
ÖNKORMÁNYZAT
KÖNYVTÁRAVATÓ WEKERLÉN

Az idei évtől nagyobb, közel 70 négyzetméteres új 
otthonában, a Kós Károly tér 9. szám alatt fogadja 
az olvasókat a Wekerlei Könyvtár. Az önkormányzati 
fenntartású ingatlan felújítása hatmillió forintba ke-
rült. Az ünnepélyes könyvtáravatón dr. Hiller István 
országgyűlési képviselő mondott beszédet.
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5. oldal

VINCZEK GYÖRGY
Idei első ülésén új lakásren-
deletet fogadott el a képvi-
selő-testület, amely április-
tól lép hatályba. Továbbra is 
Kispesten lehet legolcsób-
ban önkormányzati lakást 
bérelni a fővárosban.

Autót kapott a gyermekkórház 
az önkormányzattól
Új gépkocsi segíti a sürgősségi ügyelet ellátását

BERUHÁZÁS

2. oldal

GAJDA PÉTER
Két új kültéri medence várja 
a Kispesti Uszoda vendégeit 
az idei strandszezon kezde-
tétől. Várhatóan április vé-
gére elkészül a mintegy 60 
millió forintból megvalósuló 
önkormányzati beruházás.

ELISMERÉS

6. oldal

SZUJKÓ SZILVIA
A kulturális területen vég-
zett kiemelkedő munkájáért 
idén Forgon Miklós, a KMO 
művelődésszervezője kapott 
elismerést a magyar kultúra 
napja alkalmából rendezett 
ünnepségen.
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Kültéri medencék
épülnek az uszodakertben

BERUHÁZÁS

Autót kapott a gyermekkórház 
az önkormányzattól

Hivatalosan is átadták azt a gép-
járművet, amelyet a kispesti ön-
kormányzat támogatási szerződés 
keretében vásárolt a Heim Pál 
Gyermekkórháznak, így immár 
két autó látja el nyolc kerületben 
a sürgősségi ügyeletet. A speciális 
személygépkocsi összértéke mint-
egy 4,8 millió forint.

Gajda Péter polgármester Palócz Norbert gazdasági igazgatónak adta át
a sürgősségi ügyelet ellátását segítő gépjárművet

Egy élménymedencét és egy gyer-
mekmedencét építtet az önkormányzat 
a Kispesti Uszodához tartozó szabad-
téri területen. A munkálatokat Gajda 
Péter polgármester, Kertész Csaba és 
Vinczek György alpolgármesterek, 
valamint Kránitz Krisztián, Szathury 
Kolos és Teknős Ferenc önkormány-
zati képviselők is megtekintették. 

Tóth András, az uszoda igazgatója és 
Horváth Gyula projektmenedzser, a 
Kispest Kft. ügyvezetője mutatta be 
a vendégeknek a beruházást. A két új 
kültéri medencével a Kispesti Uszoda 
szolgáltatásainak színvonalát kívánja 
javítani az önkormányzat, s ezt a célt 
szolgálja a meglévő egyszintes raktár-

épület átalakítása is, amely az uszoda 
strandvendégeinek nyújt majd komfor-
tos öltözési, zuhanyzási és mosdóhasz-
nálati lehetőséget – tudtuk meg Gajda 
Péter polgármestertől, aki elmondta, 
hogy a beruházásra bruttó 60 millió 
forintot fordít az önkormányzat. A két 
medence összesen 102 négyzetméteres 
területű lesz, a napozórésszel és a jár-
dával együtt 386 négyzetmétert foglal 
majd el. A medencék megfelelő víz-
minőségét – mivel vízhőmérsékletük 
és terhelésük nem egyforma – külön 
vízforgató berendezések biztosítják. A 
két medencét vízálló vasbetonból épí-
tik, belül vízzáró vakolattal, víz elleni 
szigeteléssel, csempe vagy üvegmoza-
ik burkolattal – sorolta a legfontosabb 
műszaki adatokat Horváth Gyula pro-
jektmenedzser. A szabadtéri meden-
cék csak idényjelleggel, az idei nyári 
strandszezon kezdetétől üzemelnek 
majd.

A kispesti gyerekek zavartalan és színvo-
nalas sürgősségi ellátásának biztosítása 
érdekében éves szinten csaknem 2,4 mil-
lió forinttal támogatja a kispesti önkor-
mányzat a Heim Pál Gyermekkórházat. 
Tavaly a kórház megkeresésére a képvi-
selő-testület úgy döntött, hogy a hétvégi 
és az éjszakai sürgősségi ügyelet ellátását 
egy gépjármű beszerzésével pluszban is 
támogatja. A kórház és az önkormány-
zat kapcsolata ezzel természetesen nem 
ér véget, hiszen az intézmény továbbra 
is minden évben számíthat a kispestiek 
segítségére – mondta Gajda Péter pol-

gármester, amikor a Palócz Norbert gaz-
dasági igazgatónak immár hivatalosan 
is átadta a most vásárolt szürke Suzuki 

Vitara 1.6 GLX-t. Palócz Norbert kérdés-
re válaszolva hangsúlyozta, hogy ezzel a 
gépkocsival együtt jelenleg két autó látja 

el nyolc kerületben a sürgősségi ügyele-
tet, valamint másik két autóval gyűjtik a 
főváros teljes területéről a kismamáktól 
anyatejet. Az önkormányzat támogatása 
óriási segítség az intézménynek, mert így 
most biztonságos és jó műszaki állapot-
ban lévő gépjárművekkel mehetnek a kis 
betegekhez. A gyermekkórházban a gyó-
gyító munka a 2007-ben megkezdődött 
felújítás óta még jobb színvonalon folyik, 
de további fejlesztések és a műszerpark 
bővítése várható – tette hozzá a gazdasá-
gi igazgató.

Az intézmény minden
évben számíthat

a kispestiek segítségére

Évről évre javul
a szolgáltatás színvonala

Két új kültéri medence várja a Kispesti Uszoda vendégeit az 
idei strandszezon kezdetétől. Várhatóan április végére elké-
szül a mintegy 60 millió forintos önkormányzati beruházás.

Április végére elkészül a két új medence
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Az új év első kispesti babáját köszöntötték
Virággal, vörösborral és babacsomaggal köszöntötte a polgármester otthonában a Herendi családot, 
valamint a kerület legifjabb polgárát, Herendi Zentét.
Immár hagyománynak számít, 
hogy a város nevében köszönt-
jük az új év első kispesti kis-
babáját és családját. Kispestre 
évente 500-550 kisbabát hoz-
nak haza szüleik, tavaly pél-
dául 551 csecsemő született. 
Ez a folyamatosan növekvő 
gyermekszám talán azt is je-
lenti, hogy a fiatal családok 
szívesen élnek Kispesten, nem 
költöznek el más kerületbe, 
itt képzelik el a jövőjüket – 
mondta Gajda Péter polgár-
mester, amikor meglátogatta 
a Jókai utcában élő családot. 
Zente 2017. január elsején 
7.58-kor 2730 grammal és 47 
centiméterrel született a család 
második gyermekeként. Zente 

testvére hatéves, a Gyöngy-
kagyló óvodába jár, nagy iz-
galommal várta az új kis jöve-
vényt, és most a vendégeket. A 
polgármester ez alkalommal is 
átadta azt a kerületi babacso-
magot, amelyet hazaérkezése 
után minden kispesti újszülött 
megkap a területi védőnőtől. 
Az egységcsomagban olyan, 
a védőnőkkel egyeztetett ki-
adványokat és eszközöket ta-
lálnak az anyukák, amelyek 
megkönnyítik a kisbaba gon-
dozását: kombi dresszt, baba-
sapkát, partedlit, törölközőt, 
textilpelenkát, szoptatós füze-
tet, oltási információkat és a 
Kispesti Babaváró kiadványt. Herendi Zente január elsején született
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Változott az önkormányzati lakásrendelet
Kerületi köznevelési tervről és a bérlakások díjának emeléséről is döntöttek a képviselők az önkor-
mányzat idei első ülésén. A testületi ülés elején a képviselők néma felállással emlékeztek a veronai 
buszbaleset áldozataira.

