
rintos ráfordítással elvégezték 
a tornaöltözők és zuhanyozók, 
valamint a hozzájuk tartozó 
vízvezetékek teljes felújítását, 

és ugyancsak 10 millió forin-
tot fordított az önkormányzat 
az udvar felújítására és műfü-
ves focipálya építésére. A Deák 
Ferenc Gimnázium természet-
tudományi laborjának kialakí-
tására az Öveges-program ke-
retében kapott 300 millió forint 

európai uniós 
támogatást az 
ö n k o r m á n y -
zat. Az elmúlt 
évben lezárult 
beruházás le-
hetővé teszi a 
t e rmésze t tu -
dományos tár-
gyak komplex 

oktatását. A gimnázium auláját, 
két lépcsőházát és folyosóit 19 
millió forintért újította fel az 
önkormányzat. A Vass Lajos 
Általános Iskola nyílászáróinak 
cseréje 5 millió forintba került, 

2013-ban a tetőszerkezetet is 
felújították, míg az Ady Endre 
Általános Iskola gumiborítású 
sportpályát kapott 6,9 millió 

forintból. A Kós Károly Általá-
nos Iskolában 20 millió forintos 
felújítás keretében új tantermet 
alakítottak ki, korszerűsítették 
a vizesblokkot és lekövezték az 
udvart. Az Eötvös József Álta-
lános Iskolában a vízvezetéket 
kellett korszerűsíteni, amely 4 
millió forintba került. Mintegy 
5 millió forint értékben új nyí-
lászárókat kapott a Vass Lajos 
Általános Iskola, 6 millió fo-
rintos beruházással műfüves 
sportpálya épült az Ady End-
re Általános Iskola udvarán, 
és műfüves pályát építettek az 
Eötvös József Általános Isko-
lában is. Két évvel ezelőtt elké-
szült a Puskás Ferenc Általános 
Iskola új műfüves focipályája. 
A sportpálya és a kerítés építé-
sére, valamint a távolugrógödör 
és a homokozó kialakítására 
13,8 millió forintot költött az 
önkormányzat. Országosan is 
példaértékű az az iskolai vi-

Tankerületi központ veszi 
át a fenntartást
A köznevelési intézmények 
fenntartói jogai és kötelezett-
ségei 2017. január 1-jétől a 
KLIK jogutódját, a 2016. de-
cember 1-jén létrejött Külső-
pesti Tankerületi Központot 
illetik. Ennek megfelelően a 
tankerületi központ által fenn-

tartott köznevelési intézmény 
feladatainak ellátását szolgáló, 
települési önkormányzati tulaj-
donú ingatlan és ingó vagyonra 
vonatkozóan a tankerületi köz-
pontot ingyenes vagyonkeze-
lői jog illeti meg mindaddig, 
amíg a köznevelési közfeladat 
a tankerületi központ részéről 
történő ellátása az adott ingat-

Teljesen megújult a világítás a Bolyai iskolában

Az Erkel iskolában új tornaterem épült Felújított lépcsőház a Pannónia iskolában

Több ütemben kívülről és belülről is megújult az Ady iskola
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Évente több mint 
800 millió forintot 
költött az önkor-
mányzat az isko-

lákra

lágításkorszerűsítési program, 
amelyben teljesen megújult a 
Bolyai János Általános Iskola és 
a Gábor Áron Általános Iskola 
tantermeinek, folyosóinak, vala-
mint az Eötvös József Általános 
Iskola, a Puskás Ferenc Általá-
nos Iskola és a Vass Lajos Álta-
lános Iskola tornatermeinek vi-
lágítása. A Bolyai iskolában az 
éves villamosenergia-fogyasz-
tás több mint felére csökkent, 
míg az áramdíj-megtakarítás 
3,6 millió forint. Az idei tanév-
kezdésre elkészült a tetőtérbe 
vezető lépcsőház kiszélesítése, 
burkolatjavítása és elektromos 
hálózatának felújítása a Kispesti 
Pannónia Általános Iskolában, 
amelyre 20 millió forintot fordí-
tott az önkormányzat. A Gábor 
Áron Általános Iskolában a kö-
zelmúltban készült el, és műsza-
ki átadásra vár az akadálymen-
tesítést szolgáló lift.

lanban meg nem szűnik. Fon-
tos változás, hogy a korábban 
a települési önkormányzat köz-
nevelési intézményeinek mű-
ködtetéséből származó jogok 
és kötelezettségek a tankerületi 
központot illetik, illetve terhe-
lik, valamint a köznevelési fel-
adatok ellátását szolgáló telepü-
lési önkormányzati vagyon és 
vagyoni értékű jog leltár szerint 
2017. január 1-jén a területileg 
illetékes tankerületi központ 
ingyenes vagyonkezelésébe ke-
rül.

Nem ért egyet az államosí-
tással az önkormányzat
A kispesti képviselő-testület 
decemberi ülésén állásfoglalást 
fogadott el arról, hogy nem ért 
egyet az oktatási intézmények 
államosításával, valamint moz-
gástér hiányában engedett az 
állami nyomásának, és készí-
tette el a vagyonmegosztásról 
szóló megállapodást. Gajda 
Péter polgármester a napirend 
kapcsán kérdésünkre elmondta, 
hogy súlyos hibának tartja ezt a 
kormányzati lépést, amelynek 

néhány év múlva visszafordítha-
tatlan következményei lesznek. 
Az állam az ország valamennyi 
oktatási intézményének fenntar-
tására, üzemeltetésére összesen 
51 milliárd forintot kíván for-
dítani, amely egészen biztosan 
nem lesz elég. Ha a forráselvo-
násokkal sújtott önkormányza-
tok mostantól nem teszik majd 
hozzá a maguk támogatását a 
helyi oktatáshoz, akkor az egyér-
telműen iskolabezáráshoz, elbo-
csátásokhoz vezethet – tette hoz-
zá. A polgármester kiemelte, bár 
a kispesti önkormányzat nem ért 
egyet az államosítással, a Város-
háza és a tankerület munkatársai 
ugyancsak megfeszített munkát 
végeztek az elmúlt időszakban 
azért, hogy a vagyonkezelési 
megállapodás elkészüljön.

Évente 100-120 
millió forintért 
valósultak meg 

fejlesztések az in-
tézményekben
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Beindulhat a „városkapu” fejlesztése
ÖNKORMÁNYZAT

Többek között a kerületi oktatási intézmények államosításáról és a vagyonmegosztásról, valamint intéz-
mények alapító okiratainak és a fák védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról, összesen 
mintegy negyven naprendről tárgyaltak a képviselők a testület idei utolsó ülésén.
A decemberi testületi ülés ele-
jén dr. Hiller István, Kispest 
országgyűlési képviselője kö-
szönte meg az elmúlt évi kö-
zös munkát a képviselő-testület 
tagjainak, és azt, hogy pártál-
lástól függetlenül kollegiális 

munkakapcsolat jellemezte 
együttműködésüket. A Kispest 
életét leginkább meghatározó 
napirendként tárgyaltak a kép-
viselők a kerületi oktatási in-
tézmények államosításáról és 
a vagyonmegosztásról. A tör-
vény értelmében a köznevelési 
intézmények fenntartói jogai 
és kötelezettségei 2017. janu-
ár 1-jétől a KLIK jogutódját, a 
2016. december 1-jén létrejött 
Külső-pesti Tankerületi Köz-
pontot illetik. A képviselő-tes-
tület állásfoglalást fogadott el 
arról, hogy nem ért egyet az 
államosítással, valamint moz-
gástér hiányában engedett az ál-
lami nyomásának, és készítette 
el a vagyonmegosztásról szóló 
megállapodást.

