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ÖNKORMÁNYZAT
GAJDA PÉTER

A Kossuth téri piac korsze-
rűsítése a kerület egyéves 
költségvetésének húsz szá-
zalékát emésztené fel, amit 
az önkormányzat nem tud 
kigazdálkodni, ezért ismét 
támogatási kérelemmel for-
dult a kormányhoz.

Kétszázötvenmilliós fejlesztés
az Önkormányzati Sporttelepen

A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN
Kiemelkedő közművelődési tevékenységéért Siklós 
Zsuzsannát, a Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény 
vezetőjét jutalmazta az önkormányzat a magyar 
kultúra napja alkalmából rendezett ünnepségen. Az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma Minősített Köz-
művelődési Intézmény címet adományozott a KMO 
Művelődési Háznak.

9. oldal

ELISMERÉS

3. OLDAL

4. oldal KÖZBIZTONSÁG
BALI PÉTER

A kispesti önkormányzati 
rendészek kizárólag Kispest 
közigazgatási határain belül 
tudnak eljárni. Fokozott fő-
városi rendészeti jelenléttel 
lehetne javítani a közbizton-
sági helyzeten a KÖKI kör-
nyékén.

4. oldal GONDOSKODÁS
VARGA ATTILA

Plusztámogatással segített 
az önkormányzat a rend-
szeres szociális ellátásban 
– lakhatási, ápolási, gyógy-
szertámogatásban –, vala-
mint rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben 
részesülő családoknak.

5. oldal
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Őszre megújulhat a KRESZ-park
BERUHÁZÁS

Kétszázötvenmilliós fejlesztés
az Önkormányzati Sporttelepen

Az új nagyméretű műfüves focipálya, 
valamint két mosdó már elkészült, és 
működik a világítás is a Katona József 
utcai Önkormányzati Sporttelepen. A 
250 millió forint összértékű beruházás 
folytatódik, várhatóan május végé-
re készül el teljesen a KAC-pálya: a 
létesítményt továbbra is ingyenesen 
használhatják a kispestiek.

Ősszel indult közös beruházásunk a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetséggel, a KAC-pá-
lya felújítását 220 millió forinttal finanszí-
rozza az MLSZ, az önkormányzat önrésze 
30 millió forint. A műfüves focipálya, va-
lamint két mosdó már elkészült, és műkö-
dik a világítás is. Az öltözők építése, felújí-
tása folyamatban van, az ötpályás rekortán 
futókör megépítése az időjárás függvényé-
ben indul önkormányzati beruházásban 
– mondta el lapunknak Gajda Péter pol-
gármester, aki Kertész Csaba alpolgármes-
terrel és Zubor Attilával, a sportközpontot 
működtető Gazdasági Ellátó Szervezet 

igazgatójával együtt vett részt a sportpálya 
világításpróbáján. Kispest polgármeste-
re arról is beszélt, hogy az önkormányzat 

minél több ingyenes sportolási lehetőséget 
szeretne biztosítani a kispestieknek, en-
nek jegyében újul meg idén a Zoltán utcai 
Wekerlei Sporttelep is, amelyre 50 millió 

forintot fordít az önkormányzat. Kertész 
Csabától, a sportot felügyelő alpolgár-
mestertől megtudtuk, folyamatosan zajlik 
a munka, a sporttelep korszerűsítésének 
része a dzsúdóterem már befejezett felújí-
tása, új kazánház építése, valamint a futó-
kör megépítése. A tervek között szerepel 
kültéri fitneszgépek felállítása is a kapuk 
mögötti területen. Várhatóan május végén 
már egy megújult, korszerű sportpálya 
várja majd a kispestieket, akik továbbra is 
ingyenesen használhatják a létesítményt – 
tette hozzá az alpolgármester.

Jelenleg a felújítás előtt álló régi KRESZ-park kiviteli tervei-
nek elkészítése folyik, a projektre az önkormányzat 100 millió 
forint támogatást nyert a Fővárosi Önkormányzattól a 2018. 
évi Tér_Köz pályázaton. Ezeket mutatták meg az Eötvös utcai 
lakóknak és az érdeklődőknek a tervezést végző Platinium 
Group Kft. tájépítészei.

Gajda Péter polgármester és Kertész Csaba alpolgármester kapcsolta fel a sportpálya világítását
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Az önkormányzat 2016-ban már pá-
lyázott a fővároshoz támogatásért a 
Kosárfonó utca – Vak Bottyán utca – 
Eötvös utca által határolt terület, a régi 
KRESZ-park felújítására. Közösségi 
tervezésben készültek el a koncepció-
tervek, több alkalommal is tartottak 
lakossági fórumokat, „ötletbörzéket”. 
Kispest akkor nem nyert a Tér_Köz 
pályázaton, mert a kormánypárti több-
ségű fővárosi testület a wekerlei piac 

felújítását ítélte a kispestiek számára 
a legfontosabbnak. Vadon Etelka, a 
Társadalmi Kapcsolatok Csoportjának 
vezetője a tervbemutatón elmondta: a 
korábban készített koncepcióterv az 
alapja a mostani pályázat kiviteli ter-
veinek, de mivel a pályázati támoga-
táson kívül az önkormányzat jelentős 
összeggel járul majd hozzá a felújítás-
hoz, ezért a főváros által támogatott 
és kötelező funkciókon kívül egyéb 

elemekkel is bővültek a tervek. Ilyen 
például a kültéri illemhely, a 230-280 
méter hosszú futókör megépítése, az 
időseknek kialakított pihenőtér, az ivó-
kút és a közvilágítás. Sok-sok padot és 
hulladékgyűjtőt is telepítenek majd. Ha 
minden a tervek szerint halad, akár a 
nyár végére el is készülhet a kibővült 
funkciójú park felújítása. A tervet be-
mutató tájépítészmérnök, Pákozdi Réka 
hosszasan sorolta a területre tervezett 
funkciókat. Mint mondta, a főváros a 
KRESZ-park funkció újbóli kialakí-
tását támogatta kötelező elemként, de 
lesz hely pingpongasztaloknak, felnőtt 
fitnesz és street workout (saját testsú-
lyos) elemek létesítésére, kutyafuttató 
kiépítésére kutyaivókúttal, kutyajáté-
kokkal, játszótér építésére a közlekedés 
témaköréhez kapcsolódó játszóeszkö-
zökkel. A területen a sport- és játszófe-
lületek gumiburkolatot kapnak, míg a 
járdák térkőből, a KRESZ-park felülete 
pedig felfestett betonból készül majd. 
A tájékoztatón megtudtuk azt is, hogy 
a felújítás munkálatai nem érintik a 
közösségi kertet, és felmerült térfigyelő 
kamerák telepítésének lehetősége is.

Pákozdi Réka tájépítészmérnök mutatta be a terveket

Százmillió forintot 
nyert a projektre
az önkormányzat

Továbbra is ingyenesen 
használható
a KAC-pálya



4 KISPEST KISPEST 5

Plusztámogatást kaptak a rászoruló családok
GONDOSKODÁS

Hatszáz rendszeres szociális támogatásban – lakhatási, ápolási, gyógyszertámogatás – részesülő kis-
pesti család és magánszemély kapott egyszeri, 15 ezer forint plusztámogatást, a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményre jogosultakat pedig gyermekenként további 6 ezer forinttal támogatta az ön-
kormányzat év végén.

Kispest Önkormányzata éves 
szinten összességében közel 
egymilliárd forintot fordít a 
nehéz körülmények között 
élő kispestiek segítésére. Az 
önkormányzat év végén 200 
ezer forint értékben juttatott el 

élelmiszercsomagot a Kispesti 
Szociális Szolgáltató Centrum 
gondozásában álló húsz leg-
inkább rászorult család szá-
mára, ezzel az ajándékkal – a 
támogatásokon túl – is szerette 
volna boldogabbá tenni az ün-

nepeket. Az ajándékcsomago-
kat Gajda Péter polgármester, 
Vinczek György alpolgármes-
ter és Varga Attila, a szociá-
lis bizottság elnöke adta át a 
Gyermekek Átmeneti Ottho-
nában rendezett ünnepségen. 