Új rendeletet fogadtak el a 
képviselők az önkormányzati 
tulajdonú lakások és nem la-
káscélú helyiségek bérbeadá-
sáról és elidegenítéséről, és a 
lakások béréről. A rendeletal-
kotás szükségességét a meg-
változott lakáspiaci helyzet, 
illetve a magyarországi jogsza-
bályi környezet jelentős válto-
zásai tették időszerűvé.

Méltányos bérleti díj
Az önkormányzat a tulajdoná-
ban álló lakások és nem lakás 
célú ingatlanok hatékonyabb 
hasznosítása, valamint a la-
kossági és piaci igényekhez 
való igazodás érdekében la-
káskoncepciót dolgozott ki és 
fogadott el széles társadalmi 
egyeztetés mellett 2016 júniu-
sában. A módosításkor fontos 
szempont volt, hogy az emberi 
méltóság tiszteletben tartása 
érdekében a komfort nélküli és 
szükséglakások bérbeadására 
a jövőben nem lesz lehetőség. 

Ezzel megelőzheti a bérbeadó 
önkormányzat, hogy a bajba 
jutott embereket, családokat 
látszólagos segítséget nyújtva 
nem megfelelő állapotú la-
kásokban helyezze el. Gajda 
Péter polgármester az előter-

jesztés tárgyalásánál elmond-
ta, hogy a mostani emeléssel 
együtt még mindig Kispesten 
lehet legolcsóbban önkor-
mányzati lakást bérelni a fővá-
rosban. Emelés után ez egy 53 
négyzetméteres, 1+2 félszobás 
panellakás esetében csupán 15 
ezer forint. Vinczek György 
alpolgármester nagy horderejű 
változásnak nevezte az április 
1-jétől érvénybe lépő új rende-
letet, hiszen nemcsak egyszerű 
lakbéremelésről van most szó, 

hanem az ehhez tartozó kom-
penzációs rendszerről is. Az 
önkormányzat jelenleg 649 
bérlővel áll napi kapcsolatban, 
akik a rendelet szabta keretek 
között saját szociális helyzetük 
számára megfelelő lakbért fi-
zetnek majd.

Hatékonyabb működés
A hatékonyabb működés érde-
kében március 1-jétől változik 
a jelenleg 190 munkatársat 
foglalkoztató Polgármesteri 
Hivatal szervezeti felépítése. A 
Humánszolgáltatási Iroda és a 
Szociális Iroda összevonásával 
létrejön a Humánszolgáltatá-
si és Szociális Iroda. A Sajtó-
kommunikációs és Rendez-
vényszervező Iroda, valamint 
a Társadalmi Kapcsolatok 
Irodája szintén csoportként, 
de a Polgármesteri Kabinet 
Iroda keretén belül működik 
tovább. A hivatal informatikai 
feladatait ellátó munkatársak 
a Jegyzői Kabinet Irodához 

kerülnek. A kerület biztonsá-
gának növelése, rendjének ér-
dekében a Kispesti Rendészeti 
Központ létszáma emelkedik.
Véleményezték a képviselők 
a Fővárosi Önkormányzatot és 
a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek 
2017. évi megosztásáról szó-
ló fővárosi rendelettervezetet. 
Ennek értelmében a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi 
önkormányzatokat osztottan 
megillető adóbevételekből 
származó részesedési arány a 
főváros esetében 2016 óta 51 
százalékról 52,5 százalékra, 
2017-től pedig 52,2 százalékról 
54 százalékra növekszik, a ke-
rületek esetében pedig ugyan-
ennyivel csökken. Ez Kispest 
számára azt jelenti, hogy a 
forrásmegosztás után 21 millió 
260 ezer forinttal jut kevesebb 
a városnak, mint az ezt meg-
előző évben. A részesedés el-
oszlása szerint idegenforgalmi 
adóból 548 ezer, míg a helyi 
iparűzési adóból 3 milliárd 827 
millió 12 ezer forintot, mind-
összesen 3 milliárd 827 millió 
560 ezer forintot kap Kispest. 
Elfogadták a képviselők Kis-
pest köznevelés-fejlesztési 
tervét, és a képviselő-testület 
megbízta a VAMŰSZ igazga-
tóját, Kránitz Krisztiánt egy 
hároméves, a köznevelési in-
tézményekre vonatkozó felújí-
tási terv elkészítésével. Szujkó 
Szilvia, a Kulturális, Oktatási, 
Sport, Ifjúsági és Egészség-
ügyi Bizottság elnöke szerint 
a most elkészült terv minőségi 
változásokat hoz majd a kerü-
leti intézmények – az iskolák 
államosítása után már csak az 
óvodák és a bölcsődék – életé-
ben.

Fekete László, Kránitz Krisztián és Szujkó Szilvia (MSZP-DK-Együtt-PM)

Több kispesti
rendész lesz

a közterületeken
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Harmadszor tartottak bölcsődenyitogatót
Harmadik alkalommal szer-
vezett kötetlen beszélgetéssel 
egybekötött tájékoztatót a 
Wekerlei Kultúrház azoknak 
a szülőknek, akiknek a kis-
gyermeke idén kezd bölcső-
débe járni.

A találkozón a kispesti bölcső-
dék mutatták be pedagógiai 
programjaikat és szolgáltatása-
ikat, Brinza Istvánné, a Kispesti 
Egyesített Bölcsődék vezetője 
adott tájékoztatást a bölcsődei 
felvételi rendről, majd a rész-
legvezetők beszéltek intézmé-
nyeikről a szülőknek. Kispes-
ten hat intézményt tart fenn az 
önkormányzat, 480 férőhellyel, 
mindegyik bölcsőde fogad sa-
játos nevelési igényű kisgyere-
keket. A kispesti bölcsődékkel 
kapcsolatos részletes tudniva-
lók a www.kispest.hu honlapon 
olvashatók.Brinza Istvánné tájékoztatta a szülőket

