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ÖNKORMÁNYZAT
GAJDA PÉTER

Nyár végére elkészül az 
Eötvös utcai KRESZ-park, 
amelyre Kispest Önkor-
mányzata százmillió forint 
támogatást nyert a fővárosi 
Tér_Köz pályázaton, s ezen 
felül is jelentős összeggel já-
rul hozzá a felújításhoz.

Átadták a teljesen megújult
Gyöngyszem bölcsődét

FOLYTATÓDÓ KORSZERŰSÍTÉS
Kispest Önkormányzata az elmúlt években is ki-
emelt figyelmet fordított az egészségügyi ellátás 
javítására. Kívül-belül felújították a Berzsenyi utcai 
gyermekorvosi rendelőt, újabb korszerű berende-
zésekkel gazdagodott az egészségügyi intézet mű-
szerparkja, s rövidesen megkezdődik a szakrendelő 
földszinti fogadóterének felújítása is.

10-11. oldal

EGÉSZSÉGÜGY

3.OLDAL

5. oldal BERUHÁZÁS
KRÁNITZ KRISZTIÁN

Több mint tíz intézményben 
zajlanak felújítási munkák 
tavasszal és nyáron. A Tar-
ka-barka óvoda Zoltán ut-
cai részlegében az udvart, 
a Zöld Ágacska óvodában a 
külső homlokzatot és a vilá-
gítást korszerűsítik.

2. oldal ÖNKORMÁNYZAT
RÁTKAY ANDREA

Kispest Önkormányzata az 
itt működő civilszervezetek 
pályázati támogatására idén 
is nyolcmillió forintot bizto-
sít, és külön is támogatja a 
kerület életében aktív sze-
repet játszó alapítványokat, 
egyesületeket.

4. oldal
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Folytatódik az óvodák korszerűsítése
BERUHÁZÁS

Teljesen megújult
a Gyöngyszem bölcsőde

Bár a tavalyi intézményfelújítási 
program legnagyobb beruházása volt 
a Zrínyi utcai Gyöngyszem bölcsőde 
külső és belső korszerűsítése, az ud-
var idei rendbetételével fejeződött be 
a felújítás, amelyre 200 millió forintot 
költött az önkormányzat. Az átfogó 
modernizálás eredményeként teljesen 
új intézmény lett a negyvenéves böl-
csődéből. A kispesti bölcsődék több-
ségében látványos változások történ-
tek az elmúlt években, és idén is lesz 
egy nagyobb beruházás, hamarosan a 
Csokonai utcai Eszterlánc bölcsődé-
ben kezdődik komoly felújítás.

A családias „birtokba adó” ünnepségen 
Gajda Péter polgármester elmondta: a há-
rom esztendeje zajló intézményfelújítási 
program keretében – amelynek részeként a 
Gyöngyszem bölcsőde is megújult – az ön-
kormányzat saját költségvetéséből évente 
500 millió forintot, három év alatt másfél 
milliárdot költ a nevelési-oktatási intéz-
mények korszerűsítésére. Kispesten hat 
bölcsődét tart fenn az önkormányzat, 480 
férőhellyel: négy lakótelepi, egy wekerlei 
és egy kertvárosi intézményben látják el 
a gyermekek felügyeletét 6 hónapostól 3 
éves korig. Az intézmények többsége jelen-
tős változásokon ment át az elmúlt évek-
ben, és idén is lesz egy nagyobb beruházás, 
hiszen hamarosan az Eszterlánc bölcsődé-
ben kezdődik komoly felújítás – emelte ki 
köszöntőjében Brinza Istvánné, a Kispes-
ti Egyesített Bölcsődék vezetője. Berkes 
Lászlóné részlegvezető kérdésünkre el-
mondta, hogy az átépítés után szép, világos 
bölcsődét kaptak vissza, amelyben igazán 

jól érzik magukat a gyerekek, a dolgozók 
megfelelő körülmények között végezhetik 
munkájukat, és a szülők is elégedettek a 
végeredménnyel. Az ünnepségen mintegy 
80 ezer forint értékben kerti játékokat, lab-
dákat, műanyag traktorokat, dömpereket, 
hulahoppkarikákat kaptak a bölcsődések 

ajándékba. Kránitz Krisztián, a beruházást 
végző VAMŰSZ igazgatójának tájékoz-
tatása szerint a teljes építészeti felújítás 
magában foglalta kültéren a homlokzat és 
a tető hőszigetelését, a tetővilágító kupo-
lák cseréjét új villámhárító kiépítésével, a 
homlokzati nyílászárók cseréjét, új árnyé-
koló építését a csoportszobák előtt, alattuk 
öntött gumiburkolat építését, az udvaron 

térkő burkolású járda és kerékpárút kiala-
kítását, füvesítést automata öntözőrendszer 
telepítésével, valamint gumiburkolat készí-
tését a játékok alá. A beltérben megtörtént 
a PVC-burkolat, a mázas kerámiaburkolat 
és a csúszásmentes mázas kerámiaburkolat 
kialakítása a vizesblokkokban és a kony-
hában, laminált parketta és Grabo sport le-
fektetése az irodákban és a tornaszobában, 
csempeburkolat, laminált lambériaburkolat 
készítése, a falfelület diszperziós festése és 
a felújított beltéri nyílászárók festése. A 
gépészeti felújítás keretében elvégezték a 
vízvezetékek cseréjét, a megmaradt fűtési 
vezetékek átmosását, a radiátorok cseréjét 
és új radiátorszelepek beépítését, a teljes 
elektromos hálózat felújítását és a világítás 
korszerűsítését LED-fényforrásokra. Eze-
ken kívül a konyhába és az irodákba lég-
kondicionáló berendezéseket telepítettek, 
a konyhai berendezéseket részben újakra 
cserélték.

Több mint tíz önkormányzati fenntartású intézményben zaj-
lanak felújítási munkák tavasszal és a nyáron. A Tarka-barka 
óvoda Zoltán utcai részlegében az udvart korszerűsítik, a Zöld 
Ágacska óvodában a külső homlokzat hőszigetelése és a vilá-
gítás korszerűsítése folyik.

Berkes Lászlóné részlegvezető, Gajda Péter polgármester és Brinza Istvánné, a Kispesti 
Egyesített Bölcsődék vezetője az átadóünnepségen

2019. MÁJUS 24.2019. MÁJUS 24.

Intézményfelújítási programjának kere-
tében idén is mintegy 500 millió forintot 
különített el az önkormányzat a kispesti 
nevelési-oktatási intézményhálózat kor-
szerűsítésére. A Kispesti Tarka-barka 
Óvoda Zoltán utcai részlegében 18 millió 

forintot fordítanak az udvar és a tető-
szerkezet megújítására. A Kispesti Zöld 
Ágacska Óvodában a homlokzat hőszige-
telése, a falak színezése és a világítás kor-
szerűsítése került sorra; az önkormányzat 
több mint 33 millió forintot költ ezekre a 

munkákra. Esztétikusabb és modernebb 
lesz az intézmény, a korszerűsítések jelen-
tős energiamegtakarítást eredményeznek, 
mint ahogy ez több intézményünkben is 
történt – tájékoztatta lapunkat Kispest 
polgármestere, aki Kránitz Krisztiánnal, 
a munkát koordináló VAMŰSZ igazgató-
jával tekintette meg az intézményt. Gajda 
Péter megemlítette, hogy az óvodában 
tavaly is jelentős munkálatok zajlottak: 
két ütemben összesen mintegy 60 millió 
forintot fordított az önkormányzat az ud-
var és a vizesblokkok teljes felújítására. 
Az óvoda környezetében is több intézmé-
nyi korszerűsítés várható idén: megújul a 
szomszédos bölcsőde és a szemben lévő 
felnőtt háziorvosi rendelő, valamint a kö-
zösségi költségvetésből a Puskás Ferenc 
Általános Iskola udvara is.