Előkészületben
a városrehabilitáció
A 2017. évi költségvetés elfo-
gadásáig a képviselő-testület 
rendeletet alkotott az önkor-
mányzat átmeneti gazdálkodá-
sáról. A testület módosította a 
fák védelméről szóló korábbi 
rendeletét, valamint az ön-
kormányzat vagyonával való 
rendelkezés szabályairól szóló 

rendeletét. Elfogadták a képvi-
selők az Üllői út–Lehel utca–
Vak Bottyán utca–kerülethatár 
által határolt területre tervezett 
Kerületi Építési Szabályzat 
megalapozó vizsgálatának tele-
pülési, építészeti munkarészeit. 
Mindezekre azért volt szükség, 
mert az utóbbi időszakban több 
megkeresés is érkezett az ön-
kormányzathoz különböző be-
fektetőktől és a területen lévő 
ingatlantulajdonos vállalkozók-
tól, és nem utolsósorban a terü-
let jelenlegi leromlott állapota 
miatt a VEKOP 6.2.1. szociális 
városrehabilitációs program ke-
retében erre a területre pályázik 
a kerület. Kispest biztonságos 
üzemeltetése, a kiadási kö-
telezettségek folyamatos tel-
jesítése, a bevételek ciklikus 
érkezése és a pályázatok önré-
szének finanszírozása, illetve 
a pályázatok előfinanszírozá-
sa érdekében – az eddigi évek 
gyakorlatának megfelelően – a 
képviselő-testület úgy döntött, 
hogy 500 millió forint összegű 

folyószámla-hitelkeretet vesz 
igénybe az OTP Bank Nyrt.-től 
2017. január 2-ától 2017. de-
cember 31-ig. Az elnöklő pol-
gármester a napirend kapcsán 
elmondta, hogy a folyószámla-
hitelkeret felhasználásra eddig 
még nem került sor.

Folytatódik
a talajvízvizsgálat
A Wekerlei Könyvtár új hely-
re költözésével egy időben, 
megnövekedett könyvtári alap-
feladatainak ellátása miatt az 
intézmény engedélyezett lét-
számkeretének bővítéséről, 
ezen belül a könyvtárosi állás-
hely növeléséről is határozott 
a testület. Az autista integráció 
iránti egyre fokozottabb igény-
re való tekintettel elfogadták 
a képviselők az Árnyas óvo-
da vezetőjének kérését arra 
vonatkozóan, hogy az óvoda 
telephelyén autizmus spekt-
rumzavarral diagnosztizált 
gyermekek integrált nevelését 

megkezdhessék. A képvise-
lő-testület úgy döntött, hogy 
a városban meglévő lakossági 
talajvízkutak szennyezettségé-
nek mérésére a 2017. évi költ-
ségvetésben 2,5 millió forintot 
különít el, és ebből támogatja 
az Illatos úti környezetszennye-
zésre jellemző vegyi anyagok 
kutatását, a kútvizek öntözési és 
fürdésre való használhatóságá-
nak vizsgálatait. Meghosszab-
bította a testület kedvezményes 
bérleti szerződését a Jerikó Hu-
mán Egylettel a Szegfű utca 10. 
alatti ingatlanra és a Képzett 
Polgárságért Alapítvány szer-
ződését a volt Budapest Média 
Intézet József Attila utca 74. 
alatti épületére.
A képviselő-testületi ülés után 
került sor az év végi közmeg-
hallgatásra, amelynek napirend-
jén többek között forgalomtech-
nikai ügyekkel, avargyűjtéssel, 
a Wekerlei Sportteleppel és a 
volt Ady mozival kapcsolatban 
felmerült kérdések szerepeltek.

Kispest önkormány-
zata nem ért egyet 
a kerületi iskolák 
államosításával

Varga Attila, Teknős Ferenc, Somogyi Lászlóné és Fekete László

2016. DECEMBER2016. DECEMBER

MECÉNÁS

Felsőoktatási tanulmányokat támogat a civil adományozó
Ötödik alkalommal támogatja kispesti fiatalok továbbtanulását dr. Halász Géza vállalkozó, aki egy-
ben a Kispest Kertvárosi Közösség Egyesület elnöke is. Idén is összesen több mint egymillió forintos 
hozzájárulást kapott 25 fiatal felsőoktatási tanulmányaihoz.

A volt műszaki egyetemi tanár, 
Halász Géza vállalkozásának 
nyereségéből immár ötödik 
alkalommal nyújt diákonként 
50-50 ezer forintos plusztá-
mogatást a Bursa-pályázat 25 
diákjának felsőoktatási tanul-
mányaikhoz – mondta Gajda 
Péter polgármester a Városhá-
za dísztermében rendezett ün-
nepélyes átadáson, ahol ismét 
köszönetet mondott Halász 
Géza önzetlen felajánlásáért. 
Az adományozó beszédében 
sorra vette azokat a személyes 
okokat, amelyek felajánlásá-
nak megtételére késztették. A 
legfontosabbként azt jelölte 
meg, hogy szeretné, ha minél 
több „kiművelt emberfő élne az 
országban és Kispesten”. Mint 
mondta, az sem mindegy, hogy 
hányan jutnak be a városból 

a felsőoktatásba és szereznek 
diplomát, majd tanulmányaik 
befejezésével visszatérve Kis-
pestre segítenek az itt élőknek. 
Beszédében Halász Géza arra 
kérte a fiatalokat, a szakmai is-
meretek elsajátításán túl járja-
nak nyitott szemmel, legyenek 
szolidárisak a nehezebb hely-
zetben élőkkel.
Kispest képviselő-testüle-
te 2016-ban is csatlakozott a 
Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázathoz, jelenleg fo-
lyik a pályázatok elbírálása a 
2016/2017. tanév második és 
a 2017/2018. tanév első fél-
évére. 2016-ban 109 kispesti 
fiatal felsőfokú tanulmányait 
támogatta az önkormányzat tíz 
hónapra összesen 6 millió fo-
rinttal.

Halász Géza és Gajda Péter polgármester adta át 
a támogatásokat

ÖNKORMÁNYZAT

Játékokat kaptak a kerületi óvodák
Összesen mintegy 2,5 millió forint értékben aján-
dékozott játékokat, sporteszközöket és kerti bú-
torokat az önkormányzat a kispesti óvodáknak. A 
játékokat jelképesen adták át a Kispesti Gyöngy-
kagyló Óvodában.