A Kispesten élő rászorulókat a 
Pensio Kft. segítségével ven-
dégelte meg az önkormányzat: 
a Kispesti Vigadóban 250 adag 
gulyáslevessel és 250 aján-
dékcsomaggal, pogácsával és 
meleg teával várták a nehéz 

körülmények között élőket. A 
szervezésben az önkormány-
zattal együttműködött a Vörös-
kereszt Kispesti Szervezete, a 
Forrásház népkonyha-szolgál-
tatása, a Kijárat Egyesület, a 
Nagyboldogasszony plébánia 
Katolikus Karitász Szervezete, 
a Misszió Alapítvány, a Köz-
park Kft., a Cigány Nemzetisé-
gi Önkormányzat, valamint a 
Kispesti Szociális Szolgáltató 
Központ; az osztásban a helyi 
civilszervezetek képviselői se-
gédkeztek.

Meleg étellel is várták a nehéz körülmények között élőket

Élelmiszercsoma-
gokkal is segített 
az önkormányzat

Már megkapták a tüzelőanyagot a rászorulók

A választási kampányban 
ígérte meg a kormány, hogy 
minden család és rászoruló 
részesül a 12 ezer forintos téli 
rezsicsökkentésből, a tűzifa-
támogatást igénylő 372 ezer 
háztartás január közepéig eb-
ből semmit sem kapott. Mint 
azt Vinczek György alpolgár-
mestertől megtudtuk, Kispes-
ten 77 család adott be igény-
lést rezsitámogatásra, ebből 
43 család tűzifára, 23 család 
pedig szénre, tüzelőolajra, pa-
lackos gázra, brikettre. Kispest 

nem várta meg, míg az álla-
mi hivataloktól megérkezik 
a rezsitámogatás összege az 
önkormányzathoz, ezért a tű-
zifát igénylő kispesti rászorul-
taknak már november végétől 
folyamatosan szállították ki a 
tüzelőanyagot a Közpark Kft. 
munkatársai. Nagyon fontos, 
hogy a szállítás költségét az 
önkormányzat nem a rászo-
rultakkal fizettette ki annak 
ellenére, hogy a kormányzati 
kiírásban ez szerepelt – hang-
súlyozta az alpolgármester. 

Kispest nem várt az államraÓbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata a 2016-os 3,5 
milliárd forintos kormányza-
ti támogatás után 2018-ban 
újabb 1,5 milliárd forintot ka-
pott piacfejlesztésre. „Kispest 
Önkormányzatának hasonló, 
két évvel ezelőtti kérését a 
kormánynak akkor nem állt 
módjában támogatnia, amit 
a kispestiekkel együtt szo-
morúan vettem tudomásul. 
A kispesti Kossuth téri piac 
Dél-Pest egyik legjelentősebb 
piaca, ahová – köszönhetően 
jó közlekedési adottságainak 
– több ezren járnak rendsze-
resen vásárolni a környező 
kerületekből is. Sajnálatos mó-

don azonban a piac épületei és 
infrastrukturális hátterük el-
öregedtek az elmúlt évtizedek-
ben, javításuk, korszerűsítésük 
pedig a kerület egyéves költ-
ségvetésének mintegy húsz 
százalékát emésztené fel, amit 
önkormányzatunk nem tud ön-
erőből kigazdálkodni. Ezért 
ismételten tisztelettel kérem, 
hogy terjessze a kormány elé 
Kispest Önkormányzatának 
kétmilliárd forintos, a Kossuth 
téri piac felújítását célzó támo-
gatási kérelmét” – áll abban 
a levélben, amit Gajda Péter 
polgármester küldött Varga 
Mihály pénzügyminiszternek.

Közös lépések a KÖKI rendbetételéért
KÖZBIZTONSÁG

Mivel számos lakossági bejelentés, panasz érkezik a Kőbánya-Kispest közlekedési csomópont egyes 
részein tapasztalható áldatlan állapotokkal kapcsolatban, ezért levélben fordult dr. Pető Györgyhöz, a 
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) igazgatójához Gajda Péter polgármester, aki 
a napokban a Kispesti Rendészeti Központ (KRK), a kerületi rendőrkapitányság és a Hatósági Iroda 
munkatársaival a helyszínen egyeztetett a teendőkről.

Újabb támogatási kérelem a Kossuth téri piac felújítására
ÖNKORMÁNYZAT

Korszerűsítésre szorul az infrastruktúra
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Mindennapos jelenség, hogy 
a hajléktalanok a közterületen 
életvitelszerűen tartózkodnak, 
szeszes italt, valamint kábító-
szert fogyasztanak, illetve a 
tömegközlekedési eszközökre 
várakozók nem az arra kijelölt 
helyen dohányoznak. Mindez 

érthető módon zavarja az ott 
áthaladókat, valamint a KÖKI 
üzleteinek alkalmazottait. Kis-
pest polgármestere az áldat-
lan állapotok felszámolásának 
egyik nehézségeként említi, 
hogy a magánkézben lévő 
KÖKI Terminál bevásárlóköz-
pont közhasználatra átadott 

tereinek – például az autóbusz-
végállomás – használatát a ke-
rületi rendőrségen túl többen is 
jogosultak ellenőrizni: a FÖRI 
kollégái és a KRK önkormány-
zati rendészei is, míg a vasút-
állomás területén a BRFK X. 
kerületi Rendőrkapitánysá-
gának munkatársai látnak el 
járőrszolgálatot és járnak el 
a különböző szabálysértések 
vagy bűncselekmények észle-
lésekor. A kispesti önkormány-
zati rendészek visszatérően 
járőröznek illetékességi terü-
letükön, de kizárólag Kispest 
közigazgatási határain belül 
tudnak eljárni. Gajda Péter arra 
kérte a FÖRI igazgatóját, hogy 
fokozott rendészeti jelenlétet 
biztosítson a területen a köz-
biztonsági problémák megol-
dása érdekében.

Fokozottabb
rendészeti jelenlét 

szükséges

Együtt keresnek megoldást a problémákra
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Kispest polgármestere megkö-
szönte a jelenlévőknek, hogy 
minden nehézség ellenére si-
került elérni az elmúlt évre 
kitűzött célokat. Elmondta, a 
kerület lehetőségeihez, adott-
ságaihoz mérten az önkor-
mányzat mindent megtesz 
azért, hogy a kellő anyagi és 
szakmai támogatást megkap-
hassák a kispesti intézmények. 

Hozzátette, tapasztalja, hogy 
minden vezető a legjobb szak-
mai tudásával működteti intéz-
ményét. Gajda Péter beszélt 
az intézményfelújítási prog-
ramról, amelynek keretében 
az önkormányzat évente 500 
millió forintot biztosít kerüle-
ti óvodák, bölcsődék, iskolák, 
egészségügyi és szociális in-
tézmények korszerűsítésére, 

és megígérte, hogy az önkor-
mányzat 2019-ben is folytatja 
ezt a támogatást. Célunk, hogy 
elvégezzünk minden olyan fel-
adatot, amit a Polgármesteri 
Programban vállaltunk, meg-
ígértünk – jelentette ki, majd 
megköszönte a vezetők elmúlt 
évben végzett munkáját, és 
boldog új évet kívánt minden 
jelenlévőnek.

Köszöntötték a kispesti intézmények 
vezetőit

ÖNKORMÁNYZAT

Hagyományosan a Halásztanya étteremben köszöntötte a kerületi nevelési, 
kulturális, egészségügyi, sport- és szociális intézmények vezetőit Gajda Pé-
ter polgármester. Részt vett az eseményen Kertész Csaba alpolgármester és 
Bak Ferenc, a Külső-Pesti Tankerületi Központ igazgatója is.

Gajda Péter polgármester köszöntötte a vezetőket

A XIX. kerületben a leendő 
első osztályos diákok szüleit 
hívja és várja szülői fórumra 
2019. február 6-án 17 órára 
a Károlyi Mihály Magyar-
Spanyol Tannyelvű Gim-
náziumba (XIX., Simonyi 
Zsigmond utca 33.) Kispest 
Önkormányzata és a Külső-
Pesti Tankerületi Központ. 
A fórum résztvevői tájékoz-
tatást kapnak az iskolaérett-
ség kritériumairól, valamint 
a beiskolázással kapcsolatos 
jogszabályokról, a beiskolá-
zási eljárásról. A szülői fóru-
mon – amely nem helyettesíti 
az iskolák óvodások számára 
szervezett programjait – az in-
tézmények vezetői és a leendő 
első osztályos tanítók is részt 
vesznek. A fórum után lehető-
ség nyílik kérdések feltevésére 
is. A fórumot megnyitja és az 
óvodákkal kapcsolatosan tájé-
koztatót tart Gajda Péter pol-
gármester. Az iskolaérettség 
kritériumairól Molnár Anikó 
okleveles gyógypedagógus, 
szakvizsgázott fejlesztőpeda-
gógus, a Fővárosi Pedagógiai 
Szakszolgálat XIX. kerületi 
Tagintézményének munkatár-
sa, a beiskolázás jogszabályi 
hátteréről Bak Ferenc, a Kül-
ső-Pesti Tankerületi Központ 
igazgatója tart előadást.