Kívül is megszépül a Zöld Ágacska óvoda

Jelentős energia
takarítható meg

a modernizálásokkal

Kétszázmillió forintból 
korszerűsítették
az intézményt

v

Mivel a Fővárosi Önkormányzatnak nem sikerült úrrá lennie a Kispestet is érintő 
patkányinvázión, és – a korábbi ígéretekkel ellentétben – május végén nem kezdte 
el az intenzív patkányirtást a kerületben, így Kispest Önkormányzata végezteti el a 
rendkívüli patkányirtást – tájékoztatta lapunkat Gajda Péter polgármester. A nagy 
tapasztalatokkal rendelkező Bábolna Bio Kft. május 30-tól 70 helyszínen – óvodák-
ban, iskolákban, sportlétesítményekben, közterületeken – kezdi a munkát.

Rendkívüli patkányirtás Kispesten
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ÖNKORMÁNYZAT

Megindult a forgalom a József Attila utca és Hunyadi utca sarkán lévő Kisgyermek Kerékpáros Park-
ban, ahol mostantól hetente háromszor egész nap működnek a közlekedési lámpák.

Szezonnyitót tartottak a mini KRESZ-parkban

Lakossági fórum a Kerületi Építési Szabályzat tervezetéről

Lakossági fórum a Kerületi Építési Szabályzat tervezetéről

Kispest Önkormányzata a településkép 
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tör-
vény alapján elkészítette a XIX. kerület, 
Vak Bottyán utca – Derkovits Gyula utca 
– Wesselényi utca – Móricz Zsigmond 
utca – Simonyi Zsigmond utca – Kisfaludy 
utca – Ady Endre út páratlan oldalának te-
lekvégei (37–53/B) – Hunyadi utca – Üllői 
út – Mátyás király utca – Ady Endre út – 
Rákóczi utca páratlan oldala – Nagykőrösi 

út – Méta utca – Kolozsvár utca – kerület-
határ – Ferihegyi repülőtérre vezető út által 
határolt területre vonatkozó Kerületi Építé-
si Szabályzat (Kispesti KÉSZ) tervezetét. 
Az elkészült dokumentum véleményezési 
szakaszában javaslatokat várnak a kispesti-
ektől, ezért az önkormányzat 2019. június 
18-án, kedden 16 órától lakossági fórumot 
tart a Polgármesteri Hivatal kis házasságkö-
tő termében. Aki a lakossági fórumon nem 

tud részt venni, de szeretné észrevételeit, 
javaslatait megtenni a tervezettel kapcsolat-
ban, arra írásban is van lehetősége. Az írás-
beli véleményeket Budapest Főváros XIX. 
Kerület Kispest Önkormányzata Főépítészi 
Irodájának címére (1195 Budapest, Város-
ház tér 18–20.) vagy a foepitesz@kispest.
hu e-mail-címre várják június 10. és 26. kö-
zött. A véleményezésre váró dokumentáció 
a kispest.hu honlapon június 7-től elérhető.

Szebb Kispesti Környezetünkért
pályázat
Kispest Önkormányzata környezetvédelmi 
pályázatot hirdet kerületi köznevelési intéz-
mények, civilszervezetek, valamint társashá-
zak, szövetkezeti házak részére. A pályázat 
célja: Kispest fiatalságának és a kerület la-
kosságának a környezet általános védelmére, 
valamint a közvetlen környezetükkel kapcso-
latos igényességre való nevelése, a gyerekek 
megismertetése a közvetlen környezetben 
lévő állat- és növényvilággal; környezetük 

ápolására, védelmére, fejlesztésére, a ter-
mészeti és az épített környezet messzemenő 
óvására való ösztönzés. Benyújtási határidő: 
2019. május 30. A beérkezett pályázatokat a 
Környezetvédelmi Bizottság júniusi ülésén 
bírálja el. Részletes pályázati kiírás a www.
kispest.hu honlapon.

Közalkalmazotti és köztisztviselői
álláshelyek
• Lakossági ügyintéző, Kispesti Rendészeti 
Központ – Határozatlan idejű közszolgálati 

jogviszony, teljes munkaidő – Pályázni lehet 
2019. június 7-ig
• Információs és közönségszolgálati munka-
társ, Wekerlei Kultúrház és Könyvtár – Ha-
tározatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 
teljes munkaidő – Pályázni lehet folyamato-
san
• Dajka, Kispesti Arany Óvoda – Határo-
zatlan idejű közszolgálati jogviszony, teljes 
munkaidő – Pályázni lehet folyamatosan
Részletes pályázati kiírások a https://
uj.kispest.hu/palyazatok honlapon.

Lakossági fórum a Kerületi Építési Szabályzat tervezetéről

ÖNKORMÁNYZAT

FELHÍVÁS

Az önkormányzat és a Kispesten működő civilszervezetek közötti párbeszéd erősítése mellett a la-
kótelepi részeket érintő problémák megoldásában is segíti a városvezetés munkáját Rátkay Andrea 
társadalmi megbízatású alpolgármester, aki az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről tájékoztatta 
lapunkat.

Együttműködés és közösségépítés a civilszervezetekkel

ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATOK

A terület önkormányzati kép-
viselője, Kránitz Krisztán 
2014-ben a környéken élőkkel 
közösen kezdeményezte, hogy 
a Hunyadi utca–József Attila 
utca kereszteződésében lévő 
játszótér folytatásaként, a ko-
rábbi beton pingpongasztalok, 
valamint a már repedezett és 
töredezett aszfalt helyére ké-

szüljön el egy kerékpáros park 
a 2-7 éves kisgyermekeknek – 
mondta el lapunknak Kispest 
polgármestere. Gajda Pétertől 
megtudtuk, hogy mostantól a 
KRESZ-parkban hetente há-
rom alkalommal, kedden, csü-
törtökön és szombaton 8–18 
óráig egész nap működnek 
majd a közlekedési lámpák, 

így a kispesti gyerekek ezeken 
a napokon gyakorolhatják a 
közlekedés szabályait. Gaj-
da Péter arról is beszámolt, 
hogy a nyár végére elkészül 
a „nagyok” KRESZ-parkja is 
az Eötvös utcában, amelyre 
Kispest Önkormányzata 100 
millió forint támogatást nyert 
a Fővárosi Önkormányzattól 

a 2018. évi Tér_Köz pályáza-
ton. A főváros a KRESZ-park 
funkció újbóli kialakítását tá-
mogatta kötelező elemként, de 
lesz hely pingpongasztalok-
nak, felnőtt fitnesz- és street 
workout (saját testsúlyos) 
elemek létesítésére, kutyafut-
tató kiépítésére ivókúttal, já-

tékokkal, játszótér építésére a 
közlekedés témaköréhez kap-
csolódó játszóeszközökkel. A 
területen a sport- és játszófe-
lületek gumiburkolatot kap-
nak, míg a járdák térkőből, 
a KRESZ-park felülete pe-
dig felfestett betonból készül 
majd. A pályázati támogatáson 
kívül az önkormányzat jelen-
tős összeggel járul hozzá a fel-
újításhoz, ezért a főváros által 
támogatott és kötelező funkci-
ókon kívül egyéb elemekkel is 
bővültek a tervek. Ilyen pél-
dául a telepített kültéri illem-
hely, a 230–280 méter hosszú 
futókör megépítése, időseknek 
kialakított pihenőtér, ivókút és 
a közvilágítás. Sok-sok padot 
és hulladékgyűjtőt is telepíte-
nek majd.