A Gyöngykagyló óvodában 
rendezett ünnepségen Bánáti 
Tiborné óvodavezető köszön-
tötte Gajda Péter polgármes-
tert, Vinczek György alpol-
gármestert, Bertók Zoltánné 
humánszolgáltatási igazgató-
helyettest és a megjelent óvo-
davezetőket, majd az 5. nagy-
csoport karácsonyi műsorral és 
apró ajándékokkal kedveske-
dett a vendégeknek. Köszön-
tőjében Kispest polgármestere 

elmondta, tavaly indult az ak-
ció, amelynek keretében játé-
kokkal, eszközökkel segíti az 
óvodákat és a bölcsődéket az 
önkormányzat, és ezt folytatni 
akarja a következő években is. 
Gajda Péter ígérte, folytatódik 
az átfogó intézményfelújítási 
program is: 2019-ig évente fél-
milliárd forintot költ nevelési 
intézményeinek szebbé, kor-
szerűbbé tételére a kerület. Idén is sok meglepetés került a karácsonyfa alá
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Rendvédelmi dolgozókat köszöntöttek
A hagyományoknak megfelelően a Városháza dísztermében köszöntötte az 
önkormányzat azokat a rendőröket, tűzoltókat és polgárőröket, akik ebben 
az esztendőben a legtöbbet tették Kispest közbiztonságáért, a kerületben 
élők nyugalmáért.

ELISMERÉS

Az adományozó önkor-
mányzatot képviselő város-
vezetők, Gajda Péter polgár-
mester és dr. Béja Julianna 
jegyző, Vinczek György al-
polgármester, valamint 
Lackner Csaba, Varga Attila, 
Lázár Tamás, Teknős Ferenc 
önkormányzati képviselők 
mellett Varga Ferenc tűzoltó 
dandártábornok, a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság igazgatója, Plánk Ró-
bert rendőr ezredes, a XIX. 
kerületi Rendőrkapitányság 
vezetője, Jambrik Rudolf 
tűzoltó ezredes, a Dél-pes-
ti Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség vezetője, Tordai 
László tűzoltó őrnagy, a 
XIX. kerületi Hivatásos Tűz-
oltó-parancsnokság vezető-
je, Pella László nyugalma-
zott rendőr dandártábornok, 
a Kispest Közbiztonságáért 
Alapítvány elnöke, Horváth 
Zoltán, a Kispesti Készenléti 
Polgárőrség elnöke, Lakatos 

Gergő, a Dél-pesti Autóva-
dász és Polgárőr Egyesület 
elnökhelyettese és a kitünte-
tettek vettek részt az ünnep-
ségen.
A közbiztonsági díjakat a 
polgármester, Lackner Csa-
ba, a Várospolitikai, Vá-
rosüzemeltetési és Rendé-

szeti Bizottság elnöke és 
Lázár Tamás közbiztonsági 
tanácsnok adta át. Kispest 
önkormányzata Az év rend-
őre elismerő címet adomá-
nyozta Varga Zoltán rendőr 
főtörzszászlósnak, Az év 
tűzoltója elismerő címet 
adományozta Misák Tibor 

tűzoltó századosnak és Az 
év polgárőre elismerő címet 
adományozta Büki Katalin-
nak. Elismerő okleveleket és 
pénzjutalmat adtak át a XIX. 
kerületi Rendőrkapitányság 
kiemelkedő munkát vég-
ző munkatársainak. Kispest 
Közbiztonságáért kifejtett 
odaadó munkájáért elisme-
rő oklevelet és pénzjutalmat 
vehetett át a Dél-pesti Ka-
tasztrófavédelmi Kirendelt-
séghez tartozó XIX. kerületi 
Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokság öt munkatársa is. A 
Dél-pesti Katasztrófavédel-
mi Kirendeltség vezetőjé-
nek javaslatát támogatva a 
Kispest Közbiztonságáért 
Alapítvány külön elismerés-
ben részesítette a Dél-pesti 
Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség törzsállományának 
kiemelkedő munkát végző 
munkatársait.

Az év tűzoltója, rendőre és polgárőre Kispesten

Két első díjas
a piaci pavilon-
pályázaton
Kiválónak ítélte a zsűri a Kos-
suth téri piac zöldséges sorára 
kiírt hallgatói tervpályázatra 
érkezett munkákat, így két 
első helyezettje lett annak az 
önkormányzati pályázatnak, 
amelyet októberben írtak ki 
valamennyi felsőfokú építész-
képző oktatási intézmény hall-
gatója részére. Olyan ötleteket, 
javaslatokat vártak, amelyek 
figyelembe veszik az átalaku-
lóban levő építészeti, üzemel-
tetési igényeket. A díjazottakat 
a Városházán köszöntő pol-
gármester arról beszélt, hogy 
a mostani pályázat előzményé-
nek tekinthető az egy évvel ez-
előtti, ugyancsak építészhall-
gatók számára meghirdetett 
ötletpályázat, amely virágáru-
sító pavilonok elhelyezésére, 
építészeti megjelenésük mód-
jára és környezetük kialakí-
tására vonatkozott a Temető 
közben. A mostani pályázat a 
város egyik, a kispestiek szá-
mára kiemelten fontos alköz-
pontját érinti – hangsúlyozta 
Gajda Péter. Berencz Ibolya 
főépítész, a bírálóbizottság 
egyik tagja úgy fogalmazott, 
hogy a diákok színvonalas ter-
vekkel segítik a munkát, majd 
ismertette a pályamunkák ér-
tékelését és a szakmai véle-
ményt a két nyertes csapat ter-
veiről. Első helyezett lett „The 
FLOW” fantázianéven Pintér 
Noémi és Gálosi Bettina pá-
lyázata, valamint a „120907” 
elnevezésű terv, Nagy Mercé-
desz Erika, Szilágyi Norbert és 
Szloboda Gergő János munká-
ja. A győztesek a polgármes-
tertől és a főépítésztől vehették 
át a díjakat.

ÖNKORMÁNYZAT

Példaértékű
az önkormányzat 
és a rendvédelmi 

szervek együttmű-
ködése

2016. DECEMBER2016. DECEMBER

ÖNKORMÁNYZAT

Elindult a foglalkoztatás a Forrásházban
Megkezdődött a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása a Kispesti Szociális Szolgál-
tató Centrum keretei között működő Forrásházban. A Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. új telephelyén 
egyelőre 24-en dolgoznak.