Fórum leendő
elsősök szüleinek

OKTATÁS
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FELHÍVÁS

Azok a kerületi nyugdíjas pedagógusok, akik 
50, 60, 65, 70 évvel ezelőtt szerezték meg képe-
sítésüket, és legalább 30 évet töltöttek a pedagó-
guspályán, díszoklevél iránti kérelmüket 2019. 
február 28-ig adhatják le személyesen a Polgár-
mesteri Hivatal Humánszolgáltatási és Szociális 
Iroda Humánszolgáltatási Csoportjánál (Város-
ház tér 18-20.). A kérelem leadása előtt minden 
esetben egyeztetni szükséges a 06-1-347-4617-

es telefonszámon! A kezdeményező kérelemhez 
csatolni kell a képesítő oklevelet vagy hiteles 
másolatát, szakmai önéletrajzot és a szolgálati 
évek számát igazoló okiratot (pl. munkakönyv 
másolata). Ha az érintett már megkapta a dísz-
oklevél valamelyik fokozatát, úgy a kezdemé-
nyező kérelemhez csak a díszoklevél másolatát 
kell csatolni. További felvilágosítás a 06-1-347-
4617-es telefonszámon kérhető.

Pedagógusok díszoklevél-kérelme

Ismerkedés a török kulturális programmal
ÖNKORMÁNYZAT

A sikeres kispesti török-magyar óvodás kulturális programmal ismerkedett Fűrész György polgármes-
ter vezetésével Csókakő küldöttsége. Részt vett az eseményen Bognár Gábor csókakői alpolgármester 
és dr. Klima Olga jegyző is.

A csókakői vendégeket és a tö-
rök intézet munkatársait Gajda 
Péter polgármester és Vinczek 
György alpolgármester fo-
gadta a Városházán, majd az 
Árnyas óvodában folytatódott 
a program. A wekerletelepi 

intézmény év végén csatlako-
zott a kulturális programhoz, 
amely 2018-ban sikerrel zaj-
lott le a Szivárvány óvodában. 
Az óvodások török népi mon-
dókákkal, dalokkal, mesékkel, 
táncokkal, az ebru-festészettel, 

fonalkészítéssel, gyermekjá-
tékokkal és ízekkel ismerked-
nek, kirándulnak a budapesti 
török emlékhelyekre, és óvo-
dapedagógiai foglakozás is vár 
rájuk a Nemzeti Múzeumban. 
Köszöntőjében Szűcsné Juhász 

Csilla intézményvezető mutat-
ta be a három épületben tíz cso-
porttal működő óvodát, majd a 
programot koordináló Yunus 
Emre Intézet – Török Kultu-
rális Központ vezetője, Yakup 
Gül köszöntötte a vendégeket 
és méltatta a kezdeményezést. 

Fűrész György csókakői pol-
gármester szerint fontos, hogy 
a gyerekek más népek kultúrá-
jával is megismerkedjenek, ez 
nyitottá teszi őket és megerősí-
ti magyar gyökereiket is. Hoz-
zátette, szeretnék a kulturális 
programot a csókakői óvodá-
ban is beindítani. A műsorban 
a kisgyerekek játékos ízelítőt 
nyújtottak a megtanultakból, 
majd a program kispesti része 
wekerletelepi sétával folytató-
dott.

Játékos programbemutató az Árnyas óvodában

Csókakőn is sze-
retnék beindítani

a programot

Február közepéig tekinthető meg a tárlat

Hatodik alkalommal nyílt ki-
állítás a Városi ember és a 
környezet című fotópályázat 
anyagából a Kispesti Város-
háza Tárlaton. Bogó Józsefné, 
a Környezetvédelmi Bizottság 
elnöke köszöntőjében elmond-
ta, a pályázatot 2012-ben írta 
ki először a bizottság a korábbi 
önkormányzati képviselő, Lő-
rinczi György kezdeményezé-
sére. Az idei kiírásra 17 fiatal 
összesen 45 fotográfiával ne-
vezett. Gajda Péter polgármes-
ter Bogó Józsefnével és Tóth 

Tibor bizottsági szakértővel 
együtt adta át a díjakat. Ember 
és a környezet kategóriában 
Mátrai Hajna Csilla, Az élő 
természet képbe zárt pillanatai 
kategóriában Péterfia Janka, 
Környezetvédelem kategóriá-
ban Simon Kevin, Makró ka-
tegóriában Szőke Anna Sára 
ért el első helyezést. A fotó-
pályázat legjobb alkotásaiból 
rendezett tárlat február 13-ig 
tekinthető meg a Városháza 
aulájában.

Fiatal természetfotósok képei a Városházán
PÁLYÁZAT
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Kiemelkedő közművelődési tevékenységéért Siklós Zsuzsannát, a Kispesti 
Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjét jutalmazta az önkormányzat a magyar 
kultúra napja alkalmából rendezett ünnepségen a KMO-ban.

Elismerés a magyar kultúra napján
KULTÚRA

Kispest Önkormányzata Kép-
viselő-testületének 13/2015. 
(V.6.) rendelete alapján bár-
mely kispesti lakos, valamint 
a kerületben székhellyel, te-
lephellyel rendelkező civil-
szervezet javaslatot tehet a 
Kispest Díszpolgára cím és a 
Kispestért Díj adományozásá-
ra. A Kispest Díszpolgára cím 
azon maradandó értéket alko-
tó, nagy megbecsülésnek ör-
vendő személyek részére ado-
mányozható, akik kimagasló 
munkásságukkal hozzájárultak 
Kispest fejlődéséhez, a kerület 
jó hírnevének öregbítéséhez. 
Kispestért Díj azon Kispest-
hez kötődő személyek részére 
adományozható, akik kiemel-
kedő szakmai munkásságuk-
kal, közéleti szerepvállalásuk-
kal jelentősen hozzájárultak 
közösségük, szakmájuk és a 
kerület fejlődéséhez, a kerület 
jó hírnevének öregbítéséhez. 
Mindkét cím posztumusz is 
adományozható. Elismerés-
re vonatkozó javaslatot 2019. 
február 20-ig lehet benyújtani 
a www.kispest.hu honlapról 
letölthető nyomtatványon. 
Emailcím: elismeresek@kis-
pest.hu, postacím: Kispest 
Önkormányzata, polgármester 
– 1195 Budapest, Városház tér 
18–20.

Kispest Díszpolgá-
ra és Kispestért Díj

FELHÍVÁS

Kispest Önkormányzata 2011 
óta adományoz díjat kiemel-
kedő közművelődési tevé-
kenységért a magyar kultú-
ra napja alkalmából, egyben 
köszönetet mond a kerületi 
intézmények dolgozóinak a 
fontos és felelősségteljes mun-
káért, amellyel hozzájárultak 
Kispest kulturális életének 
gazdagításához. A Kispesti 
Önkormányzat KOSIE Bi-
zottságának döntése alapján 
ebben az esztendőben Siklós 
Zsuzsannát, a Kispesti Hely-
történeti Gyűjtemény vezető-
jét jutalmazták, akinek Gajda 
Péter polgármester, dr. Hiller 

István, Kispest országgyűlési 
képviselője, Szujkó Szilvia, 
a KOSIE Bizottság elnöke és 
Vinczek György alpolgármes-
ter adta át a díjat, a Tihanyi 

Viktor által készített emlék-
plakettet. Siklós Zsuzsanna 
1994 óta dolgozik a Kispes-
ti Helytörténeti Gyűjtemény 
vezetőjeként. 1994-től 1996-

ig a gyűjtemény anyagának 
rendszerezése, majd 1996-tól 
a gyűjtemény önálló épületbe 
kerülése után a Kispesti Viga-
dóhoz tartozó intézmény ve-
zetése lett a feladata. 2002 és 
2007 között a Kispesti Vigadó 
igazgatója volt, majd a kerületi 
intézményhálózat összevonása 
után, 2007-től a KMO Műve-
lődési Házba integrálva ismét a 
gyűjtemény vezetői feladatait 
látja el. A kispesti gyűjtemény 
Budapest egyik legnagyobb 
gyűjtött anyagával rendelkező 
intézménye, ahol jó színvona-
lú, kiegyensúlyozott szakmai 
munka folyik. 