NEVELÉS



Bak Ferenc, a Külső-pesti Tan-
kerület vezetője nyitóbeszé-
dében utalt arra, szeretnének 
hagyományt teremteni azzal, 
hogy év elején összehívják 
azokat a szülőket, akik abban 
az évben iskolázzák be hatodik 
életévüket augusztus 31-ig be-
töltő iskolaköteles gyerekeiket. 
Ez a tanév lesz az első az isko-
lák államosítása után, amikor 
már nem vegyes rendszerben 
működteti az intézményeket 
az állam és az önkormányzat 
– mondta Gajda Péter polgár-
mester, aki hangsúlyozta, Kis-
pest önkormányzata nem értett 
egyet a teljes államosítással, 
amelynek testületi állásfog-
lalásában hangot is adott. Az 
önkormányzatnak azonban 
ebben a témában mozgástere 
nincs, ezért a kispesti gyerekek 
érdekében továbbra is egyet 
tehet, együttműködik az állami 

képviselettel, és arra törekszik, 
hogy zökkenőmentes legyen 
az átállás és az oktató-nevelő 
munka az intézményekben. 
Gajda Péter arról is tájékoz-
tatta a jelenlévőket, hogy az 
önkormányzat feladata maradt 
a közétkeztetés, amelyben a 
befizetés elektronikussá tételét 

tervezik. Ezen kívül továbbra 
is biztosítja az önkormányzat 
az évek óta megszokott in-
gyen füzetcsomagokat, a nyári 
ingyenes napközis tábori fog-
lalkoztatást, az osztálykirán-
dulások kerületi támogatását, 
a pedagógusokat érintő önkor-
mányzati elismerési rendszert, 

illetve a rászoruló családok be-
iskolázási támogatását, amely-
re tavaly 200 kisgyerek eseté-
ben csaknem kétmillió forintot 
öltött az önkormányzat. Szöl-
lősiné Vári Zsuzsanna az isko-
laérettség kritériumairól tartott 
rövid ismertetőt a jelenlévő 
szülőknek. A beiskolázás jogi 
szabályait Bak Ferenc ismer-
tette, aki ábrákkal magyaráz-
ta el a tanév és a nevelési év 
közti különbséget, a tanköte-
lezettség kritériumait, a beirat-
kozás legfontosabb szabályait. 
Kérdésekre válaszolva felhívta 
a szülők figyelmét az állandó 
lakóhely és az ideiglenes tar-
tózkodási hely beiskolázást 
érintő fontosságára, a körzetes 
és a választott intézmények 
felvételi kötelezettsége között, 
valamint arra, hogy beiratkoz-
ni csak személyesen, a szülők 
jelenlétében lehet.
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Informatikai fejlesztés a Zöld Ágacska Óvodában
Interaktív táblával, projektorral, laptoppal és digi-
tális óvodai oktatóprogrammal, azaz DIOO-val bő-
vült a Kispesti Zöld Ágacska Óvoda informatikai 
eszközparkja. Az önkormányzati, céges, alapítványi 
és szülői támogatás útján megvalósult infokommu-
nikációs fejlesztésnek köszönhetően az idei nevelési 
évtől minden nagycsoportos korú gyermek hozzájut 
valamilyen digitális alapú eszköz használatához. Az 
eszközök a szabad játék válaszható részeként jelen-
nek meg az óvodai életben, és lehetővé teszik a di-
gitális kompetenciák fejlesztését. Az interaktív tábla 
és a DIOO használata révén új lehetőség adódik az 
egyéni és frontális fejlesztésre, a tehetséggondozás-
ra és a felzárkóztatásra. A fejlesztés során a gyerme-
kek végig aktív résztvevő, problémaalapú tanulás-
ban vesznek részt, ahol szociális, kommunikációs 
és kognitív képességeik komplexen fejlődnek, az új 
technológia a digitális írás-olvasás készség megala-
pozásával segíti az óvoda–iskola átmenetet – tájé-
koztatta lapunkat Szegediné Török Tünde óvodave-
zető és Váginé Végh Andrea óvodavezető-helyettes.Szívesen használják a gyerekek az új digitális eszközöket

ELISMERÉS

Ünnepelték a kulturális dolgozókat
A kulturális területen végzett kiemelkedő munkájáért Forgon Miklós, a KMO művelődésszervezője 
kapott elismerést a magyar kultúra napja alkalmából rendezett ünnepségen a Wekerlei Kultúrházban.
A „kultúrmunkásokat” kö-
szöntő Vinczek György alpol-
gármester a magyar kultúrát 
gazdagító, több évszázados 
átöröklődő hagyományról be-
szélt a jeles nap kapcsán. Mint 
fogalmazott, innováció és 
együttműködés jellemzi a 

kispesti kulturális munkát, 
amelyre büszke lehet a kerület. 
Spiró Györgyöt idézve arról is 
beszélt, hogy a kulturális ér-
tékeket mindenki számára el-
érhetővé kell tenni. Végezetül 
azt kívánta a közművelődési 

dolgozóknak, hogy kulturá-
lis missziójuk legyen sikeres, 
és ebben partner lesz az ön-
kormányzat. Szujkó Szilvia, 
a kulturális bizottság elnöke 
köszöntőjében elmondta, 2011 
óta ad át díjat az önkormányzat 
a kiemelkedő közművelődési 
tevékenységért, s a jeles nap 
alkalom arra, hogy megkö-
szönjük mindazok fáradozását, 
akik munkájukkal hozzájárul-
tak Kispest kulturális életének 
gazdagításához. A bizottság 
elnöke az alpolgármesterrel 
együtt adta át a Tihanyi Viktor 
szobrászművész tervei alapján 
készült emlékplakettet. A köz-
művelődésért végzett kiemel-
kedő munkájáért idén Forgon 
Miklós, a KMO Művelődési 
Ház művelődésszervezője ve-
hette át az elismerést. Idén Forgon Miklós vehette át az elismerést

Innováció és 
együttműködés 

jellemzi a kispesti 
kulturális munkát

Önkormányzati 
feladat maradt
a közétkeztetés

Emléktábla
az elhurcoltakért
Az 1945-ben Kispest váro-
sából a Szovjetunióba elhur-
colt lakosok emlékére készített 
emléktábla ünnepélyes avatá-
sára február 24-én 14 órakor 
kerül sor a Kispesti Polgár-
mesteri Hivatal Árpád utca 
felőli oldalán. Beszédet mond 
Gajda Péter polgármester és 
Siklós Zsuzsanna, a Kispesti 
Helytörténeti Gyűjtemény ve-
zetője. Az emléktábla és az át-
adóünnepség az önkormányzat 
által elnyert pályázatból való-
sul meg, amelyet az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő 
„Emléktáblák kihelyezésének 
támogatására” címmel a Szov-
jetunióba hurcolt politikai fog-
lyok és áldozatok emlékévé-
hez kapcsolódóan írt ki.

EMLÉKEZÉS

Rendhagyó értekezlet leendő elsősök szüleinek
OKTATÁS

A kispesti általános iskolák igazgatóinak jelenlétével rendhagyó szülői érte-
kezletet tartottak a Külső-pesti Tankerület vezetői és szakemberei a leendő 
első osztályos kisgyerekek szüleinek a Károlyi Gimnáziumban. Várhatóan 
520-540 kisgyerek kezdi majd a 2017/2018-as tanévet, az idei beiratkozás a 
tervek szerint április végén lesz.