Nyár végére
elkészül az Eötvös 
utcai KRESZ-park

Közlekedni itt is csak szabályosan lehet
Kispest Önkormányzata a ke-
rületben működő civilszerve-
zetek pályázati úton történő 
támogatására idén is 8 millió 
forintot, egészségmegőrző és 
betegségmegelőző tevékeny-
séget folytató szervezeteknek 
3 millió forintot, sportszer-
vezetek szabadidősport-tevé-
kenységének támogatására 5,5 
millió forintot, nyári táboro-
zások támogatására 11 millió 
forintot biztosít. Ezen felül 

az önkormányzat a költség-
vetésben külön soron szerep-
lő összegekből is támogatja a 
kerület életében aktív szerepet 
játszó civil- és sportszerveze-
teket: a társadalmi kapcsolatok 
programjain belül a Kispesti 
Véradók Egyesületét, a Kis-
pesti Rászorultak Megsegíté-
sére Közalapítványt, a Kispes-
ti Tudásház Közalapítványt, a 
Kispesti Aranyházat, az immár 
önálló egyesületként működő 

Kispesti Állatvédelmi Járőr-
szolgálatot, valamint a Vakok 
és Gyengénlátók Egyesületét 
– mondta el érdeklődésünkre 
Rátkay Andrea. Az alpolgár-
mester további pozitív példa-
ként említette az önkormány-
zati támogatással létrejött 
kispesti közösségi kerteket, a 
Kispesten működő polgárőr-
ségeket, az értelmileg sérült 
fiatalokat és fiatal felnőtte-
ket támogató Gyöngyszemek 

Alapítványt, a társadalmi célú 
kommunikációval foglalkozó 
Északi Támpont Egyesületet 
és az „Enni adok” ételdobo-
zokat koordináló Re-Formáló 

Egyesületet. Rátkay Andreát 
egyéni képviselői fogadóórá-
in, személyesen és telefonon 
is sokan keresik fel a szűkebb 
lakókörnyezetüket érintő kér-
désekben. Képviselői körzeté-
ben az elmúlt időszak fonto-
sabb eredményei, beruházásai 
között említette az Eszterlánc 
bölcsődében, a Bóbita óvodá-
ban és a Vass iskolában vég-
zett korszerűsítési munkálato-
kat, az Irányi Dániel utca és a 
Klapka utca közötti játszótér 
és park felújítását, a Csokonai 
utca és a Móricz Zsigmond 
utca sarkán, valamint a Bartók 
Béla utca és a Vak Bottyán utca 
sarkán elkészült új parkolókat.

Példaértékű
munkát végeznek

az egyesületek 
önkéntesei

Nyolc évvel ezelőtt indult a kispesti kertmozgalom

2019. MÁJUS 24.2019. MÁJUS 24.



Kispest Önkormányzata – a 
Polgármesteri Programban fog-
lalt célkitűzések alapján – terv-
szerűen alakítja át, újítja meg a 
közterületeket, játszótereket és 
pihenőparkokat. A több mint tíz 
éve indult Zöldprogram kere-
tében a nagyobb kispesti terek 
– a Kós, a Városház és a Temp-
lom tér – után a kisebb parko-
kat, játszótereket is felújítjuk, 
eszközeiket korszerűsítjük. 
A bekerített parkokban uniós 
szabvány szerinti játszószere-
ket és köztéri sportolásra al-
kalmas eszközöket telepítenek. 
Rövidesen megújul a Ferihegyi 

gyorsforgalmi út mentén lévő 
erdősáv is: a Kőbánya–Kis-
pest metróvégállomás melletti, 
eddig elhanyagolt, szemetes 
területet többfunkciós szabad-
időparkká alakítja át a Pilisi 
Parkerdő Zrt. az önkormányzat 
támogatásával. A parkerdő-
ben közel másfél kilométeres 
sétaút-hálózatot hoznak létre, 
amit 500 méteres futópályával 
és egy tollaslabdapályával is 
kiegészítenek. A legkisebbek 
és a családok számára erdei 
játszótér létesül, és újdonság 
lesz a megfelelő akadályokkal 
felszerelt kutyafuttató is. Az 
önkormányzati Zöldprogram 
keretében megkezdődött a la-
kótelepi szalag- és pontházak 
közötti régi játszóterek, parkok 
felújítása: elsőként a Dobó Ka-
tica és a Kazinczy utca közötti 
lakótelepi rész régi, haszná-
laton kívüli kisebb játszóterei 
alakultak át pihenőparkká, nö-
vekedett a zöldfelület, növé-
nyeket telepítettek, és kültéri 
fitneszeszközöket is kihelyez-
tek. Többfunkciós zöldterület 
jött létre a Vásár tér felújítá-
sával, amelynek kialakításába 
közösségi tervezéssel vonták 

be a környéken élőket. A kö-
zösségi költségvetés keretein 
belül idén folytatódik a Vásár 
tér fejlesztése, a Kós Károly 
téren felújítják a füves része-
ket is. A Kertvárosban a fásítási 
program kapta a legtöbb sza-
vazatot, a városrészben őszig 
mintegy 200-250 fát ültet majd 
az önkormányzat. A Zöldprog-
ram alapján az önkormányzat 
szakirodája és a munkákat vég-

ző Közpark Kft. egyaránt sokat 
tesz azért, hogy a közterületek 
virágosak, tiszták és gondo-
zottak legyenek, de legalább 
ennyire fontos, hogy a lakók 
is ügyeljenek saját környeze-
tükre. Az önkormányzat évente 
több mint 50 millió forintot költ 
az illegálisan lerakott hulladék 
elszállítására, pedig ezt az ösz-
szeget a kerület további fejlesz-
tésére is tudnánk fordítani.
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Vélemények a kispesti zöldterületek fejlesztéséről

Gyermekétkeztetés
a szünidőben

POLITIKAI PÁRTOK ROVATA

Elindult a kiserdő rehabilitációja, a kertvárosi fásítási program, tervben van több kisebb zöldterület 
felújítása. A zöldterületek növelése érdekében mely kispesti zöldterületeket fejlesztené az önkormány-
zat frakciója?

Természetesen nagyon fon-

tosnak tartom a zöldterületek 
fejlesztését, de az alapvető 
problémát talán nem is ennek 
elmaradásában, sokkal inkább 
a rendszeres gondozás, kar-
bantartás hiányában látom. 
Aggasztó ez azért is, mert a 
zöldterületek ellátásáért felelős 
Közpark Kft. önkormányzati 
támogatása évről évre növek-
szik; jó lenne, ha ez a kerület 
közparkjain is látszódna. Fo-
lyamatosan érkeznek a kispes-
tiek jelzései, hogy sok helyen 
még ott hever a tavalyi avar, 
vagy az út menti fák, bokrok 
nincsenek megfelelően gon-

dozva, nyírva. Ez pedig nem 
pénz, sokkal inkább odafigye-
lés kérdése. Való igaz, hogy a 
nagyobb parkok, mint például 
a Kós Károly tér vagy a lakó-
telepen a Központi játszótér 
rendezettebb, bár utóbbi terü-
leten is sajnos egyre inkább 
megmutatkozik a karbantartás 
hiánya. De bőven van még 
fejlesztésre váró zöldterület. 
A lakótelepeken néhány hely 
megújult, de sajnos számos 
elhanyagolt, balesetveszélyes 
rész van még most is, ezért 
kezdeményeztem még 2016-
ban öt kisebb lakótelepi park 

fejlesztését, amelyet meg is 
szavazott a képviselő-testület. 
Ugyanakkor ezekből eddig 
csak egy, a Klapka és Irányi 
utcák tízemeletes házai közötti 
rész készült el, a többi területre 
– az Árpád utca és Nagysándor 
József utca, valamint a Széche-
nyi és Toldy utcai tízemeletes 
házak közötti, a József Attila 
utca 71–73. számú ház mögöt-
ti részre, továbbá a Széchenyi 
utcában az óvoda és bölcsőde 
mögötti zöldsávra – még min-
dig csak a koncepciótervek 
készülnek. Ezek mihamarabbi 
befejezését látom sürgetőnek.