Dr. Hiller István és Siklós Zsuzsanna a díj átadásán

Példaértékű a 
gyűjtemény mun-
katársainak szak-
mai tevékenysége

2019. JANUÁR2019. JANUÁR

Hetvennégy éve, 1945. janu-
ár 9-én fejeződtek be a II. vi-
lágháború harcai Kispesten. 
Ebből az alkalomból tartottak 
megemlékezést a Városház 
téren álló emlékműnél. „Még 
most is élnek a környékbeli 
házakban azok közül, akik 
megélték és látták, mi történt 
a városban 1945 januárjában. 
A II. világháború mának szóló 
üzenete pedig az, hogy konf-
liktusainkat próbáljuk meg bé-
kében rendezni a hétköznapok-
ban és a politikában” – mondta 
beszédében Vinczek György 
alpolgármester. A Magyar El-
lenállók és Antifasiszták Szö-
vetsége kispesti szervezeté-
nek képviseletében Szonderik 
Gyula – aki kilencévesen élte 
át a borzalmakat – megem-
lékezett a Kispest környéki 

harcokban elesett magyar és 
szovjet katonákról, valamint 
személyes emlékeit idézte 
fel az 1944-es első bombázás 
szörnyűségeiről, a kispesti zsi-
dók elhurcolásáról és a nyilas-
terrorról. A MEASZ kispesti 
szervezetének képviseletében 
Szonderik Gyula és a Romák 
Felzárkóztatásáért Egyesület 
nevében Losó Györgyné közö-
sen, az önkormányzat képvise-
letében Vinczek György és dr. 
Bernát Péter, a Polgármesteri 
Kabinet Iroda vezetője helye-
zett el koszorút az emlékmű 
talapzatán. A csaknem 3,5 mé-
ter magas, bronzból készült, 
békét szimbolizáló nőalakot 
1960-ban állították fel, a szo-
bor Tar István szobrászművész 
alkotása.

Rendvédelmi dolgozókat jutalmaztak
KÖZBIZTONSÁG

Berecz Roland rendőr törzsőrmester kapta Az év rendőre, Sándor Barna tűzoltó törzszászlós Az év 
tűzoltója és Békési Gábor Az év polgárőre kitüntető címet.

Főhajtás a Kispesten elesettek emlékére
EMLÉKEZÉS

Szonderik Gyula és Losó Györgyné az emlékműnél

A Kispest közbiztonságát, a 
közrendet, a kerület lakóinak 
nyugalmát védelmező szerve-
zetek dolgozói, a szolgálatot 
kiválóan teljesítő rendőrök, 
tűzoltók és polgárőrök tiszte-
letére rendezett ünnepségen és 
díjátadón Gajda Péter polgár-
mester és Jambrik Rudolf tűz-
oltó ezredes, a Dél-pesti Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség 
vezetője mondott köszöntőt, 
majd a polgármester, Lackner 
Csaba, a Várospolitikai, Vá-
rosüzemeltetési és Rendésze-
ti Bizottság elnöke, illetve 
Lázár Tamás közbiztonsági 
tanácsnok adta át az elismeré-
seket. Kispest Önkormányzata 
Az év rendőre elismerő címet 
adományozta Berecz Roland 
rendőr törzsőrmesternek, Az 
év tűzoltója elismerő címet 
adományozta Sándor Barna 

tűzoltó törzszászlósnak, Az év 
polgárőre elismerő címet ado-
mányozta Békési Gábornak. 
Kispest közbiztonságáért kifej-
tett odaadó munkájukért, a pél-
damutató szolgálat ellátásának 
elismeréséül oklevelet és pénz-
jutalmat vehettek át a XIX. ke-
rületi Rendőrkapitányság és a 
Dél-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltséghez tartozó XIX. 
kerületi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság kiemelkedő 
munkát végző munkatársai. Az 
emberek biztonságát szolgáló, 
a rendőrség és az önkormány-
zat tevékenységét támogató 
önzetlen polgárőri munkája 
elismeréseként, Kispest köz-
biztonságáért kifejtett odaadó 
munkájáért elismerő oklevél-
ben részesült Mangel-Vályi 
Áron polgárőr és Hoffer István 
önkormányzati rendész.Berecz Roland, Sándor Barna és Békési Gábor

t

Idén 14 intézmény, köztük a Kispesti Munkás-
otthon Művelődési Ház érdemelte ki a Minősí-
tett Közművelődési Intézmény címet, amelyet 
Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának kultúráért felelős államtitkára, 
Krucsainé Herter Anikó helyettes államtitkár 
és Fülöp Péter, az államtitkári kabinet főtanács-

adója adott át a magyar kultúra napján rendezett 
ünnepségen a Hagyományok Házában. Az elis-
merő címről szóló dokumentumot az intézmény 
nevében Gábor Ilona, a KMO igazgatója vette 
át, akit az ünnepségre elkísértek a művelődési 
ház munkatársai, valamint az önkormányzattól 
Vinczek György alpolgármester.

Minősített Közművelődési Intézmény lett a KMO
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Vélemények az idei költségvetés előkészítéséről
POLITIKAI PÁRTOK ROVATA

Zajlik a kispesti költségvetés előkészítése. Mely beruházást helyezné előtérbe a költségvetés előkészí-
tésénél?

Kispest képviselő-testüle-
te komoly felelősséggel járó 
feladat előtt áll, ugyanis a kö-
zeljövőben kerül sor a tárgy-
évi költségvetés elfogadására. 
Ilyenkor történik a megvalósí-
tandó célok meghatározása, a 
feladatok kijelölése. A kerület 
intézményeinek működtetésén 
túl az önkormányzat évről évre 
számos önként vállalt feladatot 
is ellát. Az éves költségvetés-
nek anyagi fedezetet kell nyúj-
tania minden meghatározott 
célra. Biztosítani kell a for-
rást a kerületi sportélet fenn-
tartásához, az egészségügyi 
intézmény fejlesztéséhez, az 

oktatási, művelődési és neve-
lési intézmények működteté-
séhez, a közbiztonsági és köz-
terület-fenntartási feladatok 
ellátásához, valamint minden 
más önkormányzati működé-
si területhez. Ehhez garanci-
át jelent Kispest folyamatos 
stabil gazdálkodása, aminek 
következtében az elmúlt éve-
ket sorra többlettel zárta a ke-
rület. A működési feladatokon 
túl rendkívül fontos az intéz-
ményhálózat szinten tartása, 
fejlesztése, amely 2019-ben 
is folytatódik, elsősorban böl-
csőde- és óvodafelújítások 
formájában. A korábbi idő-
szaktól eltérően jelen ciklus-
ban a kerületi lakosoknak is 
lehetőségük van javaslattétel-
re a fejlesztési feladatok egy 
részének meghatározásához. 
Véleményüket a közösségi 
költségvetés kialakítása során 
fejthették ki. Minden megjelölt 
cél egyaránt fontos, a kispesti-
ek komfortérzetét növelő beru-
házás lesz. Ezek közül talán a 
legtöbb lakost érinti a Puskás 
Ferenc Általános Iskola udva-
rának felújítása, melyre több 
száz javaslat érkezett. Ez az 
iskolák államosítása óta nem 

a helyi önkormányzat felada-
ta volna, azonban az oda járó 
gyermekek biztonsága érde-
kében magam is azon a véle-
ményen vagyok, hogy szükség 
volna a helyi beavatkozásra. A 
költségvetés kialakítása során 
idén is nagy gondot fordítunk 
arra, hogy odafigyelő, megfon-

tolt gazdálkodással biztosítsuk 
a kötelező és önként vállalt 
feladatok végrehajtását, és 
megfelelő keret álljon rendel-
kezésre a fejlesztések megva-
lósításához a gazdasági mérleg 
egyensúlyban tartása mellett, 
ezzel szolgálva a kispestiek 
érdekét.