Bak Ferenc tájékoztatta a szülőket a beiskolázásról

2017. FEBRUÁR2017. FEBRUÁR

Tisztelt
Kispestiek!
A napokban a helyi jobbolda-
li médiában az egykori Ady 
mozi és más wekerlei ügyek 
kapcsán megjelent, a kerület 
polgármesterével kapcsola-
tos több állítás minden alapot 
nélkülöz, azok nem felelnek 
meg a valóságnak. Ezért a 
Városháza vezetése Havas 
Henrikkel, Dódity Gabriel-
lával és az érintett lapokkal 
szemben megtette a szüksé-
ges jogi lépéseket. A bünte-
tőeljárások és a sajtó-helyre-
igazítási perek eredményéről 
a jogerős ítéletek megszüle-
tése után tájékoztatjuk a ke-
rületben élőket.

Tisztelettel:
Nagy Endre

kommunikációs vezető

KÖZLEMÉNY
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Felavatták az új wekerlei könyvtárat
Január végétől nagyobb, közel 70 négyzetméteres, három helyiségből álló 
új otthonában fogadja régi és új olvasóit a Wekerlei Könyvtár a Kós Károly 
tér 9. szám alatt.

ÖNKORMÁNYZAT

Nem is ünnepelhetnénk 
méltóbban a magyar kul-
túra, Kölcsey Ferenc Him-
nuszának napját, mint egy 
könyvtáravatóval – mondta 
Hiller István az ünnepélyes 
könyvtárnyitón. Kispest or-
szággyűlési képviselője, a 
Parlament alelnöke köszön-
tő beszédében arra emléke-
zett, hogy gyermekkorában 
hányszor keresett és talált 
a csínytevések, az olykor 
„nemszeretem” iskolai köte-
lezettségek elől menedéket a 
soproni egyetem bibliotéká-
jában, ahol édesapja volt a 
könyvtáros. A könyvtár az a 
hely – folytatta Hiller –, ahol 
sokak gondolatai évszáza-
dok óta megférnek békében 
egymás mellett, legyenek 
bármily különbözőek is. A 
könyvtár megszűnésétől pe-
dig elektronizált világunk-
ban sem kell tartani, hiszen 
mindig lesznek olyanok, 
akik „könyvet akarnak fog-
ni”. Az egymás mellett lévő 

könyvek látványa, a könyv-
tár sajátos illata, a könyvek 
lapozgatásának öröme pedig 
semmi mással nem pótolható 
– tette hozzá. Régi álma tel-
jesült most a wekerleieknek, 
hiszen a Wekerlei Kultúr-
ház részeként működő, 7100 
kötetet számláló Wekerlei 

Könyvtár alaposan kinőtte 
már régi otthonát a Kós Ká-
roly tér 15. szám alatt, és évek 
óta költözésre várt – mondta 
Vinczek György alpolgár-
mester, aki szerint Szabó 
Mária, a Wekerlei Kultúrház 
igazgatója ugyancsak sokat 
és kitartóan lobbizott azért, 
hogy ez az ingatlancsere és 
felújítás mielőbb lebonyo-
lódjon. Az önkormányzat az 
intézmény munkáját – a több 

mint hatmilliós felújításon 
túl – a megnövekedett fel-
adatok ellátására egy újabb 
könyvtárosi állás biztosítá-
sával is támogatta. Az intéz-
ményben 2011 óta könyv-
tárosként dolgozó Abuné 
Grasselli Edit meghatódot-
tan köszöntötte a megnyitó 
résztvevőit, aki közül sokan 
a könyvtár önkéntesei is, és 
így aktív részesei az intéz-
mény napi életének. Munká-
jukat apró emléktárgyakkal, 
ajándékokkal köszönte meg 
a könyvtárvezető és az ön-
kormányzat. A Kós Károly 
tér 9. szám alatti új helyen, 
a tágasabb, korszerű világí-
tással ellátott olvasóterem-
ben lesz e-kölcsönzés, inter-
net-hozzáférés, külön szobát 
kapott a gyermekkönyvtári 
rész, lehetőség nyílik egy 
klubszoba működtetésére, 
valamint mosdó- és raktár-
részt is kialakítottak.

Hiller István országgyűlési képviselő mondott beszédet

Külön szobát 
kapott a gyermek-

könyvtári rész

Felújítás az Üllői úti 
könyvtárban
A Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár Üllői út 255. szám 
alatti könyvtárában március 
2-án, csütörtökön 15–19 óra 
között véradás lesz a Magyar 
Vöröskereszt szervezésében. 
Március 4-én, szombaton 
15 órától Az alkalmazkodás 
mesterei címmel Tóth Gábor 
tart állatbemutatót. Március 
25-én, szombaton 15 órától a 
T.E.S.L.A. projekt eredmény-
hirdetésére és a játékosok által 
elkészített robotok bemutatá-
sára várják az érdeklődőket. 
Az Üllői úti könyvtár március 
6-tól 26-ig felújítás miatt zár-
va tart. Március 27-én, hétfőn 
13 órától szeretettel várják az 
olvasókat a megszépült könyv-
tárban.

KÖZLEMÉNY

2017. FEBRUÁR2017. FEBRUÁR

KÖZLEKEDÉS

Metrópótlás a felújítás idején
A Budapesti Közlekedési Központ szakemberei már elkészítették a tervezett forgalmi rendet a 3-as 
metró 2017 júniusában kezdődő felújítási munkálatainak idejére. A felújításra váró szakaszok napi 
utasforgalma megközelíti az ötszázezret.
Rengeteg türelemre és megér-
tésre lesz szüksége a kispesti-
eknek a várhatóan három-négy 
évig húzódó metrófelújítás 
alatt, hiszen alaposan meg-
változik a városban a forgal-
mi rend, és ott is pótlóbuszok 
járnak majd, ahol eddig nem 
közlekedtek. Ezért azt kértem 
a BKK szakembereitől, hogy 
a metrófelújítás végeztével 
azonnal kezdődjék meg az 
Ady Endre út rekonstrukciója 
is, mivel a Gloriett-lakótelep 
irányából rendkívüli gyorsjárat 
indul a Nagyvárad térre, amely 
az Ady Endre úton megy majd 
megállás nélkül végig, s ez 
ugyancsak komoly igénybe-
vételt jelent meglévő útháló-
zatnak – mondta el lapunknak 
Gajda Péter polgármester a fel-
újítás ideje alatti közlekedést 
tervezőkkel folytatott egyez-
tetés után. A polgármestertől 
megtudtuk, a rekonstrukció 
három fő ütemben zajlik majd 
a teljes szakaszon. Júniustól az 
első öt hónapban vágányzár 
lesz a Nagyvárad tér és Kő-
bánya-Kispest között, majd a 
6-18. hónapban a Lehel tér és 
Újpest Központ között. A má-
sodik főütem 12 hónapig tartó 
vágányzárral kezdődik a Lehel 
tér és a Nagyvárad tér között, 

majd a harmadik ütemben, 
mintegy négy hónapig lesz 
vágányzár az Árpád híd és a 
Deák tér között. A különböző 
ütemekben sok-sok kellemet-
lenséggel számolhatnak azok 
az utasok, akik például a teljes 
vonalon közlekednének, hi-
szen előfordul majd, hogy két-
szer is át kell szállniuk a még 