Fontos pillanatnak nevezte a 
foglalkoztató átadását Vighné 
Vincze Erzsébet, a Kispesti 

Szociális Szolgáltató Centrum 
igazgatója, aki köszöntőjé-
ben elmondta, hosszú idő telt 

el azóta, hogy megálmodták 
kollégáival az egészségügyi és 
szociális ellátást, illetve mun-
kalehetőséget is nyújtó komp-
lex szolgáltatási rendszert, 
amelynek harmadik pillérét a 
megváltozott jogszabályi kör-
nyezet miatt csak most sikerült 
elindítani. A 
rehabilitációs 
foglalkozta-
tás az önkor-
mányzat, a 
s z o l g á l t a t ó 
centrum és a 
megváltozott 
munkaképes-
ségű emberek ezreit foglal-
koztató Kézmű Közhasznú 
Nonprofit Kft. háromoldalú 
együttműködési megállapo-
dása nyomán jött létre. Ennek 
értelmében a Kézmű a Dobó 
Katica utcai Forrásház lelki-
egészség-központban egy új, 

40 fős telephelyet létesített 
úgy, hogy az önkormányzattól 
térítésmentesen, sőt rezsitámo-
gatást élvezve béreli a foglal-
koztató helyiséget. Vinczek 
György szociális ágazatot 
felügyelő alpolgármester kö-
szöntötte az első 24 munka-

vállalót, akik 
egy műszak-
ban dolgoz-
hatnak a te-
lephelyen, és 
megköszönte 
a Kézműnek, 
hogy megva-
lósulhatott az 

álom, és a létrejöttekor Ma-
gyarországon egyedülállónak 
számító intézményben elin-
dulhatott a megváltozott mun-
kaképességű emberek terápiás 
foglalkoztatása azzal a céllal, 
hogy később megtalálják he-
lyüket a munkaerőpiacon is.

Vinczek György alpolgármester is ellátogatott
az első munkavállalókhoz

Huszonöt éve a szociális ellátásban a Segítő Kéz
Fennállásának 25. évfordu-
lóját ünnepelte a Segítő Kéz 
Kispesti Gondozó Szolgálat. 
A Zöld Diófa Gondozási Köz-
pontban rendezett ünnepségen 
Gajda Péter polgármester, Bu-
rány Sándor és dr. Hiller István 
országgyűlési képviselő mon-
dott köszöntőt. Balázs Piros-
ka, a szolgálat igazgatója em-
lékplaketteket, -lapokat adott 
át a támogatóknak, az önkén-
teseknek és a szociális ágazat 
dolgozóinak, köztük a három 
legrégebbi munkatársnak, 
klubvezetőnek: Harminc Lász-
lónénak, Kivágóné Horváth 
Teréznek és Nagyné Kovács 
Veronikának. Az önkormány-
zat nevében Vinczek György 
alpolgármester köszönte meg 
az intézményvezető munkáját. Balázs Piroska igazgató köszöntötte a vendégeket

Komplex szolgálta-
tási rendszer
valósult meg

 a Forrásházban
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Az iskolák állami kézbe véte-
lének számos pozitív hozadéka 
lehet Kispesten is. Az iskolák 
közel felét az önkormányzatok 
működtették, de ez nem vált 
be. Egyes helyeken komoly fej-
lesztéseket végeztek, de más-

hol a felújítások, fejlesztések 
elmaradtak – ez Kispesten is 
látható. A Gajda Péter vezette 
önkormányzat csak minimális 
mértékben költött az intézmé-
nyekre, az iskolák legtöbbjében 
elemi hiányosság tapasztalható; 
elmaradó tisztasági festés, má-
zolás, balesetveszélyes udvar, 
tornaterem, burkolat. Sokszor a 
legtöbb hiba megoldása nem is 
pénz, sokkal inkább hozzáállás 
függvénye. Számtalanszor ja-
vasoltuk, hogy csoportosítsunk 
át a legégetőbb munkálatok 
elvégzésére forrást, de mindig 
leszavazták kezdeményezé-
sünket; holott a legfontosabb 
felújításokra megközelítőleg 
több mint egymilliárd forintra 
volna szükség! A kormány dön-
tésének megfelelően az állam 

2013-ban 1,8 milliárd forint 
adósságot vállalt át Kispest ön-
kormányzatától. Észszerű gaz-
dálkodással és hozzáértéssel az 
így felszabaduló forrást intéz-
ményeink felújítására lehetett 
volna fordítani, de sajnos nem 
ez történt. Gajda Péter polgár-
mester maga is elismerte egy 
júniusi rendezvényen, hogy 
nem voltak a legjobb fenntartói 
az iskoláknak; ezért sem értet-
tük, amikor a baloldali frakció 
már-már „eltemette” a kispesti 
iskolákat a legutóbbi testületi 
ülésen. Mi is történik valójá-
ban? Az iskolák ugyanúgy kö-
zösségi tulajdonban maradnak, 
csak az önkormányzat helyett 
az állam lesz a vagyonkeze-
lője azoknak. A kormány az 
1,8 milliárdos adósságátvál-

lalás után a folyamatos rossz 
gazdálkodás ellenére most 
további milliárdos fejlesztési 
terhet vesz át Kispest önkor-
mányzatától. Vagyis ismét jól 
járnak Gajdáék: a rettentően 
rossz műszaki állapotban lévő 
iskolák felújítását az állam-
nak kell elvégeznie Kispest 
önkormányzata helyett. Ennek 
inkább örülhetne az épülete-
ket elhanyagoló városvezetés, 
hiszen a források mostantól 
kétfelől, az államtól és az ön-
kormányzattól érkezhetnek. 
Egyébiránt a köznevelés a jövő 
évi költségvetésben 130 milli-
árd forintos többletforrást kap, 
így a kormány 455 milliárd fo-
rinttal többet fordít az oktatásra 
annál, amennyit arra a szocia-
listák 2010-ben szántak. 

Dódity Gabriella
(Fidesz-KDNP)

Kispest és a magyar demok-
rácia történetének fekete 
napjaként íródhat be 2016. 
december 8-a, amikor is a kor-
mány döntésének értelmében 
az összes hazai településhez 
hasonlóan kerületünkre vonat-
kozóan is határozat született 

az iskolák 2017.január 1-jétől 
történő államosításáról. A 
KLIK intézményfenntartó 
szervezet korábbi sikertelen-
ségét és eredménytelenségét 
figyelmen kívül hagyva a kor-
mány tovább fokozza az állami 
központosítást, amely demok-
ratikus országokban példátlan. 
A legnagyobb probléma ezzel 
az, hogy nem szolgálja sem a 
pedagógusok, sem a szülők, és 
legfőképpen a tanulók érdekeit. 
A kormány legnagyobb bűne, 
hogy korábbi döntéseikhez 
hasonlóan az oktatásügy eseté-
ben is úgy hoznak törvényeket, 
hogy azt semmiféle hatástanul-
mány nem előzi meg, a magyar 
társadalmat kísérleti nyúlnak 
tekintik. Úgy vannak vele, 
ha nem válik be, kitalálnak 
valami mást. A baj az, hogy e 

döntések hosszú évekre hatá-
rozzák meg sorsunkat. Hűen 
tükrözi az államapparátus hoz-
záállását vezető kormánytagok 
nyilatkozata, mely szerint az 
oktatás legfontosabb szerep-
lője az egyház. Véleményem 
szerint pedig a legfontosabbak 
azok, akikről a kormánypro-
paganda mintha elfeledkezett 
volna: a gyermekek. A fele-
lősségvállalásuk is a megszo-
kott: „merazelmútnyócév”, 
ugyanakkor elfelejtik, hogy 
hat éve a jelenlegi kormány 
uralkodik (nem kormányoz!). 
Az „eredmény” nem is ma-
radt el, hiszen a legutóbbi 
PISA-felmérés eredménye 
alapján közel 80 ország közül 
sereghajtók között végeztünk. 
A kispesti baloldali frakció a 
kormány nyomásának hatására 