Dódity Gabriella
(Fidesz-KDNP)

Fekete László 
(MSZP-DK-Együtt-PM)

„Senkit sem hagyunk az út szé-
lén” – mondta néhány éve Or-
bán. Mostanra már alighanem 
mindenkinek leesett, hogy de. 
A Fidesz tényleg úgy gondol-
ja, hogy akinek nincs semmije, 
az annyit is ér. Mióta 2010-ben 
bedöntötték a forintot, majd – 

ígéreteikkel szöges ellentétben 
– piaci áron forintosították a 
devizahiteleket, ahelyett, hogy 
a hitelfelvétel idején érvényes 
árfolyamot alkalmazták volna, 
azóta családok százezrei élnek 
a szakadék szélén. Segítség 
nélkül kilakoltatás vár rájuk. A 
tél mindig hoz egy kis enyhü-
lést, a szabályok szerint ilyen-
kor senkit sem lehet az utcára 
tenni. Nyáron aztán beindul 
az embertelen gépezet. Ekkor 
már nem fenyeget senkit a 
megfagyás veszélye, de ettől 
még katasztrófa az egykori 
lakásból hajléktalanszállásra 
költözni, tragédia, hogy elve-
szik a szülőktől a gyereket. A 
lakhatási válság szép lassan az 
ország talán legnagyobb prob-
lémája lett, és korántsem csak 

a devizahiteleseket sújtja. Egy-
szerűen reménytelen dolog ma 
Magyarországon szerény fi-
zetésből lakást vásárolni vagy 
bérelni. Ezt a problémát lát-
hatóan csak az ellenzék veszi 
komolyan. Képviselőtársaim-
mal közösen törvényjavaslatot 
nyújtottunk be az Országgyű-
lésnek, hogy a téli moratóri-
um lejártával se kerüljenek 
családok százezrei az utcára. 
A javaslat mielőbbi elfogadása 
érdekében kezdeményeztük a 
Parlament rendkívüli ülésé-
nek összehívását. A kezdemé-
nyezést az ellenzéki frakciók 
és a független képviselők je-
lentős része támogatta, így a 
házszabály szerint az ülést an-
nak rendje-módja szerint ösz-
sze kellett hívni. Az ellenzék 

el is ment az ülésre, azonban 
távolmaradt a teljes kormány 
és az összes kormánypárti 
képviselő. Üléseiket üresen, a 
több százezer érintett magyar 
családot az út szélén hagyták. 
Szégyen! Mindeközben Orbán 
a diplomáciával tölti napjait, 
bár nincs sok szerencséje. A 
szélsőjobb, sőt újfasiszta poli-
tikusokkal rokonszenvező kor-
mányfő nemrég ezt mondta: 
„Én azt javaslom Európának, 
ami Ausztriában történik. Eu-
rópának át kellene vennie az 
osztrák modellt.” Hát az oszt-
rák modell most az, hogy a 
szélsőjobb alkancellár belebu-
kott egy korrupciós botrány-
ba, és előrehozott választások 
lesznek. A szélsőjobbra toló-
dott Orbánnak ez az út vége.

Az út szélén, az út végén
KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

KÖZLEMÉNY

Burány Sándor (MSZP)

A kerület arculatának, valamint 
a zöldterületek és közterek biz-
tonsága, tisztasága szempont-
jából nem hagyható figyelmen 
kívül a hajléktalankérdés, to-
vábbá a szegregációs területe-
ken az elhanyagolt lakókörnye-

zet, illetve a kevésbé gondozott 
zöldterületek. A szegregációval 
érintett területek és a zöldterü-
leteken, közterületeken életvi-
telszerűen tartózkodó hajlékta-
lanok tekintetében a Kispesten 
működő szociális intézmények, 
civilszervezetek munkájának 
hatékonyabbá tétele lehetne 
előrevivő. Az elhanyagolt, ke-
vésbé gondozott zöldterületek 
közösségi kertekké való alakí-
tása –  akár önkormányzati tá-
mogatással a veteményezésben 
– egyszeri beruházással javít-
hatna a kerület arculatán. Kö-
vetkezésképp egy újragondolt 
területfejlesztési stratégiára, 
még több konyhakert kialakí-
tására, a szegregációval érintett 
területek gondozására, élhetőb-
bé tételére lenne szükség.

A gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény értel-
mében a települési önkormány-
zat a szünidei gyermekétkez-
tetést a hátrányos helyzetű és 
a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő, 
halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek részére ingyenesen 
biztosítja. A déli meleg főétke-
zés helyben történő elfogyasz-
tásának megszervezéséről a 
gyermek lakóhelye vagy – ha 
a életvitelszerűen a bejelentett 
tartózkodási helyén lakik – tar-
tózkodási helye szerinti telepü-
lési önkormányzat gondosko-
dik. A rászoruló kispesti iskolás 
gyermekek étkeztetését a nyári 
szünetben az önkormányzat a 

napközis táborban, a Kispesti 
Vass Lajos Általános Iskolában 
biztosítja. A szünidei gyermek-
étkeztetés kérelemre történik, 
ezért a szülőknek, törvényes 
képviselőknek nyilatkozni-
uk szükséges. Az étkeztetés 
igénybevételével, nyilatkoza-
tok leadásával kapcsolatban a 
Polgármesteri Hivatal Humán-
szolgáltatási és Szociális Iroda 
Humánszolgáltatási Csoport-
jának munkatársait keressék 
(XIX., Városház tér 18–20., 
telefon: 06-1-347-4696). A 
bölcsődék és az óvodák eltérő 
rendben szervezik a szünidei 
nyitva tartásukat, ezekben az 
intézményekben jogviszonnyal 
rendelkező gyermekek ellátása 
folyamatosan biztosított.

Lázár Tamás (Jobbik)

Email: info@kispesttv.hu
Web: www.kispesttv.hu
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Népdalokkal, szavalással és 
mesemondással, néptánc- és 
akrobatikustánc-bemutatóval, 
zenés ügyességi bemutatóval 
és mesejátékkal színesített 
gálaműsort rendezett a fenn-
állásának 40. évfordulóját 

ünneplő Puskás iskola. A ren-
dezvény vendégeit köszöntő 
intézményvezető elmondta, a 
kezdetek óta törekszik rá a tan-
testület, hogy az iskolát befeje-
ző gyerekek biztos tudás birto-
kában megállják a helyüket az 

életben, és büszkék legyenek 
rá, hogy itt végeztek. Bihari 
Péter hangsúlyozta, ugyan a 
folyamatos megújulás végigkí-
sérte az iskola történetét, meg-
őrizték a régi hagyományokat, 
értékeket, és továbbra is a gye-

rekközpontúság, a gyerekek 
és a tanítás szeretete határozza 
meg pedagógiájukat. Bihari 
Péter beszámolt az ünnepi hét 
eseményeiről: totót rendez-
tek a névadó, Puskás Ferenc 

életéről, kiállítást nyitottak és 
koszorúztak, sportnapot szer-
veztek az alsó tagozatosoknak, 
komplex versenyt és Budapest 
Honvéd–Puskás iskola foci-
meccset rendeztek. Elláto-
gattak az iskolába a Tetovált 
Állatmentők, akik a felelős 
állattartásról beszéltek a gye-
rekeknek és kutyás engedel-
mességi bemutatót tartottak; 
az alsósokat mini vidámpark, 
a felsősöket „zöld akadályver-
seny” várta.