közlekedő metróról a pótló 
buszra, majd újból a metróra. 
A polgármester szerint a kis-
pestieket leginkább majd az 
érinti, hogy az M3-as alapjá-
rat 45 másodperces követéssel 
közlekedik majd Kőbánya-
Kispest és a Nagyvárad tér 
között, míg az M3A pótlójárat 
a Határ út és a Nagyvárad tér 
között jár majd. Ezek az autó-
buszok a Vak Bottyán utcában, 
a kispestiek által csak „szökő-
útnak” használt útvonalon érik 
el a Határ utat, így ezt az útsza-
kaszt a gépkocsival közleke-
dők nem használhatják, ezért a 

gépjárműforgalom átterelődik 
majd az Üllői útra, ahol meg-
növekszik az amúgy is nagy 
forgalom. A Vak Bottyán utca 
kiesése azért is fájdalmas, mert 
az itt lakó 70 család gépkocsi-
val való közlekedését is kor-
látozzák. A Wekerletelepről a 

városba, a Blaha Lujza térre, 
a Nagykörútra való gyorsabb 
eljutást a metrópótló helyett a 
99-es járat sűrítésével kívánja 
segíteni, megoldani a BKK – 
sorolta a várható legfontosabb 
változásokat a polgármester.

Pótlóbuszok közlekednek a vágányzár ideje alatt

 Júniusban
kezdődhet a 3-as 
vonal rekonstruk-

ciója

Tisztelt Kispestiek, Civil 
Szervezetek, Vállalkozók! 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
Budapest Főváros XIX. Kerü-
let Kispest Önkormányzata az 
Üllői út–Lehel utca–Vak Boty-
tyán utca–kerülethatár által 
határolt területre vonatkozóan 

Kerületi Építési Szabályzat 
(KÉSZ) készítését kezdi meg 
a szerteágazó igények össze-
hangolása és a kerület jövője 
szempontjából hatásos átala-
kulás érdekében. A 314/2012. 
(XI.8.) Kormányrendelet 37. § 
(2) a) pontja, továbbá Kispest 

Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete által a 292/2013. 
(V.16.) Ökt. határozattal elfo-
gadott partnerségi terve alap-
ján a készítendő Kerületi Épí-
tési Szabályzattal kapcsolatos 
véleményüket 2017. március 
16-ig írásban vagy emailen 

nyílik lehetőségük benyújtani 
a Főépítészi Irodára (1195 Bu-
dapest, Városház tér 18–20., 
III. emelet, 93-94-95. szoba; 
ringbauer@hivatal.kispest.
hu).

Gajda Péter
polgármester

Véleményezhető a Kerületi Építési Szabályzat

Kincsek
a könyvespolcon
A Wekerlei Kultúrház és 
Könyvtár pályázatot hirdet 
könyvajánlók írására a könyv 
világnapja alkalmából. Három 
kategóriában – 14 és 18 év 
közötti fiataloknak gyermek-
könyv vagy tinédzsereknek 
szóló könyv ajánlója, felnőt-
teknek gyermekkönyvajánló, 
valamint felnőtteknek szóló 
könyv ajánlója – lehet pályáz-
ni, a legjobban sikerült ajánló-
kat könyvbe foglalja, szerző-
iket megjutalmazza a WKK. 
Beküldési határidő: 2017. 
március 27., a díjátadóra ápri-
lis 22-én kerül sor a Wekerlei 
Könyvtárban. Részletes pá-
lyázati kiírás a wkk.kispest.hu 
honlapon olvasható.

PÁLYÁZAT

FELHÍVÁS
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Frakciónk ebben a formában 
nem támogatta az új lakásren-
deletet, mert véleményünk sze-
rint ez egészében nem szolgálja 
a kispestiek érdekeit. Két évvel 

ezelőtt egyéni képviselői in-
dítványban kezdeményeztem, 
hogy alkossuk meg Kispest 
lakáskoncepcióját. Számos 
ingatlan áll üresen, az önkor-
mányzat mégsem ír ki pályáza-
tot, miközben több lakás szinte 
rendeltetésszerű használatra 
alkalmatlan, mégis bérbe adja 
őket az önkormányzat. Mind 
az önkormányzati vagyonnal 
való felelős gazdálkodás, mind 
a jelenlegi helyzet szükségessé 
teszi ezt. Ahhoz azonban, hogy 
lakáskoncepciót, majd lakás-
rendeletet alkossunk, vélemé-
nyem szerint először fel kell 
mérni a lakásállományt, hogy 
pontosan lássuk, mivel gazdál-
kodunk, és meg tudjuk határoz-

ni a célokat. Ez elmaradt, így 
az egész rendszer meglátásunk 
szerint fél lábon áll. A lakás-
koncepció tervezésekor arra 
sem kaptam pontos választ, 
mennyi a lakásrendszer fenn-
tartásának négyzetméteren-
kénti bekerülése; azt sem látni, 
mennyit tervez a lakásállomány 
fenntartására, működtetésére 
költeni az önkormányzat; ezek 
nélkül is nagyon nehéz tervezni 
bármit is. Az új lakásrendelet 
megemeli a lakbéreket, ami 
a polgármester szerint így is 
csak a fővárosi átlag felé kö-
zelít. Ez lehet igaz, azonban 
azt gondolom, hogy egy olyan 
rendszerben, ahol évekig kell 
könyörögnie egy kisgyermekes 

családnak, hogy az egészségre 
ártalmas mértékben penészes 
lakásból rendeltetésszerű hasz-
nálatra alkalmasat kapjanak, 
vagy ahol öt hétig tart helyre-
állítani a szétfagyott vízcsövet, 
nem a bérleti díj emelése az 
első. Mind a karbantartást, 
mind a bérlemények ellenőr-
zését hatékonyabbá kell tenni 
a jövőben. Azt is hozzáteszem, 
tudom, hogy a bérlakásrendszer 
költséges, de úgy vélem, ha az 
önkormányzat a kispestiek ér-
dekében fenntartja a rendszert, 
akkor a jogszabályokban meg-
felelően és elvárható szinten 
kell működtetnie azt.

Dódity Gabriella
(Fidesz-KDNP)

A most elkészített és elfogadott 
lakásrendelet nem a lakbérek 
emeléséről szól elsősorban, 
habár a bérlők egy része többet 
fog fizetni az önkormányzati 
bérlakásért. Fontos volt sza-
bályozni és egyértelműbbé 
tenni, hogy mi a bérlő és bér-
beadó kötelessége és joga. Azt 
gondolom, hogy igazságos, 
a szociális helyzetet még in-
kább érzékenyen figyelembe 
vevő rendeletet fogadott el a 
testület. A rendelet egyik célja, 

hogy az emberi méltóságnak 
megfelelő állapotú lakások 
kerülhessenek a bérlőkhöz. A 
rendelet tartalmaz egy kom-
penzációs rendszert, amely 
előre meghatározott módon, 
mégis egyedi helyzeteket tud 
kezelni, azaz azok, akik nem 
tudják a megemelkedett ter-
heket viselni, forduljanak a 
Szociális Irodához. A rendele-
tünk szerint az eddigi lakhatási 
támogatás mellett, ami alapve-
tően a közműdíjaiban nyújtott 

segítséget, mostantól a lakbé-
rek kifizetésében is segítséget 
nyújt az önkormányzat. Kérem 
azon olvasóinkat, akik önkor-
mányzati bérlakásban élnek, 
hogy a vagyoniroda által kért 
adatokat minél hamarabb jut-
tassák vissza, mert ez alapján 
tudjuk megállapítani a fize-
tendő lakbér összegét. Ha ezt 
elmulasztják, könnyen lehet, 
hogy a mostani összeg négy-
szeresét kell fizessék.