kénytelen volt elfogadni a ke-
rületi iskolák államosításáról 
szóló előterjesztést, ugyanis 
„nem” szavazattal csak a vég-
rehajtás problémái, és ezáltal 
a pedagógusok, diákok és 
tanulók gondjai növekedtek 
volna meg. Ehhez azonban a 
frakció javaslatára kiegészí-
tésül határozatot fogadott el a 
képviselő-testület, miszerint 
a döntés a kormány nyomása 
alatt, kényszer hatására történt 
meg. Kispest önkormányzata 
eddig is jó gazdája volt az álta-
la fenntartott intézményeknek, 
így az iskoláknak is. Frakciónk 
a továbbiakban is azon dolgo-
zik, hogy kormány szakmailag 
és politikailag meggondolatlan 
és elfogadhatatlan döntése 
ellenére a kerületi lakosok ne 
érezzék a nehézségek hatásait.

POLITIKAI PÁRTOK ROVATA

Fekete László
(MSZP-DK-Együtt-PM)

A törvény értelmében 2017 januárjától államosítják az iskolákat. A képviselő-testület állásfoglalást fo-
gadott el arról, hogy nem ért egyet az államosítással, valamint mozgástér hiányában engedett az állami 
nyomásának, és készítette el a vagyonmegosztásról szóló megállapodást. Mi a frakció véleménye az 
államosításról? 

Lezárult a Közösségi Költségvetés 2017. program szavazása. A legtöbb szavazatot kapott projektek 
megvalósítását az önkormányzat betervezi a jövő évi költségvetésbe.

Vélemények az iskolák államosításáról

A közoktatás totális államosítá-
sa tévút, az átalakítások iránya 
rossz, ezért is támogattam, 
hogy testületi határozatban 
jelezzük: önkormányzatunk 
kényszer hatására ment bele 
az iskolákról szóló vagyon-
megosztásba. Ellenzéki kép-
viselőként azonban megtehet-
tem, hogy a megállapodásra 
konkrétan nemmel szavazzak. 
Ez az elutasítás nem a szorult 
helyzetből a legjobbat kihozni 

próbáló városházi apparátus-
nak szólt – az elvégzett mun-
kájukért ezúton is köszönetet 
mondok –, hanem az egész re-
formnak nevezett és rombolást 
eredményező közoktatási átala-
kításnak. A tanárok, diákok és 
az őket segítő dolgozók nem az 
átalakításoknak köszönhetően, 
hanem azok ellenére járnak – 
ha járnak – sikerrel. Képzeljük 
el, hol tarthatnánk most és a 
jövőben, ha az oktatáspolitika 
legfelsőbb szintje is a nemzet 
jövőjének zálogaként tekintene 
az oktatásra, s ezt a GDP-ará-
nyos finanszírozásban is kife-
jezésre juttatná; ha az életben 
valóban hasznos készségek és a 
digitális ismeretek fejlesztését 
helyezné előtérbe; ha fontos-
nak tartaná az esélyegyenlősé-
get; ha az autonómia, önállóság 
eszméjét képviselné, s végül: 
ha a közoktatás mindennapi 
működésében a helyi igényekre 
gyorsan, hatékonyan reagálni 
tudó apparátust támogatná.

Ferenczi István (LMP)Lázár Tamás (Jobbik)

ÖNKORMÁNYZAT

A 2017-es költségvetés terve-
zésének keretében Gajda Péter 
polgármester a Kispest újság 
szeptemberi mellékletében 
fordult a kispestiekhez, hogy a 
Közösségi Költségvetés 2017. 
program részeként osszák meg 
fejlesztésekre vonatkozó javas-
lataikat. Ezt javaslattételi lap 
visszaküldésével és Varga At-
tila önkormányzati képviselő, 
valamint a Fenntartható Zöld-
fordulat Munkacsoport által 
szervezett lakossági fórumokon 
tehették meg. Az így beérkezett 
több mint 180 javaslatot a Pol-
gármesteri Hivatal szakirodái 
megvalósíthatóság szempont-
jából egyenként megvizsgálták. 
Számos olyan javaslat is érke-

zett, amelyek nem tartoznak 
helyi önkormányzati hatáskör-
be, ezeket az önkormányzat to-
vábbította az illetékes fővárosi 
szerveknek, a kisebb beruhá-
zásokról szóló kéréseket pedig 
a szakirodák automatikusan 
beterveztek jövő évi feladataik 
közé. Ennek megfelelően került 
összeállításra a szavazólap, 
amelyet október végén a Kis-
pest újsággal együtt minden 
kerületi háztartásba eljuttattak. 
A december 1-jei határidőre 
beérkezett közel 700 szavazat 
összesítése szerint a legtöbben 
Felső-Kispesten a Vasút utca 
leaszfaltozását, Wekerlén a Kós 
Károly téren létesítendő futó-
kört, Hagyományos Kispesten 

az Esze Tamás utca, a Kossuth 
Lajos utca és a Zrínyi utca jár-
dáinak felújítását, a Kertváros-
ban pedig játszótér felújítását, 
szabadtéri kondigépek telepí-
tését támogatták. Ezeknek a 

projekteknek a megvalósítását 
az önkormányzat betervezi a 
2017-es költségvetésébe. A 
szavazás részletes eredménye 
a www.kispest.hu honlapon ol-
vasható.

Jövő évi fejlesztésekre szavazhattak a kispestiek

Dr. Hiller István országgyű-
lési képviselő következő fo-
gadóóráját 2017. február 9-én, 
csütörtökön 17 órától tartja az 
MSZP Pesterzsébeti Önkor-
mányzati Képviselői Irodá-
jában (XX., Ady Endre utca 
84/a.). Előzetes bejelentkezés 
nem szükséges. Szeretettel 
várjuk önöket!Dr. Hiller István (MSZP)

A 2017. január 1-jén hatályba 
lépő jogszabályi változások-
nak köszönhetően a közne-
velési intézmények állami 
fenntartásba kerülnek. A kép-
viselő-testület állást foglalt 
abban a kérdésben, hogy nem 
ért egyet ezzel a döntéssel, 
illetve a vagyonmegosztásról 
szóló megállapodást állami 
nyomásgyakorlás hatására 
készítette el. A véleményem a 
döntésről, hogy ez alapjában 

véve nem lenne probléma, ha 
a változásnak lennének pozi-
tív hozadékai. Viszont az el-
múlt hat év azt mutatja, hogy 
az Orbán-kormány oktatáspo-
litikája elégtelenre vizsgázott. 
Ennek egyik legszembetű-
nőbb példája a KLIK létre-
hozása, annak átszervezése, 
amely egy széles körű szak-
mai egyeztetés hiányában tör-
tént meg. A Fideszre jellemző 
arrogáns módon a fenntartást 
követően a működtetést is el-
vették az önkormányzatoktól. 
Kispest jelen esetben a Kül-
ső-pesti Tankerülethez került 
a XVIII. és a XX. kerülettel 
együtt. Szakbizottsági tagként 
nincsenek jó tapasztalataim 
azzal kapcsolatban, hogy 
egy vezető több tankerületért 
felel, viszont bízom abban, 
hogy Bak Ferenc személyé-
ben megfelelő kezekben lesz-
nek oktatási intézményeink.