Ötödik alkalommal jelezték 
fanfárok a Dél-pesti Fúvósze-
nekari Találkozó kezdetét. A 
KMO Művelődési Központ és 
az Obsitos Fúvószenekar közös 
zenei fesztiválján a házigazda 
mellett három együttes adott 
műsort. Köszöntőjében Szujkó 
Szilvia, az önkormányzat kul-
turális bizottságának elnöke a 
szervező Obsitos tevékenysé-
gét méltatta: a 2008-ban alapí-
tott zenekar rendszeres szerep-
lője a kerület ünnepségeinek, 
szabadtéri rendezvényeinek, 
produkcióik színesítik Kispest 
kulturális életét. A műsorveze-

tő, Zelinka Tamás zenetörté-
nész mesélt a zenekarokról és 
külön mindegyik darabról. Az 
V. Dél-pesti Fúvószenekari Ta-
lálkozón a Készenléti Rendőr-
ség Zenekara Stein Ferenc és 
dr. Koppányi Zsolt vezetésé-
vel, az Obsitos Fúvószenekar 
Roszkos János vezetésével, 
a Péceli Alapfokú Művészeti 
Iskola Zenekara Fejes István 
vezetésével és a Csepeli Auth 
Henrik Fesztivál Fúvószene-
kar Péntek János vezetésével 
örvendeztette meg előadásával 
a közönséget.

Folyamatos
megújulás

mellett őrzik
a hagyományokat

KÖZÖSSÉG

FESZTIVÁL

Fennállásának 40. évfordulóját ünnepli a Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola. Az ünnepi prog-
ramsorozat zárásaként rendezett gálaműsoron diákok, tanítók és tanárok, szülők, vendégek, egykori 
tanulók és pedagógusok vettek részt.

Az iskola énekkara a jubileumi gálaműsoron

Négy zenekar adott műsort a találkozón

Ünnepi hét a negyvenéves Puskás iskolában

Fúvószene szólt a Városház téren

FESZTIVÁL

Wekerletelep tavaszi nagyrendezvényét, a Wekerlei Székelykapu Napokat 15. alkalommal rendezte 
meg május harmadik hétvégéjén a Magyar Kollégium Kulturális Egyesület, a Wekerlei Futóklub és a 
Wekerlei Társaskör Egyesület, együttműködve a Wekerlei Kultúrházzal.

Óriások és boszorkányok földjén sok vidámsággal

Negyedik alkalommal adott 
otthont a Forrásház Gondozási 
Központ kertje a Bogó Józsefné 
és Fekete László önkormány-
zati képviselők által szervezett 
lakótelepi főzőversenynek. A 
szakácsokat és a vendégeket 
Gajda Péter polgármester és 
Burány Sándor országgyűlési 
képviselő köszöntötte. A Lo-
vasi József vezette ötfős zsűri 
hosszas kóstolgatás után hoz-
ta meg a döntést. Győzött a 
Séfcsillagok mediterrán mar-
haraguja, második lett a Dikh 
TV cigány lecsója, harmadik a 
Szociomókusok pincepörkölt-

je. A séf különdíját érdemelte 
ki a Mezei Csokor „könnyű 
nyár esti mámornak” becézett 
babos-csülkös pacalja. A séf 
díjazta továbbá a Viktória Sö-
röző marhapörköltjét, külön 
a Szociomókusok pincepör-
költjét és a könnyű nyár esti 
mámort; díjat kapott Molnár 
Attiláné süteménye is. A gye-
rekeket kézműves programok 
és játékok várták, az alkalmi 
„színpadon” az Arany óvoda 
kicsinyei és a Mágnes Színház 
ifjú tehetségei gondoskodtak a 
vidám hangulatról. Nyolc csapat bográcsában főtt az étel

KÖZÖSSÉG

Lakótelepi főzőfesztivált rendeztek a Forrásházban

A hagyománynak megfelelően 
kiállítással kezdődött a három-
napos rendezvény: Szegedi 
Katalin meseillusztrátor-író 
tárlata nyílt meg a Wekerlei 

Társaskör pincegalériájában. 
Szombaton gyermekcsoportok 
bemutatóit láthatta a közön-
ség, az Életfa terén óriások és 
boszorkányok földjén tehettek 

játékos kalandozást, bábelő-
adáson és koncerten vehettek 
részt a gyerekek. A „boszor-
kányos és mesés” sütemények 
versenye után, a főtámogató 

önkormányzat nevében Gajda 
Péter polgármester köszöntötte 
a program résztvevőit, majd 
Nagy Tamás, a WTE alapító 
tagja, korábbi elnöke, Szabó 
Mária, a WKK igazgatója és 
Somlói Judit, a WTE elnöke 
köszöntötte a jubileumi, 15. 
Wekerlei Székelykapu Na-
pok főszervezőjét, rendezőjét, 
Romhányi Andrást. Este a The 
BlackBirds együttes adott kon-
certet, sötétedéskor a Dombon 
Álmodók csapata Óriásföldét 
varázsolta a dombtetőre, a na-
pot a B-shop zenekar kocsma-
zenéje zárta. Vasárnap délelőtt 
17. alkalommal rajtolt el a We-
kerlei Székelykapu Futás me-
zőnye a Kós iskola elől, dél-
után a Wekerlei Piknik várta a 
kikapcsolódni, mozogni vagy 
éppen pihenni vágyókat a Kós 
Károly téren. A háromnapos 
programsorozatot idén is száz 
önkéntes segítette, az önkor-
mányzat egymillió forinttal 
támogatta a rendezvényt.

2019. MÁJUS 24.2019. MÁJUS 24.

Második este a The BlackBirds adott koncertet
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ugyancsak önkormányzati for-
rásból vásárolt a szakrendelő 
nőgyógyászati ultrahang be-
rendezést. Az eszközbeszerzé-
sek közül kiemelkedik még az 
új nőgyógyászati vizsgálóágy 
és a magzati monitor (CTG-
készülék) önkormányzati for-
rásból, míg saját erőből in-
formatikai és orvostechnikai 
eszközöket vásároltak 2015-
ben. Az önkormányzat felújí-
totta az intézmény Batthyány 
utca felőli parkolóját, ahol 
tizenkét gyephézagos autóbe-
állót építettek. Az önkormány-
zattól kapott 23 millió forint 
fejlesztési keretből 2016-ban 
tovább gyarapodott az egész-
ségügyi intézet eszközparkja: 
urológiai vizsgálatoknál hasz-
nálatos flexibilis cystoscopot, 
gyermek EKG-készüléket, 
ultrahangos vizsgálóeszközt, 
személygépkocsit, motoros 
vákuumelektróda-rendszert 
és a működéshez szükséges 
egyéb eszközöket vásárolt a 
szakrendelő. Önkormányzati 
forrásból valósult meg a tető 
részleges felújítása és az első 
emeleti középfolyosó ablak-
cseréje. Önerőből vásároltak 
ingerterápiás készülékeket, 
eszközöket és fejlesztették a 
szoftvereket, pályázati támo-
gatás segítségével cserélték a 
gyermekkardiológiai osztályon 
lévő diagnosztikai eszköz vizs-
gálófejét. Az intézményben 