POLITIKAI PÁRTOK ROVATA

Új rendeletet fogadtak el a képviselők az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakáscélú helyi-
ségek bérbeadásáról és elidegenítéséről, a lakások béréről. A rendeletalkotás szükségességét a meg-
változott lakáspiaci helyzet, illetve a magyarországi jogszabályi környezet jelentős változásai tették 
időszerűvé. Önök mit gondolnak a lakásrendeletről?

Fókuszban a kispesti lakásrendelet

Az új kispesti lakásrendelet 
sem az igazán elesetteknek, 
sem a tehetőseknek nem kínál 
kielégítő megoldást, ha bérla-
kásban szeretnének élni. Azok 
a Kispesten albérlő szegény, ki-
szolgáltatott emberek, akiknek 

a főbérlője nem járul hozzá a 
lakcímük bejelentéséhez, nem 
jogosultak bérlakást igényelni 
az önkormányzattól. Számukra 
első körben a lakcímszolgál-
tatás jelentene belépőt a rend-
szerbe, de a polgármester ettől 
elzárkózott. Azok pedig, akik 
a bérleményükön értéknöve-
lő beruházást végeznének, és 
ennek jóváírását kérnék a bér-
beadó önkormányzattól, nem 
találnak egységes és kiszámít-
ható kritériumrendszert. Az 
ilyen alkukat egyedi esetenként 
bírálja majd el a VAMŰSZ és 
a testület, nem zárva ki meg-
nyugtatóan a kettős mércét.

Ferenczi István (LMP)

Az előző évekhez képest a 
lakbérek emelkedtek, amely-
től minőségi javulást várnak 
úgy, hogy a befolyt összegből 
a lakhatás céljára alkalmatlan 
ingatlanokat felújítanák, ezál-
tal még több családnak bizto-

sítanának megfelelő lakhatást 
a kerületben. Fontos része a 
rendeletnek, hogy csak olyan 
lakások bérelhetők, amelyek 
komfortfokozata megfele-
lő, tehát komfort nélküli és 
szükséglakás nem. A Jobbik 
álláspontja az, hogy egy olyan 
program kialakítására lenne 
szükség, amelyben a bérleti 
díjak a piaci árhoz képest 
kedvezőbbek, így azoknak a 
családoknak is esélyt adhat, 
akiknek még egy albérlet is 
problémát okoz. Fel kellene 
mérni a kerületben is az ingat-
lanvagyont, és azt, hogy ezek 
mekkora hányada válhat újra 
otthonná. Mindezek mellett 
pedig új lakásokat kell építe-
ni, amellyel munkahelyeket is 
lehetne teremteni.

Varga Attila
(MSZP-DK-Együtt-PM)

Várjuk észrevételeiket!
Email: info@kispesttv.hu
Web: www.kispesttv.hu

ÖNKORMÁNYZAT

Tisztelt Bérlők! Tájékoztatjuk 
Önöket, hogy a többször mó-
dosított 1993. évi LXXVIII. 
évi törvény felhatalmazása 
alapján Budapest Főváros 
XIX. Kerület Kispest Önkor-
mányzata Képviselő-testülete 
elfogadta az önkormányzati 
tulajdonú lakások és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásáról és elidegeníté-

séről, a lakások béréről szóló 
önkormányzati rendeletet, 
amely 2017. április 1-jén lép 
hatályba. Az új szabályozással 
a lakbérek mértéke is a lakás-
rendeletben kerül meghatáro-
zásra. Mind a korábbi, mind 
pedig az újonnan hatályba lépő 
rendelet alapján évente felül 
kell vizsgálni, meg kell állapí-

tani, hogy az adott lakásra fize-
tendő szociális lakbér fizetésé-
re jogosult-e a bérlő. Ez évben 
is szeretnénk megköszönni 
azon bérlők együttműködését, 
akik az elmúlt években a kért 
adatszolgáltatásnak eleget 
tettek. Az új lakásrendelet-
tel kapcsolatos legfontosabb 
információk, tudnivalók és 
adatlapok megtekinthetők és 
letölthetők a www.kispest.
hu honlapról, a Közlemények 
menüpont alól. Amennyiben a 

fentiekkel kapcsolatban továb-
bi kérdésük vagy észrevételük 
van, akkor kérem, keressék 
bizalommal a Vagyongazdál-
kodási és Városüzemeltetési 
Iroda Lakásgazdálkodási 
Csoportjának munkatársait a 
347-4593-es telefonszámon 
vagy a vagyongazd@kispest.
hu emailcímen, illetve szemé-
lyesen ügyfélfogadási időben.

Patek Gábor
irodavezető

Tájékoztató az önkormányzati lakások bérleti díjáról

Lázár Tamás (Jobbik)

FOGADÓÓRA
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Dr. Hiller István országgyűlési 
képviselő következő foga-
dóóráját 2017. március 9-én, 
csütörtökön 17 órától tartja 
a kispesti MSZP-irodában 
(XIX., Kossuth Lajos utca 50.). 
Előzetes bejelentkezés nem 
szükséges. Szeretettel várjuk 
önöket!Dr. Hiller István (MSZP)



Gajda Péter polgármester la-
punknak elmondta, a látvány-
tervek szerint is tetszetős és 
egyedi megoldásokkal, lép-
csőzetesen elhelyezett sport-
pályákkal, játszóterekkel, zöld 
és fás sétánnyal épülő játszó- 
és sportpark ad helyet annak 
a Puskás-mellszobornak, ame-
lyet a Kispest és Pendik közötti 
barátság tiszteletére állítanak. 
Ezen kívül a park bejáratá-
nál információs tábla mutatja 
be képekben Magyarországot 
és Kispestet. De itt kap majd 
helyet az az ember nagyságú 
Rubik-kocka is, amely a mél-
tán világhírű magyar játéknak 
és feltalálójának állít emléket. 

A polgármester érdekesség-
képpen megjegyezte, hogy Tö-
rökországban a legnépszerűbb 
magyar regény nem az Egri 
csillagok, hanem a Pál utcai 

fiúk, így a török házigazdák 
egy nagyobb táblán annak a 
szoborcsoportnak a fotóját is 
megjelenítik a téren, amely a 