2016. DECEMBER2016. DECEMBER

FOGADÓÓRA
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Színházi előadás 
ajándékba
A KMO gyönyörű színhá-
zi előadással, Hans Christian 
Andersen a Jégkirálynő című 
zenés mesejátékával, a Kispest 
Jövőjéért Egyesület pedig kéz-
műves foglalkozással kedves-
kedett a kispesti gyerekeknek 
advent második vasárnapján. 
A Nektár Színház igazán ma-
gas színvonalú előadása után 
kézműves foglalkozást szer-
veztek, ahol méhviaszból 
gyertyákat, gyöngyökből kará-
csonyfadíszeket készíthettek a 
gyerekek, de volt arcfestés is. 
Az előadásra családjával ér-
kező polgármester elmondta: 
igyekeznek az önkormányzat 
lehetőségeihez képest széppé 
varázsolni mindenki karácso-
nyát, és ebben partner a KMO 
is, amely azért is szervez in-
gyenes előadásokat, hogy ne 
a családok szűkös anyagi he-
lyezte legyen az akadálya an-
nak, hogy a gyerekek színházi 
előadást lássanak.

ÜNNEP

Nyelvtanfolyamot 
hozott a Mikulás
Az önkormányzat és a Helen 
Doron Nyelviskola jóvoltából 
öt kispesti kisgyerek – akiket 
a családjuk szociális hely-
zetüknél fogva nem tudna a 
nyelviskolába beíratni – egy 
tanévre angol nyelvtanfolyam 
elvégzésére kapott lehetősé-
get. A gyerekek kiválasztásá-
ban a Kispesti Szociális Szol-
gáltató Centrum munkatársai 
segítettek. A nyelviskola ha-
gyományos jótékonysági ren-
dezvényén rengeteg játékot is 
átadtak az intézmény képvi-
selőjének, amelyeket tanulóik 
és azok családjai gyűjtöttek az 
elmúlt hónapokban.

Kispest ünnepi fényben
ÜNNEP

Karácsonyi hangulat a Templom téren

A kispesti Templom téren 
Gajda Péter polgármester a 
díszvilágítás közös felkap-
csolása előtt arról beszélt, 
hogy az utóbbi években ad-
vent idején ünnepi fénybe 
öltözik a Városház tér, a 
Kossuth tér, a Kós Károly 
tér, az Atatürk park, a Hu-
nyadi tér, az Ötvenhatosok 

tere és a Nádasdy utca–Vas 
Gereben utca csomópontja 
is. A felvonuláson az Obsi-
tos Fúvószenekar indulóira 
indult a menet a központi 
játszótérre, ahol már várta a 
gyerekeket a Mikulás, és sok-
sok meglepetésajándék. A 
megszokott programokon és 
a Portéka színpad előadásán 

kívül idén igazi rénszarvaso-
kat is simogathattak a gyere-
kek, és újdonságnak számít 
a Templom téren felállított 
óriás betlehem is. Kispest ün-
nepi kivilágítása egészen víz-
keresztig, január 6-ig díszíti 
majd a kerületi terek, főutak 
fáit, villanyoszlopait.

Hetedik alkalommal kapcsolták fel közösen a kispestiek az adventi és kará-
csonyi díszvilágítást a Templom téren. A hagyományos lampionos felvonulás 
a központi játszótéren ért véget, ahol a gyerekeket forró tea, rénszarvas, a 
Mikulás és meglepetésműsor várta.
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Negyvenéves az Üllői úti könyvtár
Egész napos rendkívüli nyitvatartással, negyedéves ingyenes beiratkozás-
sal, retrókiállítással, játékokkal és 1976-os slágerekkel, valamint különle-
ges tombolával és zenés születésnapi műsorral ünnepelte alapításának 40. 
évfordulóját a kispesti Üllői úti könyvtár.

KULTÚRA

Rendhagyó programok-
kal várta az érdeklődőket a 
fennállásának 40. évforduló-
ját ünneplő kispesti könyv-
tár. A Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár Üllői út 255. szám 
alatti fiókkönyvtára a szüle-
tésnap alkalmából lehetősé-
get biztosított negyedéves 
ingyenes tagság váltására, 
amelyet sok régi és új olva-
só vett igénybe. Napközben 
eredeti bakelitlemezekről 
szólaltak meg a 70-es, 80-
as évek hazai és nemzetközi 
slágerei, a retrókiállításon 
1976-os plakátokat, újsá-
gokat, használati tárgyakat 
lehetett megtekinteni, a gye-
rekek pedig korabeli játé-
kokkal ismerkedhettek.
Az esti születésnapi ün-
nepségen Popovics Beatrix 
könyvtárvezető köszöntötte 
a vendégeket, köztük Ker-

tész Csaba alpolgármestert, 
dr. Fodor Pétert, a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár fő-
igazgatóját, valamint a régi 
és új kollégákat, olvasókat. 
Dr. Fodor Péter köszönetet 
mondott a könyvtár egyko-
ri és jelenlegi munkatársa-

inak, valamint Kispest ön-
kormányzatának a könyvtári 
programok megvalósításá-
hoz nyújtott támogatásért. 
Popovics Beatrix lapunk-
nak elmondta, hogy az Ül-
lői úti könyvtárban kicsik 
és nagyok egyaránt számos 

lehetőség közül válogathat-
nak: rendszeresen helyet 
biztosítanak kulturális, is-
meretterjesztő és gyermek-
programoknak, irodalmi és 
nemzetiségi esteknek, fellé-
péseknek, komolyzenei és 
dzsesszkoncerteknek.
A köszöntőket követően 
Csonka Gábor hegedűmű-
vész és barátai „40 perc alatt 
a világ körül” címmel adtak 
koncertet klasszikus művek-
ből és filmzenékből, ezután 
a vállalkozó kedvű résztve-
vők rendhagyó tombolán ve-
hettek részt. Az ünnepi torta 
felvágása és a pezsgőbontás 
közben Csonka Gábor zon-
gorázott, a születésnap zárá-
saként pedig ismét felcsen-
dültek lemezjátszón a 40 
évvel ezelőtti slágerek.