Az óvodák és bölcsődék fel-

újítását a kispesti gyermekek 
érdekében nagyon fontosnak 
tartom csakúgy, mint azt, hogy 
ezek az intézmények az eddi-
ginél több pénzt kapjanak bú-
torok és játékok beszerzésére. 
Szintén fontos, hogy biztosít-
sunk sportolási lehetőséget a 
kicsiknek, például – a szomszé-
dos kerületek szinte valameny-
nyi óvodájában megtalálható 
– ovis sportpályák építésével. 
A sok helyütt katasztrofális 
állapotban lévő utak és járdák 
felújítására az eddiginél na-
gyobb hangsúlyt kell fektetni, 

a kispestiek biztonságérzete 
szempontjából a térfigyelő ka-
merarendszer fejlesztésére is 
több forrást kellene biztosítani. 
Emellett a Kossuth téri piac, az 
egészségügyi intézet betegirá-
nyító tere és a Berzsenyi utcai 
háziorvosi rendelő felújítását 
egyaránt fontosnak tartom. 
A Kossuth téri piac az elmúlt 
években 150 millió forint nye-
reséget termelt a vagyonkeze-
lőnek; ebből önerőt képezve 
már rég pályázni kellett volna 
a piac megújítására a Fővá-
rosi Önkormányzat Tér_Köz 

pályázatán. Ez az a támogatá-
si forma, amelyen 110 millió 
forintot nyert az önkormány-
zat a wekerlei kispiac jelenleg 
is zajló korszerűsítésére. Az 
egészségügyi intézet betegirá-
nyítójának felújítását idén meg 
kell kezdeni, mert bár az tavaly 
is szerepelt a költségvetésben, 
a munka mégsem kezdődött el. 
Emellett nagyon fontosnak tar-
tom, hogy Kispestnek épüljön 
végre egy sportcsarnoka, más 
önkormányzatokhoz hasonló-
an a kispestinek is támogatnia 
kellene ennek megvalósulását.

Fekete László 
(MSZP-DK-PM)

Várjuk
észrevételeiket!

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

FOGADÓÓRA
Dr. Hiller István országgyű-
lési képviselő következő 
fogadóóráját 2019. február 
7-én, csütörtökön 17 órától 
tartja a pesterzsébeti MSZP-
irodában (XX., Ady Endre 
utca 84/a.).
Előzetes bejelentkezés nem 
szükséges. Szeretettel várjuk 
önöket!Dr. Hiller István (MSZP)

Fontos, hogy folytatódjon az 
óvodák és bölcsődék még fel 
nem újított intézményeinek 
korszerűsítése, hogy a kerüle-
tünkben mindenhol megfelelő 
körülmények között tanulhas-

sanak, fejlődhessenek gyereke-
ink. Emellett az egészségügyi 
intézet épületének korszerű-
sítése és az elavult orvosi mű-
szerek, eszközök cseréje sem 
várathat tovább magára. Sajnos 
most már jó pár éve nem épült 
nyilvános műfüves focipálya. 
Többször javasoltam már a 
Rákóczi utcai és a Toldy utcai 
beton focipálya műfüvesre való 
cseréjét. Harminc éve még én is 
ezeken a pályákon koptattam a 
cipőmet, mondhatni, megérett 
a változásra. Továbbá a KAC-
pályát tovább kell fejleszteni, 
minden egyes beépítésre alkal-
mas területet a köz javára kell 
fordítani, hogy minél szélesebb 
körben legyen lehetősége a la-
kosságnak sportolni.

Lázár Tamás (Jobbik)

Akármilyen hihetetlen, Ameri-
kában évtizedekig be volt tilt-
va a karácsony. Igaz, jó régen, 
és a puritánok miatt. Az első 
telepesek, a Zarándok Atyák a 
híres Mayflower hajón érkez-
tek az Újvilágba 1620-ban. Pu-
ritán elveket vallottak, és úgy 
tartották, hogy a karácsony 
valójában egy pogány ünnep, 

a Szaturnália átkeresztelése 
(ebben amúgy igazuk volt), és 
mint ilyen eretnekség. Így az-
tán annak rendje és módja sze-
rint betiltották, karácsonykor 
bezártak a templomok, kinyi-
tottak a boltok, kötelező volt 
dolgozni a jeles napon, tilos 
volt ajándékozni, ünnepelni. 
A törvényt megszegőket pénz-
bírsággal sújtották. A szigor 
később azért enyhült, de tény, 
hogy az Egyesült Államokban 
csak 1870-ben lett hivatalos 
ünnep a karácsony.
A protestáns irányzatok azon-
ban nem csupán a katolikus 
ünnepek egy részével, de a 
templomok túldíszítettségé-
vel is szakítottak. Magyaror-
szágon az 1567-es debrece-
ni alkotmányozó zsinat után 
száműzték a képeket a templo-
mokból. A freskókkal egysze-

rűbb volt a helyzet: egyszerűen 
lemázolták őket. Bár a cél egy-
értelműen az eltüntetés volt, a 
mész konzerváló hatása miatt a 
freskókat valójában megmen-
tették az utókornak. Az eszme 
végül nem győzte le a józan 
észt, több száz év múltán cso-
dálatos középkori freskók ke-
rültek elő és váltak restaurálás 
után újra közkinccsé. Ma már 
aligha jutna eszébe bárkinek a 
puritánság jegyében művészet-
történeti jelentőségű freskókat 
lemeszelni. Vagy mégis? Az 
orbáni puritanizmusnak ez is 
sikerült. A Miniszterelnökség-
gé avanzsáló karmelita épü-
letegyüttes refektóriumának 
mintegy 230 éves, hazánkban 
egyedülálló, copf stílusú fres-
kóit egyszerűen lefestették. 
Állítólag előzőleg konzer-
válták, így van remény, hogy 

egyszer majd régi pompájában 
csodálhatjuk meg. Valakik úgy 
döntöttek, hogy a kormányülé-
sekhez méltóbbak a puritán, 
fehér falak. Talán így akar-
ják kompenzálni a mérhetet-
len vagyonosodást, amit nem 
hogy nem rejtenek véka alá, 
valósággal kérkednek vele. A 
fideszes, újgazdag elit hival-
kodó életvitele oly mértékben 
irritáló, hogy csinálni kellett 
valamit. Így történt, hogy egy 
16 milliárdos beruházás során, 
ahol csak a belsőépítészetre 
négymilliárd forint jutott, egy 
egyedülálló művészettörténeti 
emléket nem felújítottak, ha-
nem eltüntettek. Merthogy ők 
puritánabbak, mint az egykori 
szerzetesek. Az (álszent) esz-
me győzedelmeskedett a józan 
ész felett. Remélem, a kará-
csonyt nem tiltják be.

Puritánok
KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA
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Dódity Gabriella
(Fidesz-KDNP)

Burány Sándor (MSZP)



Február 2-án délután a Citrom 
Cirkusz Farsangon a legki-
sebbek és a legnagyobbak jel-
mezben vagy anélkül, együtt 
élvezhetik a Rutkai Bori Ban-
da csodás bábokkal tarkított, 
vidám családi diszkóját. Aki 
csupán álarcot szeretne felven-
ni erre az alkalomra, a hely-
színen elkészítheti magának. 
Ugyanezen a napon délelőtt 
a Bölcsődenyitogatón a kis-
gyermekes szülők a kerület-
ben működő hat bölcsődével 
ismerkedhetnek meg. A böl-
csődék kínálatát a kerületi böl-
csődevezetők mutatják be. A 
beszélgetésre együtt is érkez-
hetnek a családok, mert amíg a 
felnőttek beszélgetnek, az ap-
róságok is jól érezhetik magu-

kat a játszószőnyegen. Február 
16-án a WEKKA Közhasznú 
Alapítvány által támogatott 
ingyenes, kreatív műhelyfog-
lalkozáson farsangi kép készül 
majd. Az esemény díjtalan, de 
regisztrációhoz kötött, melyre 
január 28-tól van lehetőség a 
WKK weboldalán, a program-
nál. Játszva barangolhatnak a 
télutó erdejében, kis utat épít-
ve maguknak azok a nagyóvo-
dás, kisiskolás korú gyerekek, 
akik február 23-án ellátogat-
nak az Élményfestés játékmű-
helyre. A sok vidámság mellett 
nem feledkezhetünk el arról 
sem, hogy a betegségekkel 
teli, téli időszakban a szerve-
zetünknek szüksége van egy 
kis segítségre, ezért a február 

9-i workshopon az immunvé-
delem otthoni praktikáit lehet 
majd elsajátítani szakavatott 
gyógynövényszakértő, termé-
szetgyógyász segítségével. 
Idén sem maradhat el a We-
kerlei Társaskör Egyesület és 
a WKK közös szervezésben 
évek óta megrendezett Télte-
metés. A gondűző cédulákkal 
teletűzdelt kiszebábot február 
23-án délután fogják közös 
éneklés mellett tűzre dobni a 
kultúrházban elkészített, zaj-
keltő eszközökkel felszerelke-
zett télűzők. Ha kedvet kap-
tak valamelyik programhoz, 
további részleteket találnak 
a kultúrház frissen megjelent 
műsorfüzetében vagy wkk.kis-
pest.hu honlapon.
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Farsangi zsongás a Wekerlei Kultúrházban
PROGRAMAJÁNLÓ

Mozgalmas és változatos programok várják a látogatókat a farsangi idő-
szakban a Wekerlei Kultúrházban.