VIII. kerületben, a Práter utca 
11. szám alatti iskola előtt ele-
veníti meg a regény gyermek-
hőseit. Pendik Isztambul egyik 
kerülete a város ázsiai oldalán. 
A két önkormányzat 2010 má-
jusában döntött úgy, hogy test-
vérvárosi megállapodást köt 
egymással. Az elmúlt hét év 
során számos kulturális, ok-
tatási és gazdasági programot 
szerveztek közösen. Az elmúlt 
években öt kispesti iskolából 
120-an utaztak Törökország-
ba, és ugyanennyi török diák 
és kísérő tanár látogatott Kis-
pestre.
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Puskás Ferenc 
mellszobrát is 

felállítják Kispest 
testvérvárosában

Diáksegítőket
keresnek
A kispesti önkormányzat nyári 
testvérvárosi programok szer-
vezéséhez kommunikációs 
szintű horvát, lengyel, bolgár 
nyelvi ismerettel rendelkező 
14–18 éves középiskolás nyel-
vi segítők jelentkezését várja. 
A leendő kísérők feladata a 
július 7-16-ig tartó budapes-
ti és káptalanfüredi balatoni 
programokon, továbbá a test-
vérvárosok által szervezett 
10 napos külföldi programon 
való részvétel, és a csoport-
vezető, valamint a diákok 
kommunikációjának segítése. 
Kiutazási helyek: horvát nyelv 
– Vrbovec, illetve tengerpart; 
bolgár nyelv – Smolyan; len-
gyel nyelv – Krzeszowice 
(Krakkó). A programok kom-
munikációs nyelve az angol, 
ezért angoltanár is utazik a 
csoporttal, de a diáksegítő 
nyelvismerete a nemzetiségi 
csoportok számára elenged-
hetetlen. Fontos, hogy a je-
lentkezőknek mindkét prog-
ramon részt kell vennie, ami 
a diáksegítőknek teljesen té-
rítésmentes. A résztvevőknek 
a kötelező közösségi munka-
végzéshez, a program teljes 
időtartamára igazolást állít ki 
az önkormányzat. Jelentkezni 
lehet Szilágyi István testvér-
városi referensnél a szilagyi@
kispest.hu emailcímen az érin-
tett ország nyelvén megküldött 
rövid bemutatkozó levéllel.

FELHÍVÁS

Török-magyar barátság park épül Pendikben
TESTVÉRVÁROS

Már tavasszal elkészülhet a törökországi Pendikben az a török-magyar Amity 
Park – barátság, egyetértés park –, ahol Kispest díszpolgárának, a magyar 
Aranycsapat tagjának, Puskás Ferencnek a mellszobrát is felállítják majd.

Látványos parkot építenek a Kispest és Pendik közötti kapcsolat tiszteletére
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Emléktáblát kap a szegények orvosa
Hamarosan emléktábla is őrzi majd a 115 éve született dr. Jahn Ferencnek, a 
szegények orvosának emlékét – jelentette be Vinczek György alpolgármes-
ter azon a családias hangulatú koszorúzási ünnepségen, amelyet minden év-
ben Jahn Ferenc születésnapján, február 7-én rendeznek meg a híres orvos 
mellszobránál a Kispesti Egészségügyi Intézetben.

EMLÉKEZÉS

Jahn Ferenc nevét utca őrzi 
a kerületben, és 2000-ben az 
önkormányzat Kispest dísz-
polgára címet adományozott 
a mártírhalált halt orvosnak. 
Mellszobrát évekkel ezelőtt 
helyeztette vissza az önkor-
mányzat eredeti helyére, a 
Kispesti Egészségügyi Inté-
zetbe. A Magyar Ellenállók 
és Antifasiszták Szövetségé-
nek kispesti csoportja min-
den évben megemlékezést 
szervez itt, amelyen min-
dig részt vesz lánya, Jahn 
Ágnes. Idén mások mellett 
részt vett a megemlékezésen 
a MEASZ képviseletében 
Szonderik Gyula, valamint 
a Romák Felzárkóztatásáért 
Egyesülettől Losó György-
né. Mint az alpolgármester-
től megtudtuk, korábban volt 
emléktáblája Jahn Ferenc-
nek az Ady Endre úton, egy 
magánház oldalán, de annak 
felújítása után a tábla már 

nem került vissza a helyére. 
Ezért az önkormányzat tá-
mogatásával még idén em-
léktábla kerül a Jahn Ferenc 
utcai régi szülőotthonban 
jelenleg működő rehabilitá-
ciós intézet falára, ezzel is 
tisztelegve az alig 43 évet élt 
orvos emléke előtt. A polgá-
ri családból származó Jahn 

Ferenc 1928-ban, diplomá-
ja megszerzése után került 
Kispestre, ahol a szegények 
gyógyítójaként vált ismert-
té. Tudományos és közéleti 
tevékenységét gyakori bete-
geskedése gátolta, ennek el-
lenére a 30-as évek derekától 
ismét aktív szerepet játszott 
a kispesti szociáldemokrata 

pártszervezet munkájában. 
Politikai tevékenysége miatt 
1940 tavaszán letartóztatták, 
majd második elfogását kö-
vetően, 1942-ben kilenc havi 
börtönbüntetésre ítélték. En-
nek ellenére az antifasiszta 
ellenállási mozgalommal 
megmaradt kapcsolata, ha-
zánk német megszállása 
után fegyvert és gyógyszert 
gyűjtött a partizánok szá-
mára. 1944 szeptemberében 
a hadbíróság ötévi fegy-
házbüntetést szabott ki rá. 
Novemberben a politikai 
foglyokat átadták a német 
hatóságoknak, Jahn doktort 
végül Dachauba hurcolták. 
Amíg tehette, orvosként se-
gített fogolytársain, ám tüde-
je végül nem bírta ki a meg-
próbáltatásokat: a kispesti 
szegények korábbi gyógyí-
tója a tábor felszabadítását 
követően elhunyt.

Vinczek György és Szonderik Gyula a koszorúzási ünnepségen

Kispest díszpolgá-
rának nevét utca is 
őrzi a kerületben

Horvát farsangi bál 
Kispesten
Az elmúlt húsz évhez ha-
sonlóan idén is megrendez-
te jelmezes farsangi bálját a 
Kispesti Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzat, amely a hor-
vát kultúrát bemutatva pezs-
dítette fel a hangulatot a KMO 
színháztermében. Jelmezes 
verseny, tombola, tánc és ha-
gyományőrző ételek színesí-
tették az estét. Az eseményen 
a Horvát Köztársaság Magyar-
országi Nagykövetsége és Kis-
pest Önkormányzata is képvi-
seltette magát.

NEMZETISÉGEK

Szakácsot keres
a bölcsőde
A Kispesti Egyesített Bölcső-
dék szakácsot keres határo-
zatlan idejű, napi 8 órás köz-
alkalmazotti jogviszonyban 
a Harangvirág Bölcsődébe 
(1194 Budapest, Zalaegerszeg 
utca 158.). A munkakörbe tar-
tozó lényeges feladatok: 50 
gyermek részére négyszeri ét-
kezés biztosítása, az előkészí-
tésben való részvétel, főzés, 
tálalás. Az illetmény megál-
lapítására és a juttatásokra a 
közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései az irány-
adók. Az önéletrajzokat Brinza 
Istvánné intézményvezető ré-
szére az egyesitettbolcsodek@
kispest.hu emailcímen lehet 
benyújtani. További felvilágo-
sítást a Harangvirág Bölcsőde 
vezetője nyújt a 282-9819-es 
telefonszámon.

ÁLLÁS

Email:
info@kispesttv.hu    

Web:
www.kispesttv.hu
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Egészségmegőrző nap a KMO-ban
Második alkalommal rendezett komplex egészségmegőrző napot a KMO 
Művelődési Ház. 