Dr. Fodor Péter, a FSZEK főigazgatója mondott köszöntőt

Ünnepeltek
a kispesti
nemzetiségek
Kilenc kispesti nemzetisé-
gi önkormányzat mutatta be 
műsorát a KMO Művelődési 
Házban rendezett kulturális es-
ten. Az immár 21. alkalommal 
megtartott folklórprogram-
ban elsőként a Magyarországi 
Szerb Színház művészei adtak 
elő részleteket a Zombor ró-
zsája című operettből. A német 
önkormányzat az Erkel Ferenc 
Általános Iskola alsó tagoza-
tos diákjait léptette színpadra, 
akik német gyermekjátékok-
kal és néptánc-összeállítással 
kedveskedtek a közönségnek. 
Ezt követően az idén 20 éves 
Helidonaki Görög Hagyo-
mányőrző Gyermek- és Ifjú-
sági Táncegyüttes szórakoz-
tatta a vendégeket. Az Urartu 
Örmény Színház Musza Dagh 
hősies történetét feldolgozó, 
a világon elsőként Magyar-
országon készült musicalből 
mutatott be részleteket, majd 
a Polonéz Táncegyüttes adott 
elő dél-lengyelországi tánco-
kat. A Prekovac Horvát Ha-
gyományőrző Folklór Autenti-
kus Együttes horvát-bunyevác 
zenei dallamokon keresztül 
nyújtott ízelítőt a horvát kul-
túra szépségeiből. A kispesti 
romák képviseletében a Lashe 
Shave együttes és a Kethane 
tánccsoport lépett színpad-
ra, előadásukban szatmári és 
erdélyi dallamok csendültek 
fel tánccal kísérve. A román 
Codrulețul (Erdőcske) Nép-
táncegyüttes autentikus erdei 
néptáncot, a tusnádi térség 
jellegzetes táncát mutatta be. 
A színpadi műsort a bolgár ön-
kormányzat műsora zárta a P. 
Mágnes rockzenekar koncert-
jével. A kulturális est gasztro-
nómiai bemutatóval zárult.

KULTÚRA

Minden korosztály 
számára változatos 
programokat kínál 

a könyvtár

TÁMOGATÁS

Csaknem 250 kispesti óvodást 
és általános iskolás gyereket 
láttak vendégül az önkor-
mányzat karácsonyi ünnepsé-
gén a Városháza dísztermé-
ben. Gajda Péter polgármester 
köszöntötte a gyerekeket, akik 

a Mesemalac című élőszerep-
lős-bábos, zenés mesejátékot 
tekintették meg a Batyuszín-
ház előadásában, majd játé-
kokat kaptak ajándékba. A 
Városháza aulájában elhelye-
zett kívánságládában kispesti 

gyerekek helyezték el rajzos 
ajándékkéréseiket. A legsze-
rencsésebb 16 kisgyerek a 
polgármestertől és a Miku-
lástól személyesen vehette át 
csomagját a hivatalban felállí-
tott karácsonyfa alatt.

Karácsonyi ünnepség a Városházán
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Félévzáró az őszi 
Szenior Akadémián
Mintegy 300 regisztrált hall-
gatóval kezdődött meg ősszel 
az ingyenes Szenior Akadé-
mia hetedik féléve, amelyet az 
önkormányzat és a Zsigmond 
Király Egyetem közösen szer-
vezett az ötven felettieknek. A 
rendezvénysorozat a harmadik 
leglátogatottabb az országban, 
leglelkesebb 138 hallgatója 
elismerő oklevelet vehetett át 
Városháza dísztermében meg-
tartott utolsó őszi előadáson.

ÖNKORMÁNYZAT

Okostelefon-
tanfolyam 50 év
felettieknek
A sikerre való tekintettel de-
cemberben újraindult az in-
gyenes okostelefon-tanfolyam, 
amelyet az önkormányzat szer-
vezett ötven éven felülieknek. 
Sokan ajándékba kapták, mások 
„megörökölték” unokáiktól az 
okostelefont, amelyet kezdet-
ben nem is tudtak használni, a 
hozzátartozóknak pedig nem 
volt idejük arra, hogy megtanít-
sák ennek kezelését. Csaknem 
nyolcvanan jelentkeztek az első 
felhívásra, így két tanfolyamot 
is kellett szervezni – mondta 
Gajda Péter polgármester, aki 
meglátogatta az első tanfolyam 
hallgatóit az Eötvös iskolában. 
Tájékoztatása szerint ez a tan-
folyam is része annak a prog-
ramnak, amelyet az elismerten 
idősbarát kispesti önkormány-
zat kínál a korosztálynak. Évek 
óta népszerűek és látogatottak 
a Szenior Akadémia előadásai, 
valamint az önkormányzat in-
gyenes nyelv- és számítógép-ke-
zelői tanfolyamai is, amelyet hat 
évvel ezelőtt szerveztek először.

ÖNKORMÁNYZAT

Negyedszázados lett a nyugdíjas egyesület
KULTÚRA

Veresné Mohos Angéla, a KINYE elnöke köszöntötte a vendégeket

Veresné Mohos Angéla, a 
KINYE elnöke mellett a tago-
kat köszöntötte Gajda Péter 
polgármester, a három alpol-
gármester, Vinczek György, 
Kertész Csaba és Rátkay 
Andrea, Varga Attila önkor-
mányzati képviselő, valamint 
a már ugyancsak nyugdíjas 
címzetes főjegyző, dr. Istvánfi 
Sándor. Az idei 25. évforduló 
az alapító tagokra való egy-
perces néma emlékezéssel 
kezdődött. Veresné Mohos 
Angéla, a jelenleg 155 tagot 
számláló egyesület vezetője 
köszönetet mondott az ön-
kormányzat anyagi és erköl-
csi támogatásáért, valamint a 
Segítő Kéz Kispesti Gondozó 
Szolgálatnak a rendszeres 
szakmai segítségért, a za-

vartalan együttműködésért. 
Gajda Péter polgármester kö-
szöntőjében kiemelte, hogy a 
kerületi nyugdíjasok aktívan 
részt vesznek a közéletben, 
bátran formálnak véleményt 
a város életéről, és tesznek 
sokszor jobbító javaslatokat 
is, s arra biztatta a jelenlévő-
ket, hogy legyenek továbbra 
is legalább ennyire aktívak, 
hiszen a város vezetése, az 
önkormányzat kíváncsi arra, 
hogy ők mit gondolnak, mit 
szeretnének. Vinczek György 
szociális ügyekért felelős 
alpolgármester ünnepi mon-
dandójában a 25 évvel ez-
előtti időkre, az alapítás 
évében történtekhez kalan-
dozott vissza emlékeiben. 
A méltányossági nyugdíj-

emelés miatt, mintegy 1600 
taggal megalakult egyesület 
élete az évek során alaposan 
megváltozott, bár ennek ko-
rábbról sajnos nem maradtak 
sem képes, sem pedig írásos 
médianyomai. Míg kezdetek-
kor az érdekképviselet volt 
az elsődleges feladat, ma már 
sokkal inkább a közösség-
építés, a kultúra és a sport az 
összetartó erő – tette hozzá 
Vinczek György. Az ünnep-
ségen az egyesület elnöke 
külön köszöntötte a még élő 
alapító tagot, Kriszt Vilmos-
nét, valamint Tóth Katalint, 
Szalai Károlynét, Medgyes 
Lászlónét és Neumann Er-
nőnét, akik 25 éve tagjai az 
egyesületnek.