Vidám programmal készül a Rutkai Bori Banda

Csokoládétortával, virággal 
és emléklappal köszöntötte 
Morschl Györgynét 90. szüle-
tésnapja alkalmából Vinczek 
György alpolgármester, Var-
ga Attila, a szociális bizottság 
elnöke és Balázs Piroska, a 
Segítő Kéz Kispesti Gondozó 
Szolgálat intézményvezetője. 
Marika néni 1929. január 1-jén 
született. Több mint tíz éve 
tagja a gondozó szolgálat Zöld 
Diófa Idősek Klubjának, aktí-
van részt vesz a programokon, 
gyermeke és unokája rendsze-
resen látogatja.

Csokoládétortával, fehérbor-
ral és emléklappal köszöntötte 
Szauter Józsefet 90. születés-
napján Vinczek György alpol-
gármester. Józsi bácsi 1929. 
január 18-án született Cséven, 
Pilisborosjenőn járta ki az ele-
mi iskolát, majd villanyszerelő 
végzettséget szerzett. Dolgo-
zott többek között a Honvéd 
Kórház és a Petőfi laktanya 
építésénél is. Hatvanévesen 
ment nyugdíjba, majd még öt 
évig dolgozott nyugdíjasként. 
Egy lánya, egy unokája és két 
dédunokája született.

Idős kispestieket 
köszöntöttek

ÜNNEP

v

Február 2-án 17 órától Moha-
ros Attila Ballada egy szolgafiú 
emlékére című dokumentum-
filmjét mutatják be a Néprajzi 
Filmklubban. Február 8-án 16 
órától az anyanyelv nemzet-
közi napját ünneplik a Juhász 

Magda által vezetett Versbará-
tok Klubjában, február 21-én 
rendhagyó irodalmi órát tarta-
nak kispesti iskolásoknak. Feb-
ruár 15-én 17.30-tól Szarajevó-
ról tart előadást Veréczi Zsuzsa 
a Wekerlei Világjárók sorozat 

keretein belül. Február 22-én 
a Péntek esti mesék sorozat 
részeként Szigel Gáborné me-
sél a fogápolásról. A könyvtári 
programokon a részvétel díjta-
lan, de előzetes regisztrációhoz 
kötött.
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Előzetes a Wekerlei Könyvtár februári programjaiból

Programdömping a KMO Művelődési Házban
ELŐZETES

Idén is színes programkínálat várja az érdeklődőket a KMO Művelődési Házban. Ezúttal a februári és 
márciusi rendezvényekből nyújtunk ízelítőt.

Alig kezdődött el az év, már 
két teltházas programot – újévi 
koncertet és a magyar kultú-
ra napját Kispesten köszöntő 
Berecz András-estet – is ren-
deztek a KMO-ban. Február 
1-jén 18 órakor nyílik meg az 
Előtér Galériában Raj Csa-
ba Idegen vizeken című ki-
állítása. A KMO 2019-ben is 
csatlakozott a Kultúrházak 
éjjel-nappal című országos 

programsorozathoz, melynek 
keretén belül február 16-án 11 
órától Itt a farsang címmel ad 
gyermekkoncertet a Kolom-
pos együttes, 16 órától Csányi 
Vilmos Íme, az ember című 
előadását tekinthetik meg az 
érdeklődők, 19.30-tól pedig – 
a Mydros együttes közremű-
ködésével – görög esttel várja 
a vendégeit a művelődési ház. 
Pais István filozófiatörténész 

február 20-án és április 17-én 
az ókori görög humorról és 
az ógörög szerelemről tart in-
gyenes előadásokat. A február 
23-án 19 órától megrendezen-
dő farsangi álarcosbál vidám 
kikapcsolódást nyújt majd az 
érdeklődőknek. Február 26-án 
19 órától a Nyáry Krisztián 
„szerelmeskönyveiből” ké-
szült Így szerettek ők… soro-
zat által nyerhetnek bepillan-

tást Móricz Zsigmond szerelmi 
életébe, Koltai Róbert fősze-
replésével. Az est különleges-
sége, hogy a színészóriások 
mellett – Móricz Lili szerepé-
ben – Tamás Réka 5. osztályos 
kispesti tanuló is színpadra 
lép. Március 1-jén ötödik al-
kalommal rendezik meg a 
Kispesti Üzleti Találkozót. Az 
ingyenes rendezvényen külön-
leges előadásokat hallhatnak 
az érdeklődők. Remek kikap-
csolódásnak ígérkezik Görög 
Ibolya protokollszakértő elő-
adása is március 5-én. Március 
9-én a felnőttek Charlie-kon-
certnek, március 10-én a gye-
rekek Halász Judit-koncertnek 
– amelyre már minden jegy el-
kelt – lehetnek részesei. Utób-
bi koncert része a március 10-i 
Tavaszi szív–lélek–testébresz-
tő komplex egészségmegőrző 
napnak, melynek fókuszába 
az autoimmun betegségek ke-
rültek. A hagyományos rovar-
börzét március 24-én rendezik 
meg a művelődési házban. 
Március27-én a színházi világ-
nap alkalmából a Hippolyt, a 
lakáj című színdarabot tekint-
hetik meg a KMO színpadán. 
Valamennyi programról továb-
bi információkat olvashatnak a 
www.kmo.hu honlapon, illetve 
a január elején megjelent Ta-
vaszi programsoroló újságban 
és programfüzetben.

Idén is színvonalas rendezvényekre várják a kispestieket

t

PROGRAMAJÁNLÓ
Megfigyelések a VII. emeletről
Katt címmel nyílt meg Getto Márton fo-
tókiállítása a Wekerlei Kultúrházban a 
magyar kultúra napja alkalmából. A tárlat 
– amelynek része Getto József szobrász-
művész, Márton ikertestvérének néhány 
munkája is – február 28-ig tekinthető meg 
az intézmény nyitvatartási idejében.

Játékbabák között
Mazalin Tatjána és Mazalin Natália 

játékbabáit és karácsonyfadíszeit mutatja 
be a Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény 
Gyűjtők és gyűjtemények sorozatának 7. 
kiállítása, amely március 29-ig várja az ér-
deklődőket a Csokonai utca 9. szám alatt, 
keddtől péntekig 14–16 óra között.

Lelki navigáció a könyvtárban
A FSZEK Üllői úti könyvtár Lelki navi-
gáció – úton az egészséges érzelemvilág 
felé című sorozatának programjaira min-

den hónap első csütörtökén 17 órától ke-
rül sor. A következő, február 7-i előadás 
témája: „Ütközések – A haragtól a meg-
békültségig”. Előadók: Kovács Tiborné 
addiktológiai konzultáns, mentálhigiénés 
lelkigondozó és Dankó Ferenc mentál-
higiénés lelkigondozó, lelkész. A ren-
dezvény ingyenes, a fszek1901@fszek.
hu emailcímen vagy a 06-1-281-1163-as 
telefonszámon jelentkezőknek ülőhelyet 
biztosítanak.
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Fontos tudni, hogy az ingat-
lanok előtti járda megtisztítá-
sa az ingatlan tulajdonosának 
– kezelőjének, használójának 
vagy bérlőjének – a feladata. 
A segítő együttműködéssel 
megelőzhetőek a jegesedett 
felületeken való elcsúszások-
ból adódó, olykor súlyos bal-
esetek, amelyeket követően 
számítani lehet arra, hogy a 
balesetet szenvedett járókelő 
polgári pert indíthat az őt ért 
kár megtérítése érdekében. Az 
egy-egy balesetből adódó kár-
térítés az ingatlan tulajdonosát 
vagy adott esetben a társasház 
lakóközösségét együttesen 
terheli. Kérünk mindenkit, 
hogy saját lehetőségeihez 
mérten segítse a gyalogosjár-
dák járhatóságának fenntar-
tását, és az ingatlanok előtti 
járdákon, közlekedőutakon 
végezze el a szükséges hó- és 
síkosságmentesítést.
A fás szárú növények védelmé-
ről szóló 346/2008. (XII. 30.) 