2017-ben megtörtént a harma-
dik emelet tisztasági festése 
és ugyanitt a világítás cseréje. 
Új rendelőt és laboratóriumi 
helyiségeket alakítottak ki, 
pásztázólézert kapott a fizio-

terápia, elhasználódott eszkö-
zöket pótoltak. Önkormány-
zati támogatással kerülhetett 
sor a kardiológia eszközeinek 
cseréjére és a Holter-rendszer 
megvásárlására. Az intézet 
2018-ban 34 millió forint ön-
kormányzati támogatást for-
dított informatikai fejlesztés-
re, kézi műszerek cseréjére, 
festésre, liftek felújítására. A 
közelmúltban újabb fontos esz-
közzel, fogászati panoráma-
röntgennel bővült a szakrende-
lő eszközparkja, és megtörtént 
a tüdőgondozóban a meglévő 
röntgengép direkt digitalizá-
lása. Idén nyáron 160 millió 
forintos önkormányzati támo-
gatásból teljesen felújítják az 
épület földszinti betegfogadó 
terét, ezt követően folytatód-
hat az informatikai rendszer 
fejlesztése is. Ennek részeként 

szeretnék megvalósítani a we-
bes előjegyzést, vagyis az alap-
ellátó és szakorvosok, továbbá 
a betegek számára is lehetővé 
tenni az online előjegyzést.

Egészségmegőrző programok
Önkormányzati támogatással 
rendszeresen szerveznek pre-
venciós egészségnapokat és 
programsorozatokat, külön az 
óvodásoknak és a Segítő Kéz 
Kispesti Gondozó Szolgálat 
ellátottjainak is. Moccanj! cím-
mel minden tanévben indítanak 
kondíciójavító programot súly-
többlettel küzdő általános isko-
lás gyermekek számára. Az ön-
kormányzat közreműködésével 
az elmúlt két évben összesen 
több mint kilencszáz, öt-hat-
éves kisgyermek térítésmentes 
lisztérzékenység-szűrését vé-
gezték el. Kispest Önkormány-
zata minden évben pályázati 
úton is támogatja azokat a ke-
rületben működő civilszerveze-
teket, egyesületeket és alapítvá-
nyokat, amelyek – felvilágosító 
előadások tartásával, egészség-
védő programok szervezésével 
– elősegítik a lakosság egészsé-
ges életmódra nevelését. A Kis-
pesti Diabétesz és Egészség-
klub évente kétszer, tavasszal és 
ősszel rendez betegségmegelő-
ző egészségnapokat, amelyeken 
számos ingyenes szűrővizsgálat 
– egyebek mellett vérnyomás-, 
vércukorszint-, koleszterin-
szint- és csontsűrűségmérés, 

HIV- és hepatitis C-szűrés, lúd-
talp-, látás- és hallásvizsgálat, 
testtömeg-analízis, szívdiag-
nosztika, gerincproblémákkal 
és táplálkozással kapcsolatos 
tanácsadás – várja a kispestie-
ket. A szociális gondoskodást 
és pszichiátriai ellátást ötvöző 
Forrásház Gondozási Központ 
által rendezett lelki egészség-
napokon a lélek gondozása és 
a kikapcsolódás kerül közép-
pontba. A KMO Művelődé-
si Ház komplex, prevenciós 
egészségmegőrző napjain a 
hagyományos medicina mel-
lett nagy hangsúlyt kapnak a 
természetgyógyászati eljárások 
és az alternatív gyógymódok. 
A KMO Tavaszi szív-, lélek-, 
testébresztő programsorozata 
idén az autoimmun betegségek-
re fókuszált, míg az emberi test 
rejtelmeiről interaktív kiállítást 
láthattak az érdeklődők. A mű-
velődési központban 1997 óta 
működő „Mondj nemet!” komp-
lex prevenciós program kerete-
in belül továbbra is ingyenesen 
tartanak felvilágosító előadáso-
kat és interaktív drogprevenciós 
foglalkozásokat az általános és 
középiskolákban, Kispesten és 
más kerületekben is. Az 1992-
ben alakult Kispesti Véradók 
Egyesülete által szervezett vér-
adásokon eddig összesen több 
mint 21 ezren adtak vért, ezzel 
több tízezer ember életét men-
tették meg.

Ingyenes védőoltá-
sokat kaphatnak

a gyerekek
és az idősek

Állami támogatás hiányában 
önerőből, mintegy nettó 76 
millió forintból újította fel 
teljesen 2017-ben az önkor-
mányzat a gyermek házior-
vosi rendelőknek és a kerületi 
védőnői szolgálatnak is helyet 
adó épületet a Berzsenyi utcá-
ban. A mintegy 540 négyzet-
méter alapterületű, csaknem 
négyezer kisgyermek ellátá-
sára alkalmas rendelőkomple-
xum korszerűsítése magában 
foglalta a több mint harminc-
éves épület tetőszigetelésé-
nek felújítását, a homlokzati 
fal hőszigetelését, valamint 
a homlokzati nyílászárók 
cseréjét. Átépítették a belső 
tereket, kicserélték a burko-
latokat, a közművezetékeket 
és a fűtőberendezéseket, kor-
szerűsítették a vizesblokkokat 
és a világítást is. A zavartalan 
működéshez új szakmai be-

rendezéseket és informatikai 
eszközöket, egészségügyi és 
egyéb felszereléseket, irodai 
tárgyakat kapott a rendelő.
A képviselő-testület idén, 
áprilisi ülésén döntött arról, 
hogy az időskorúak részére a 
tüdőgyulladás ellen, kisgyer-
mekek számára pedig az agy-
hártyagyulladás megelőzé-
sére térítésmentes védőoltást 
biztosít az önkormányzat. Az 
ingyenes védőoltásokra idén 3 
millió forint áll rendelkezés-
re, igény esetén többletforrást 
biztosít a kerület.

Modern eszközök
a szakrendelőben
Több világszínvonalú be-
rendezéssel gazdagodott az 
elmúlt években a Kispesti 
Egészségügyi Intézet műszer-
parkja, így számos korszerű és 
modern vizsgálat könnyebben 

elérhetővé vált a kispestiek 
számára. A 2013-ban üzem-
be helyezett, felső kategóriás 
ultrahangkészüléket – amely 

alkalmas a hasi szervek és a 
kismedence, az artériák, vé-
nák és nyaki erek, valamint 
a lágy részek és az ízületek 
vizsgálatára – 31 millió fo-
rintos saját forrásból szerezte 
be az intézmény. A 2014-ben 
szintén önerőből, mintegy 
60 millió forintért vásárolt 
röntgengépet az Ady Endre 
úti szakrendelőben helyezték 

először üzembe Magyaror-
szágon, és a korábbinál ala-
csonyabb sugárterhelés mel-
lett naponta 80-100 páciens 
vizsgálatát tudja biztosítani. 
Az intézet eszközparkja két új 
nőgyógyászati diagnosztikai 
műszerrel is gyarapodott, így 
az osztályon már ultrahangos 
genetikai szűréseket is lehet 
végezni. Hároméves mammo-
gráfiás berendezés váltotta fel 
2015-ben a 18 éves, elavult 
röntgengépet, beszerzését az 
önkormányzat finanszírozta 
10 millió forinttal. A klinikai 
vizsgálatok elvégzésére al-
kalmas berendezés 30 száza-
lékkal kevesebb sugárdózist 
ad le, mint a régi. Az új gép-
pel jelentősen javult az elké-
szített felvételek minősége, 
így már kisebb elváltozást is 
korán diagnosztizálni tud-
nak vele. Hasonló értékben, 

Kívül-belül
megújult

a Berzsenyi utcai 
rendelő

VISSZATEKINTŐ

Kispest Önkormányzata az elmúlt években is kiemelt figyelmet fordított az egészségügyi ellátás javí-
tására, a biztonságos szakellátás biztosítására. Kívül-belül felújították a Berzsenyi utcai gyermekor-
vosi rendelőt, újabb korszerű berendezésekkel gazdagodott az egészségügyi intézet műszerparkja, s 
rövidesen megkezdődik a szakrendelő földszinti fogadóterének felújítása is.