Huszonöt éves lett a Kispesti Nyugdíjasok Szociális és Érdekvédelmi Egye-
sülete, amely a Kispesti Tudásházban ünnepelte születésnapját. Az óvodásokat

és az iskolásokat is 
megmozgatta
a rendezvény
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Lengyelországban vendég-
szerepelt a Kispesti Alapfo-
kú Művészeti Iskola Koncert 
Fúvószenekara, amely be-
mutatkozott Kispest testvér-
városában, Krzeszowicében 
és Krakkó közönsége előtt is 
– tájékoztatta lapunkat Payr 
Henrik karnagy. A 38 főből 

álló zenekart elkísérte csa-
ládtagokból álló 20 fős szur-
kolótábora is. A krzeszowicei 
művészeti iskola közel 150 
fős hangversenytermében a 
helyi fúvószenekarral közö-
sen adott koncertet a kispesti 
zenekar. A hétvégi program-
ban krakkói városnézés, vala-

mint a czernai kolostorhoz és 
a tenczyni várhoz tett kirán-
dulás is szerepelt. Az út létre-
jöttét Kispest önkormányzata, 
a Kispesti Művészetoktatásért 
Alapítvány és a Kispesti Fú-
vószenekari Egyesület támo-
gatta.

Zeneiskolától zeneiskoláig

Játszi-Foci Mikulás 
Kupa Kispesten
A Kispesti Vass Lajos Általá-
nos Iskolában rendezte meg 
az önkormányzat Humán-
szolgáltatási Irodája a Játszi-
Foci mozgalommal közösen 
a „Játszi-Foci Mikulás Kupa 
Kispest” elnevezésű sport-
eseményt. A rendezvényen az 
ország több pontjáról 12 csa-
pat versenyzett a 10-12 éves 
korosztályban. A csapatok ér-
dekessége volt, hogy több csa-
patban fiúk és lányok vegye-
sen szerepeltek, sőt kizárólag 
leány csapatok is indultak. Az 
esemény szponzorai segítsé-
gével a döntők előtt egy foci-
pálya alakú tortát is felvágtak 
a szervezők, melyből minden 
gyereknek jutott. A közel 120 
fiatalt megmozgató eseményen 
Kertész Csaba alpolgármester 
adta át a díjakat. Az aranyér-
mes csapat a Vasas Akadémia 
lett, a Csepel, a Ladánybene és 
a diósgyőri lányok előtt.

SPORT

A Pannónia iskola 
győzött az úszó-
versenyen
Tavaszi sikerük után az Őszi 
Kispest Kupát is a Pannó-
nia iskola útszói emelhették 
magasba a Kispesti Uszodá-
ban rendezett hagyományos 
versenyen. Második helyet 
szereztek a Kós iskola úszói, 
és a Bolyai csapata lett a har-
madik helyezett az iskolák ver-
senyében. Összesen hatszáznál 
több diák, valamint 50 szülő és 
20 pedagógus ugrott be a me-
dencébe. Az alsós dobogósok 
Vinczek György alpolgármes-
tertől és Szujkó Szilviától, a 
sportbizottság elnökétől, a fel-
sősök Kertész Csaba alpolgár-
mestertől vehették át a díjakat.

Mikulás Kupa a kerületi iskolákban
SPORT

Hat kerületi iskolában rendeztek sportversenyeket

Kispest hat iskolájában rendez-
tek Mikulás Kupa versenyeket 
december elején. A Gábor is-
kolában asztalitenisz-, az Ady 
iskolában kidobós-, a Vass is-
kolában röplabda-, az Eötvös 
iskolában óvodás váltóver-
senyt, a Bolyai, a Puskás és a 
Vass iskolákban focitornákat 
rendeztek, a kerületi természet-
barát szövetség tagjai az Árpád-
kilátóhoz szerveztek Mikulás-
túrát.

KONCERT

Második alkalommal pályá-
zott és nyert a Shetland U.K. 
Nyelviskola az Erasmus+ 
program keretében: 45 év felet-
tiek tanításának speciális mód-

szertanát tanulta kilenc tanár 
Spanyolországban, Olaszor-
szágban és Írországban. Mivel 
az egész életen át tartó tanulás 
egyre nagyobb szerepet kap, és 

Európa lakossága idősödik, ez 
a kérdés mind fontosabbá vá-
lik. A fogadó intézményekben 
szerzett ismereteket a tanárok 
itthon kamatoztatják.

Továbbképzés 45 év felettiek tanításáról
KÖZLEMÉNY

Január végéig látható a Város-
háza Tárlaton a „Városi ember 
és a környezet” című fotópá-
lyázat anyagából összeállított 
kiállítás. Idén ötödik alkalom-
mal írta ki az önkormányzat a 

pályázatot a kerületi általános 
iskolák felső tagozatos tanu-
lói számára, a felhívásra 19 
pályázó összesen 62 fotóval 
jelentkezett. A Városházán 
rendezett kiállításmegnyitón 

Gajda Péter polgármester, 
Bogó Józsefné, a Környezet-
védelmi Bizottság elnöke, va-
lamint Tóth Tibor, a bizottság 
szakértője adta át az önkor-
mányzat díjait.

Természetfotók a Városháza Tárlaton
KIÁLLÍTÁS
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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

Hirdetésfeladás és fizetés telefonon
ELŐRE EGYEZTETETT

IDŐPONTBAN
a 1195 Bp., Kossuth L. u. 50. szám 

alatt!

Telefon:
0620-296-3555

Email: 
kispestujsag@kispest.hu

Kedvezményes hirdetési
lehetőség

a Kispest újságban!
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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



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.

Shetland hird 2016 osz 102,75x136.indd   1 15/07/16   16:07

Rendeljen Ünnepi Menüt
a Konyhakertből!
Halászlé pontyból (pontyszelettel)
Halászlé harcsából (harcsaszelettel)
Vaddisznó raguleves
Töltött káposzta
Gesztenyével töltött pulykamell 
rozmaringos pirított burgonyával
Rántott fogasszelet 
petrezselymes burgonyával
Rántott pontypatkó 
majonézes burgonyasalátával
Harcsapaprikàs túrós csuszával
Zserbószelet
Narancsos tiramisu

1.100 Ft (0,75L)   
1.500 Ft (0,75L)     
1.350 Ft (0,75L)   
1.300 Ft

1.450 Ft

1.550 Ft

1.350 Ft
1.800 Ft
350 Ft
550 Ft

Előrendeléseiket december

18-ig  adhatják le személyesen

vagy telefonon.

A megrendelt ételeket december
23.-án  10-20 óra között lehet átvenni.
Az ételeket konyhakészen csak melegítést
igénylően csomagoljuk.

Cím: 1193 Budapest, Városház tér 2. 
Nyitva: H-P: 11:00-17:00
Telefon: 06 20 503 66 03  
Email: konyhakert19@gmail.com
Fb: facebook.com/konyhakertkispest