Korm. rend. szerint a járdák 
síkosságmentesítésére olyan 
anyag használható, amely a 
közterületen vagy annak kör-
nyezetében levő fás szárú nö-
vények egészségét nem veszé-
lyezteti. Az ilyen területeken 
a környezet védelme miatt a 
durva szemcséjű homok, illet-
ve homokkal kevert fűrészpor 

vagy forgács használata aján-
lott, konyhasó nem használha-
tó. Környezetbarát útszórósó 
és zeolitőrlemény kapható a 
nagyobb élelmiszer-áruházak-
ban és hipermarketekben.
Az ingatlan, az ingatlan előtti 
közterületi járda, valamint a 
járda és úttest közötti terület 
gyommentesítésére és tisztán 
tartására vonatkozó kötelezett-

ség teljesítését a főváros köz-
tisztaságáról szóló 48/1994. 
(VIII.1.) Főv. Kgy. rendelet, 
valamint Budapest Főváros 
XIX. Kerület Kispest Önkor-
mányzata Képviselő-testüle-
tének a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól szóló 
27/2016. (IX.29.) önkormány-
zati rendelete írja elő. A bur-
kolt utak és a fővárosi keze-
lésű közjárdák megtisztítását 
a fővárosban és Kispesten a 
Fővárosi Önkormányzat meg-
bízásából az FKF Zrt. végzi. 
A megállóhelyek és az azokat 
övező járdaszakaszok takarí-
tásáért az üzemeltető közleke-
dési vállalat felelős. A kerület 
kezelésében lévő közterületi 
járdák – parkokban, tereken, 
sétányokon átvezető gyalog-
járdák – tisztításáról a kispesti 
önkormányzat megbízásából a 
Közpark Nonprofit Kft. gon-
doskodik.

Zöldprogram Iroda

Hóeltakarítás és jégmentesítés Kispesten
FELHÍVÁS

Télen az utak és járdák a ráfagyott csapadék, illetve a letaposott hó mi-
att komoly veszélyforrást jelenthetnek a gyalogosan közlekedők számára. 
Ezért lényeges, hogy hó- és jégmentesítésük az időjárás függvényében akár 
naponta több alkalommal is megtörténjen.

Az ingatlan előtti járda megtisztítása a tulajdonos feladata

Az Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság által üze-
meltetett MoLaRi lakosságvé-
delmi rendszert idén is havonta 
ellenőrzik, a próbák minden 
hónap első hétfőjén zajlanak. 
Következő alkalommal, feb-
ruár 4-én 11 órától csökken-
tett üzemű, ún. morgatópróba, 
március 4-én 11 órától pedig 
hangos üzemű, teljes körű pró-
ba lesz Kispesten.

Az országgyűlés elfogadta az 
illegálisan kialakított kutak 
bírságmentes fennmaradására 
korábban 2018. december 31-
ig szóló időpont meghosszab-
bítását. Ennek alapján mente-
sül a vízgazdálkodási bírság 
megfizetése alól az a személy, 
aki a vízjogi fennmaradási en-
gedélyezési eljárást 2020. de-
cember 31-ig kérelmezi.

Idén is havonta lesz 
szirénapróba

KÖZLEMÉNY

KÖZLEMÉNY

2019. JANUÁR

A közterületi jár-
dákat a Közpark 

Kft. takarítja

Illegális kutak
bejelentése



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

Vinczek György
(12. sz. választókörzet)
alpolgármesteri fogadóórája:
Minden hónap második szerdáján 
13.00–16.00 óra között, telefonos 
egyeztetés alapján (347-4523)
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 
18-20.

képviselői fogadóórája:
Minden hónap harmadik hétfőjén 
17.00–18.00 óra között
Kertvárosi Közösségi Ház
(Temesvár u. 117.)

Kertész Csaba
(6. sz. választókörzet)
alpolgármester fogadóórája:
Minden hónap második keddjén 
14–16 óra között, telefonos bejelent-
kezés alapján (347-4573)
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 
18-20.

Rátkay Andrea
(3. sz. választókörzet)
alpolgármester
képviselői fogadóórája:
Minden hónap első péntekén 17.00–
18.00 óráig, Kispesti Vass Lajos 
Általános Iskola (Csokonai utca 9.)

alpolgármesteri fogadóórája:
Bejelentkezés e-mailben: 
ratkayandrea@gmail.com vagy
telefonon: 06-20-378-4243

Burány Sándor (MSZP)
országgyűlési képviselő:
Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján folyamatosan
(06-20-466-8492)

Dr. Hiller István (MSZP)
országgyűlési képviselő:
Következő fogadóóráját 2018. decem-
ber 13-án, csütörtökön 17 órától tartja 
a kispesti MSZP-irodában
(XIX., Kossuth Lajos utca 50.).
Előzetes bejelentkezés nem szükséges 

Dr. Béja Julianna
jegyző fogadóórája:
Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján (347-4529)
Városháza „A” ép. I/27.

* * *

1. sz. választókörzet
Fekete László
(MSZP-DK-PM)
Minden hónap második keddjén
17.00-tól a Forrásházban.
(Dobó Katica u. 18.)

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

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

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

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

7. sz. választókörzet
Lackner Csaba
(MSZP-DK-PM)
Telefonos egyeztetés alapján folyama-
tosan (06-20-549-2400)

8. sz. választókörzet
Ékes Gábor (Fidesz-KDNP)
Minden hónap első szerdáján
17.00–18.00 óra között
Wekerlei Társaskör Egyesület
(Kós Károly tér 10.)

9. sz. választókörzet
Somogyi Lászlóné
(MSZP-DK-PM)
Telefonos egyeztetés alapján 
(06-20-432-7731)

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

11. sz. választókörzet
Varga Attila
(MSZP-DK-PM)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-1-550-0019)

Listás képviselő
Dódity Gabriella
(Fidesz-KDNP)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-242-7079)
Fidesz-iroda (Ady Endre út 91.)

Listás képviselő
Szathury Kolos (Fidesz-KDNP)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-364-2441)

Listás képviselő
Lazányi Ferenc (Fidesz-KDNP)
Minden hónap első szerdáján
17.00–18.00 óra között
Wekerlei Társaskör Egyesület
(Kós Károly tér 10.)

Listás képviselő
Ferenczi István (LMP)
Telefonos egyeztetés alapján folyama-
tosan (06-20-239-2122)

Listás képviselő
Lázár Tamás (Jobbik)
Telefonos egyeztetés alapján 
(06-20-490-0727)
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 
18-20., A ép. II/71.

POLGÁRMESTERI HIVATAL
1195 Budapest, Városház tér 18-20. • Tel.: 3474-500

H: 14:00-18:00 • K: ZÁRVA • Sz: 8:00-16:30 • Cs: ZÁRVA • P: 8:00-12:00

RECEPCIÓ
H: 8:00-18.00 • K: 8:00-16:30 • Sz: 8:00-16:30 • Cs: 8:00-16:30 • P: 8:00-12:00

KERÜLETI HIVATAL, OKMÁNYIRODA
H: 7:00-17.00 • K: 8:00-18:00 • Sz: 8:00-20:00 • Cs: 8:00-18:00 • P: 8:00-15:00

ÜGYFÉLFOGADÁS A VÁROSHÁZÁN
FELNŐTT 24 ÓRÁS ORVOSI ÜGYELET
1195 Budapest, Petőfi u. 49.
Telefon: 282-9692
GYERMEKORVOSI ÜGYELET:
1089 Budapest, Üllői út 86.
Heim Pál Gyermekkorház
(éjszaka, hétvége és ünnepnapok)
Telefon: 264-3314
KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET
1195 Budapest, Ady Endre út 122-124.
Telefon: 347-5900
YAMAMOTO REHABILITÁCIÓ INTÉZET
1196 Budapest, Petőfi u. 79.
Telefon: 281-3035

EGÉSZSÉGÜGY

4.990 Ft
Futómű állítás

(szgk első tengely)
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1195 Budapest, Üllői út 303. (MOL kúton)  •  Tel: 06 1 357-6674, 06 20 394-7980  •  WWW.FIX.HU

Prémium 
autók 

Dél-Koreából

1194 BUDAPEST 
HOFHERR ALBERT U. 38/D

+36 1 280 1533, 
+36 20 318 3760

ertekesites@ssangyongdelpest.hu
 www.ssangyongdelpest.hu

Sokszáz millió eurós beruházás, 4 évnyi fejlesztés, vadonatúj moduláris padlólemez, 
sportos és fiatalos dizájn, igényes és kiemelkedően tágas belső kialakítás és csomagtér, 
vadonatúj 1.6 literes motorok és 7 légzsák Dél-Korea legrégebbi autógyártójától  
és 4x4 specialistájától!