ÉLETMÓD

A régi egészségnapok hagyo-
mányát tavaly elevenítette fel 
a KMO Művelődési Ház, és 
a korábban a hagyományos 
orvoslásra épülő programot 
komplex egészségmegőrző 
nappá bővítette, a szolgálta-
tások többségét ingyenesen 
vagy nagyon kedvező áron 
vehették igénybe a kispes-
tiek. A hagyományos szűrő-

vizsgálatok mellett lehetett 
jelentkezni reiki- és a kris-
tálykezelésre, valamint több 
mozgásbemutató és foglal-
kozás, önismereti tanács-
adás, érintés- és virágterá-
pia, dinamikavizsgálat, kínai 
arcmasszázs és kineziológia 
is várta az érdeklődőket. Az 
egészséges ételek büféjében 
salátákat, makrobiotikus – 

tej-, tojás-, gluténmentes –, 
továbbá paleo- és vegetá-
riánus ételeket, gyógyteá-
kat, gyümölcsleveket lehe-
tett kóstolni és vásárolni. A 
nagyteremben egészségvédő 
termékek, natúr kozmetiku-
mok, könyvek, gyógyteák, 
gyógyító ásványok kiállítása 
és vására fogadta az érdeklő-
dőket.

Túlsúlyos és hátrányos hely-
zetű gyerekek és családok 
sportoltatását, táboroztatá-
sát, valamint szabadidős te-
vékenységek szervezését és 
az egészségesebb életmód 
kialakítását, oktatását tűz-
te ki célul az elmúlt év vé-
gén alakult XIX. Kerületi 
Ifjúsági és Szabadidősport 
Egyesület. „Már az év elején 
megalakítottunk egy strand-

kézilabda szakosztályt egy 
szakosztályvezető edzővel 
és tizenegy játékossal, akik 
idén nyártól tovább népsze-
rűsítik a szabadidősportot 
Kispesten, és öregbíthetik 
a kerület hírnevét a Bala-
ton körüli strandkézilabda-
tornákon. Terveink szerint 
az egyesületen keresztül a 
tömegsport széles skáláján 
toborzunk, s megmozgatjuk 

a sportra és az egészséges 
életmódra nyitott lakosokat 
a szabadidő kellemes eltölté-
sére irányuló futó-, atlétikai 
és crossfit edzésekkel, va-
lamint rekreációs tevékeny-
séggel” – mondta el lapunk-
nak Kovács István, a KISZE 
elnöke. Az egyesület céljai-
ról és programjairól bőveb-
ben a www.kisze.eoldal.hu 
honlapon olvashatnak.

Alternatív gyógymódokkal is kiegészült a program

I. Kispesti Nőnapi 
Atlétikai Verseny
Nőnap alkalmából, március 
8-án atlétikai versenyt hirdet 
hölgyek számára a kispesti 
Önkormányzati Sporttelep.

1. A verseny célja: a nemzet-
közi nőnap sportos megünnep-
lése a résztvevő hölgyekkel.
2. A verseny rendezője: Ön-
kormányzati Sporttelep.
3. A verseny helyszíne és idő-
pontja: Önkormányzati Sport-
telep (1194 Budapest, Katona 
József utca 3.), 2017. március 
8-án, szerdán 13.00–16.00 órá-
ig.
4. A versenyt két atlétikai szak-
ágban (100 méteres síkfutás, 
távolugrás) rendezzük, három 
korcsoportban: szépkorú höl-
gyek, felnőtt hölgyek, középis-
kolás leányok.
5. Nevezni előzetesen lehet 
2017. március 1-jén, szerdán 
14 óráig a 226-0359-es vagy a 
06-20-268-5527-es telefonszá-
mon vagy a karolyiluca@gesz.
kispest.hu emailcímen.
6. Lebonyolítás: 13.00 – 
szépkorú hölgyek, 14.00 – kö-
zépiskolás leányok, 15.00 – 
felnőtt hölgyek.
7. Díjazás: 100 m-es síkfutás-
ban korcsoportonként az I-III. 
helyezett érem és oklevél dí-
jazásban részesül, távolugrás-
ban korcsoportonként az I-III. 
helyezett csokoládé és oklevél 
díjazásban részesül.
8. Egyebek: a célnak megfele-
lő sportfelszerelés használata.
Minden résztvevő hölgynek 
jó egészséget és kellemes ver-
senyzést kíván a szervezőbi-
zottság!

FELHÍVÁS

Új sportegyesület alakult Kispesten
SPORT

ÁLLATORVOSI RENDELŐNK 
az általános állatorvosi ellátás mellett kisállat szemészettel és csontsebészet-
tel, traumatológiával, táplálási tanácsadással áll a tulajdonosok és kedvenceik

rendelkezésére. Keressen minket bizalommal: oltási programok, szőr- és
bőrproblémák, chip behelyezés, paraziták elleni védekezés esetén is!

Nyitva: hétköznapokon 9-17 óráig.
Budapesten, XIX.ker., Hofherr A. u. 38-40.

(Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. és MEOESZ udvarában)
+36-30/357-4468, +36-70/252-3483, +36-30/433-3992

szentesiallatorvos@gmail.com, szentesiallatorvos.com
allatorvosiszemeszet.hu, kutyaszembetegsegek.hu
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Kedvezményes
hirdetési lehetőség
a Kispest Újságban!

Telefon:
(0620) 612-4171 

Email:
kispesti.ujsag@gmail.com

Várjuk
észrevételeiket!

Email: info@kispesttv.hu
Web: www.kispesttv.hu
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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
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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
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Miért rossz ötlet
úgy tenni, mintha
értené, amit Önnek mondanak?
• LEMARADHAT fontos INFORMÁCIÓKRÓL
• KIMARADHAT a meghitt családi BESZÉLGETÉSEKBŐL

Ajándék
a téli estékre

Hőtartó
úti bögre*

06-1/323-0878 • 06-30/832-1193
06-80/204-567 (zöld szám)

HÍVJON MINKET BIZALOMMAL:

TELEPY UTCAI HALLÁSVIZSGÁLÓ
1096 Budapest, Telepy u. 18.

A KISPEST JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET
FÓRUMSOROZATOT INDÍT AZ IDÉN KÖZÉLETI
TÉMÁJÚ ELŐADÁSOKKAL, MELYEKRE MINDEN

ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK.
MÁRCIUSI RENDEZVÉNYÜNK TÉMÁJA:

A biztonságpolitika alakulása Európában,
a városi biztonság jövőbeni irányai

MEGHÍVOTT ELŐADÓNK:
Tarjányi Péter író és biztonságpolitikai szakértő

AZ ESEMÉNY IDŐPONTJA:
2017. március 22-én 18.00-tól 19.30-ig

HELYSZÍN:
Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház

XIX. kerület, Teleki utca 50.



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

Konyhakert önkiszolgáló étterem
Barátságos árak, kedves kiszolgálás

1193 Budapest, Városház tér 2. Nyitva hétfőtől péntekig: 11:00–17:00 óráig
Email: konyhakert19@gmail.com • facebook.com/konyhakertkispest

Saláták: 300 Ft-tól
Levesek: 300 Ft-tól
Frissensültek: 800 Ft-tól
Pácolt grill húsok: 800 Ft-tól
Készételek: 600 Ft-tól
Desszertek: 250 Ft-tól
Csapolt sör kapható!

Házi Tiramisu
menüvel
300 Ft