Korszerű rendelőben fogadják az ifjú pácienseket

Felső kategóriás ultrahangkészülék az intézetben

Modern digitális röntgengép a szakrendelőben

Lisztérzékenység-szűrés a kispesti óvodákban

Felújított gyermekorvosi rendelő,
korszerű eszközök a gyógyítás szolgálatában
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Női történetek
Kislányok színpadra címmel nyílt meg Hullan 
Bea festőművész kiállítása a KMO Előtér Ga-
lériájában. A portrékat június 12-ig tekinthetik 
meg az érdeklődők a művelődési központ nyit-
vatartási idejében.

Dobd ki a szemetest!
Tóth Andrea, a Háztartásom Hulladék Nélkül 
című blog írója lesz a kispesti Üllői úti könyvtár 
vendége június 4-én 18 órától. Az ingyenes elő-
adás résztvevői gyakorlati tanácsokat kaphatnak 
azzal kapcsolatban, hogyan lehet minél keve-
sebb hulladékkal terhelni környezetünket.

Előzetes a Wekerlei Könyvtár programjaiból
Varázslatos bűvészkedésre, „szivárványos” arc-
festésre és közös kézműveskedésre várják a gye-
rekeket, szüleiket és nagyszüleiket a gyermek-
nap alkalmából, május 31-én 17–18 óra között. 
A Versbarátok Klubja következő összejövetelét 
– amelynek témája: Béke az irodalomban – júni-
us 5-én 16–17 óra között tartja. A programokon 
a részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. A 
könyves ajándéknapokon, június 1-jén 9–13 óra 
között és június 3-án 15–19 óra között díjmente-
sen lehet válogatni a felnőtt- és gyermekiroda-
lomból.

PROGRAMAJÁNLÓ

A találkozó résztvevőit Balázs 
Piroska, a Segítő Kéz Gondozó 
Szolgálat vezetője és Vinczek 
György alpolgármester kö-
szöntötte. A Kispesti Alzhei-
mer Cafék programjait rend-
szeresen látogató dr. Kumin 
Marianna a neurológus szemé-
vel mutatta be korunk egyik 
pestisét, a jelenleg még sajnos 
gyógyíthatatlan leggyakoribb 
demenciát, az Alzheimer-kórt, 
és adott hasznos útmutatást a 
beteg hozzátartozókkal való 
bánásmódhoz. Az értelmi, ér-

zelmi és társas képességek ha-
nyatlása ellen védőfaktor lehet 
a „holtig tanulás”, kognitív 
tréning, mozgás, a mediterrán 
jellegű táplálkozás, a zöld tea 
fogyasztása. Ha a családban 
volt már szellemi hanyatlásban 
szenvedő rokon, vagy jelent-
kezik néhány szokatlan tünet 
– például eddig nem jellem-
ző feledékenység, folyamatos 
visszakérdezés, az érdeklődés 
beszűkülése –, gyanakodni 
lehet a betegség kialakulásá-
ra. Ilyenkor el kell menni a 

házi-, illetve szakorvoshoz, 
aki elvégez egy-két specifikus 
tesztet néhány perc alatt, ami-
vel elveti vagy megerősíti a 
gyanút; utóbbi esetben  továb-
bi bizonyító erejű vizsgálatok 
következnek, és a progressziót 
lassító kezelés mielőbbi meg-
kezdése. 65 év felett minden-
kinek javasolt egy ilyen szű-
résen részt venni, hogy időben 
felismerésre kerüljön a beteg-
ség – hangsúlyozta a neuroló-
gus főorvos.

Alzheimer Café a demenciáról
EGÉSZSÉG

Megszokott helyén, a Halásztanya Étteremben tartotta nyolcadik összejöve-
telét a Kispesti Alzheimer Café, amelynek előadója dr. Kumin Marianna, a 
Kispesti Egészségügyi Intézet főigazgatója volt.

Dr. Kumin Marianna neurológus főorvos tartott előadást

Nyolcvan jelentkezőből hat-
vannyolcan adhattak vért a 
Kispesti Véradók Egyesületé-
nek májusi véradásán a Csoko-
nai utcai Tudásházban. Sikeres 
véradást szervezett a Kós Ká-
roly Általános Iskola is, ahol 
ötven jelentkezőből negyven-
egyen tudtak vért adni, egy-
úttal a gyerekek figyelmét is 
felhívták a jövőbeni segítség-
nyújtás e nemes formájára.

Segítettek
a véradók

ÖNKÉNTESSÉG

Kispest Önkormányzata idén 
is megrendezi az 50 éve együtt 
élő házaspárok köszöntését. 
Olyan kispesti házaspárok je-
lentkezését várják, akik 2019-
ben ünneplik 50. házassági 
évfordulójukat, és még nem 
vettek részt az önkormányzat 
által rendezett ünnepségen. Je-
lentkezni lehet augusztus 20-ig 
a 06-20-549-2434-es telefon-
számon vagy a huszarerzsi@
gmail.com e-mail-címen.

50. házassági
évforduló

FELHÍVÁS

Egészségnap
a Forrásházban!
HElyszín: Forrásház XIX. kErülEt, Dobó Katica u. 18.

törőDjön többet egészségévEl!

Tud már betegségéről, de kérdése van? Egészséges, és szeretne az is maradni?
Tudni szeretné, hogyan táplálkozzon egészségesen, akár gyermek, akár idős?

Kíváncsi, milyen mozgásforma ajánlott önnek? Szeretné tudni, hogyan segíthet
elsősegélynyújtóként a bajbajutottnak a mentők kiérkezéséig?

Ha a kérdések bármelyikére igen a válasza,
akkor mindenképpen vegyen részt egészségnapunkon!

SZŰRÉSEK:
• Szív- és érrendszeri betegségek rizikótényezőinek szűrése és tanácsadás 

(vérnyomás-, pulzus- és vércukorszint-mérés)
• BMI-index, testzsírszázalék-mérés, dietetikai tanácsadás (egészséges táplálkozás) 

• Általános tanácsadás a szűrővizsgálatok fontosságáról, idejéről, a kötelező 
és az ajánlott védőoltásokról

• Fizikai állapotfelmérés, tanácsadás
• Alapvető baleseti ellátások, bemutató (újraélesztés, esetszimulációs demonstráció) 

A résztvevők is bátran kipróbálhatják az újraélesztést a szimulációs babán.

A közeljövőben több olyan előadást is szervezünk, amelyeket szakemberek tartanak
(pl. magas vérnyomás, cukorbetegség) és tanácsokkal segítik jelenlegi egészségi állapotunk 

megőrzését.

A RENDEZVÉNY FŐVÉDNÖKEI:
Gajda Péter, Kispest polgármestere

Vinczek György, Kispest alpolgármestere

A programváltozás jogát fenntartjuk.

2019. június 14.
14:00-18:00

2019. MÁJUS 24.



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

EGÉSZSÉGÜGY

GAJDA PÉTER
polgármester
(MSZP)

Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján folyamatosan
(347-4525)
Polgármesteri Hivatal,
Városház tér 18-20.