4X4 SPECIALISTA KOREÁBÓL

Kombinált  
üzemanyag fogyasztás: 

5,2–8,4 l/100 km*. 
CO2 kibocsátás (vegyes): 134–190 g/km*.

A műszaki adatok felszereltségfüggők.  
A képen látható autó illusztráció.

*WLTP szabvány szerint

4  290  000 Ft-tól
A kedvezményekről és 
akciókról érdeklődjön 

márkakereskedésünkben!

Délpest
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LEVESEK
350 FT-TÓL

FŐÉTELEK
600 FT-TÓL

DESSZERTEK 
300 FT-TÓL

ÚJ NYITVA TARTÁS FEBRUÁR 4-TŐL:
H-P: 11:00-18:00

Szombat: 10:00-15:00
Cím: 1195 Bp., Városház tér 2. 

Fb.: facebook.com/konyhakertkispest 
Mobil: 0620-503-6603 

Ebéd házhozszállítást vállalunk!
Email: konyhakert19@gmail.com

ELŐZETES A PÁRBESZÉD TERE 2019.
FEBRUÁRI PROGRAMJAIBÓL
KEDVES ÉRDEKLŐDŐK!
TOVÁBBRA IS NAGY ÖRÖMMEL VÁRJUK 
ÖNÖKET A PÁRBESZÉD TERE KÖZÖSSÉGI 
KLUBBA.

Februári programjaink:

Február 7., csütörtök 18.00 Volt egyszer egy 
Malév 
A nemzeti légitársaságra emlékezünk egykori 
repülősökkel, utasokkal, ma is a repülésben 
dolgozókkal
Vendég: capt. Trangóni Béla, Boeing 767 kapi-
tány

Február 14., csütörtök 18.00 Világutazók klubja 
– Dél-Amerika
Vendég: Dorosz Dávid

Február 21., csütörtök 18.00 Világutazók klubja 
– Hétvégi német városok
Vendég: Szabó Gyula

Február 23., szombat 11.00 Az 
irodalmi és illusztrációs pályá-
zat eredményhirdetése

Február 28., csütörtök 18.00 Világutazók klubja 
– Az indiai aranyháromszög
Vendég: Dr. Hegedüs László

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

A programok ingyenesen látogathatók.
A változás jogát fenntartjuk. 

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

Február 15-ig Zbronkó Tamás repülőgépfotós 
kiállítása is megtekinthető.

Kérjük, kísérje figyelemmel Facebook-
oldalunkat és hirdetményeinket!
https://www.facebook.com/ParbeszedTere

Kispesten

Babaruha
Börze

Hagyományosan újra Babaruhabörze
a Kispesti Kaszinóban hosszabb

elérhetőséggel immáron 9-13 óráig.
A gyerekeknek ingyenes
arcfestés a helyszínen.

Gyerekruhák szenzációs árakon!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2019.03.03., 9:00-13:00
Kispesti Kaszinó, Fő utca 42.

Asztalfoglalás: 2019. február 01.-től

kispest@kispestjovoje.com 
+3670-248-7272



Shetland U.K. Nyelviskola

www.shetland.hu

MINÔSÉGI NYELVOKTATÁS KISPESTEN 
Angol, német, spanyol, francia, és olasz nyelvtanfolyamaink szeptember közepén 
indulnak délelôtt, délután és szombaton, minden tudásszinten, 
wekerlei helyszíneken.

Nyelviskolánk: 
- az Euro vizsgaközpont angol és német akkreditált vizsgahelye
- vizsgafelkészítô tanfolyamokat indít  alap-, közép- és felsôfokon
-  engedélyezett képzési programmal rendelkezik angol, spanyol, német, francia és olasz nyelvekbôl, ezért ezek a 

tanfolyamok ÁFA-mentesek

Jelentkezés ingyenes szintfelmérésre: telefonon, on-line, vagy személyesen 
A csoportokhoz tanév közben bármikor lehet csatlakozni.

ÁRAK 4-7 fô 8-12 fô

kezdôtôl alapfokú  nyelvvizsga 
szintjéig – 60 óra 72.000 Ft 60.000 Ft

alapfokú nyelvvizsgavizsga 
szintje felett – 60 óra 78.000 Ft 66.000 Ft

shetland@shetland.hu – 1192 Budapest, Kábel u. 10.  –  Tel: 281-0822, 30/952-1202
Felnôttképzési engedély száma: E–000309/2014

Shetland szoro 2018 osz_102,75x136.indd   1 06/09/18   12:03

2018-2019
2018/19-ES FÉLÉV II. FÉLÉVES ELŐADÁSAI

AZ ELŐADÁSOK HELYSZÍNE:
Kispesti Önkormányzat Díszterme 
(Budapest XIX. kerület, Városház tér 18-20.)

2019. február 26. kedd 16 óra:

Dr. Jászberényi József: Az idősödés
személyes feldolgozása - utak, zsákutcák
A program vezetője egyórás előadásában elsősorban az időskori fizikai,
lelki és szellemi állapotváltozásokat írja le, s javaslatokat fogalmaz 
meg az alapvető, bennünk lejátszódó időskori változásfolyamatok 
hatékony kezelésére.

2019. március 5. kedd 16 óra: 

Kovács György: Játszmák a családban
A társadalmi szerepeink változásai gyakran a családon belüli, megszo-
kott rendet is átalakítják idős korunkra. Az ezzel kapcsolatos nehéz-
ségekről, a „harcról”, és hatékony, mindenkinek jó megoldást kínáló 
megoldásokról beszél a népszerű geronto-andragógus előadó.

2019. március 12. kedd 16 óra: 

Dr. Báthory Orsolya: A könyvtárak
átalakulása - a tudástárból a közösségi
központok felé
A kispesti történész előadása sok képpel és filmbejátszásokkal mutatja 
meg, hogy ma már a könyvtárnak Nyugaton mennyiféle különleges 
funkciója van, s a ma könyvtárosai milyen hatalmas közösségszervező 
munkát végeznek.

2019. március 26. kedd 16 óra: 

Dr. Kiss-Benedek József: Közel-Kelet, katonai 

biztonságpolitika, terrorizmus
Az ismert biztonságpolitikai szakértő a legfrissebb biztonságpolitikai
tendenciákat ismerteti, főként a terrorizmus elleni védekezés kapcsán.

2019. április 2. kedd, 16 óra:

Monspart Sarolta: Mozogni jó
- Idősen is fitten!
Az országos gyaloglóklub-hálózat ötletgazdája, aki egyben tájékozó-
dási-futásvilágbajnok, a fizikai mozgás fontosságáról szól előadásá-
ban.

2019. április 16. kedd 16 óra: 

Dr. Laki Ildikó: Alapvető társadalmi
problémák időseink körében
Az MFE kiváló szociológusa aktuálpolitikai értelmezésektől függetlenül 
a tudomány leíró szemléletével mutatja meg az idősek helyét a mai 
magyar társadalomban.

2019. április 30. kedd 16 óra: 

Dr. Jászberényi József: Korunk pestise,
a demencia - mit segíthet a tanulás?
Az utóbbi években a világon több millióval növekedett a demensek 
száma. A népbetegség felismeréséről és a tanulás megtartó szerepéről 
szól az egyórás, ismereterjesztő előadás.

Regisztráció és további információk:
Telefon: (061) 347-4525 Email: gajda@kispest.hu