6. sz. választókörzet
Minden hónap második keddjén 
14–16 óra között, telefonos
bejelentkezés alapján (347-4573)
Polgármesteri Hivatal,
Városház tér 18-20.

KERTÉSZ CSABA
alpolgármester
(MSZP-DK-Együtt-PM)

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.)

VINCZEK GYÖRGY
alpolgármester
(MSZP-DK-Együtt-PM)

3. sz. választókörzet
Alpolgármesteri fogadóórája:
Bejelentkezés e-mailben: 
ratkayandrea@gmail.com
vagy telefonon: 06-20-378-4243
Képviselői fogadóórája:
Minden hónap első péntekén 
17.00–18.00 óráig, Kispesti
Vass Lajos Általános Iskola
(Csokonai utca 9.)

RÁTKAY ANDREA
alpolgármester
(MSZP-DK-Együtt-PM)

BURÁNY SÁNDOR
országgyűlési képviselő
(MSZP)

Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján folyamatosan
(06-20-466-8492)

DR. HILLER ISTVÁN
országgyűlési képviselő
(MSZP)

Következő fogadóóráját 2019. 
június 13-án, csütörtökön 17 
órától tartja a kispesti MSZP-iro-
dában (XIX., Kossuth Lajos utca 
50.). Előzetes bejelentkezés nem 
szükséges

FEKETE LÁSZLÓ
1. sz. választókörzet
(MSZP-DK-Együtt-PM)

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

TEKNŐS FERENC
4. sz. választókörzet
(MSZP-DK-Együtt-PM)

BOGÓ JÓZSEFNÉ
2. sz. választókörzet
(MSZP-DK-Együtt-PM)

Telefonos egyeztetés
alapján folyamatosan
(06-20-466-8492)

SOMOGYI LÁSZLÓNÉ
9. sz. választókörzet
(MSZP-DK-Együtt-PM)

Telefonos egyeztetés alapján 
(06-20-432-7731)

SZUJKÓ SZILVIA
10. sz. választókörzet
(MSZP-DK-Együtt-PM)

Minden hónap első péntekén 
17.00-tól előzetes bejelentkezés 
alapján, MSZP-iroda
(Kossuth Lajos utca 50.)

VARGA ATTILA
11. sz. választókörzet
(MSZP-DK-Együtt-PM)

Telefonos egyeztetés alapján
(06-1-550-0019)

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, email:
dkkispest@gmail.com)

Telefonos egyeztetés alapján 
folyamatosan
(06-20-549-2400)

LACKNER CSABA
7. sz. választókörzet
(MSZP-DK-Együtt-PM)

Telefonos egyeztetés alapján 
folyamatosan
(06-20-971-3397)

KRÁNITZ KRISZTIÁN
5. sz. választókörzet
(MSZP-DK-Együtt-PM)

Minden hónap első szerdáján
17.00–18.00 óra között
Wekerlei Társaskör Egyesület
(Kós Károly tér 10.)

ÉKES GÁBOR
8. sz. választókörzet
(Fidesz-KDNP)

DÓDITY GABRIELLA
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-242-7079)
Fidesz-iroda (Ady Endre út 91.)

SZATHURY KOLOS
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

Telefonos egyeztetés
alapján folyamatosan
(06-20-466-8492)

LAZÁNYI FERENC
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap első szerdáján
17.00–18.00 óra között
Wekerlei Társaskör Egyesület
(Kós Károly tér 10.)

FERENCZI ISTVÁN
Listás képviselő
(LMP)

Telefonos egyeztetés alapján 
folyamatosan
(06-20-239-2122)

LÁZÁR TAMÁS
Listás képviselő
(Jobbik)

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



LEVESEK
350 FT-TÓL

FŐÉTELEK
600 FT-TÓL

DESSZERTEK 
300 FT-TÓL

NYITVA TARTÁS:
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

Kombinált üzemanyag fogyasztás: 5,2–8,4 l/100 km*.  CO2 kibocsátás (vegyes): 134-192  g/km*.
*WLTP szabvány szerint 

A képen látható autó illusztráció.

5 év/100.000 km gyári garancia

Ssangyong Délpest 1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu

Piacvezető cégcsoportunk BUDAPEST, 10. KERÜLETI 
vállalati étkeztetési területére keresünk 

munkatársakat az alábbi munkakörökbe:

BÜFÉPÉNZTÁROS | FEHÉR MOSOGATÓ | KONYHAI KISEGÍTŐ | SZAKÁCS

 MIÉRT JÓ NÁLUNK DOLGOZNI?
 • hivatalos, bejelentett, versenyképes munkabért
 • határozatlan idejű munkaszerződést, egész éves foglalkoztatást
 • kiszámítható, napi 4 vagy 8 órás munkaidőt kínálunk
 • modern munkakörnyezetben és motiváló csapatban dolgozhatsz
 • távolsági bérleted árának 86%-át minden hónapban kifizetjük számodra
 • ha a Te ajánlásoddal érkezik hozzánk egy új munkatárs, többszöri 
   pénzjutalomban részesülsz

 MIKOR SZÁMÍTUNK RÁD ÉS A MUNKÁDRA?
 • hétfőtől péntekig, a hétvégi pihenőidő biztosított a 
   számodra
 • konyháinkon kora reggel kezdjük a napot, ezért a 
   délutánjaink szinte teljesen szabadok

 Érdeklődhetsz hétköznap 8 és 16 óra között  
 a 06-70-681-2276-os vagy a 06-30-386-5082-es 
 telefonszámon, várjuk jelentkezésedet 
 elérhetőségeiddel a hr@hungast.hu  
 e-mail címre is!
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1195 Budapest, Üllői út 303. (MOL kúton)  •  Tel: 06 1 357-6674, 06 20 394-7980  •  WWW.FIX.HU

Nyári csomagajánlat

19.990 Ft Teljes átvizsgálás

+ Folyadék utántöltés*

+ Diagnosztika

+ Klíma ellenőrzés és tisztítás

ŐRÜLETES 
NYÁRI AKCIÓK

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



Oktatás: 4-9 fôs csoportokban anyanyelvi és magyar tanárokkal
Tanfolyamok szintjei: kezdôtôl a felsôfokú nyelvvizsga elôkészítôig
Hetente 5 alkalommal; délelôtt 9.00 – 12.15 vagy este 17.00 – 20.15

 1. szakasz: 2019. június 17 – június 28.
 2. szakasz: 2019. július 01 – július 12.
 3. szakasz: 2019. július 15 – július 26.
 4. szakasz: 2019. július 29 – augusztus 09.
 5. szakasz: 2019. augusztus 12 – augusztus 27.

Felkészítés a július 20-i Euroexam 
angol B2 és C1 vizsgákra:
 2019. július 08 – július 19.

Intenzív, nyári
nyelvtanfolyamok 

Kispesten

Angol, német, spanyol, francia és olasz 
nyelvoktatás WEKERLEI helyszínekkel

www.shetland.hu
FK engedély száma: E-000309/2014

Jelentkezés szintfelmérésre: telefonon, on-line, vagy személyesen
A tanfolyamok ára: 53.000 Ft /40 óra

: telefonon, on-line, vagy személyesen
A tanfolyamok ára: 53.000 Ft /40 óraA tanfolyamok ára: 53.000 Ft /40 óra

shetland@shetland.hu1192 Budapest, Kábel u. 10. Tel: 281-0822, 30/952-1202; Fax: 281-3391
Nyelviskolánk engedélyezett képzési programmal rendelkezik angol, spanyol, német, francia és olasz nyelvekbôl, ezért ezek a tanfolyamok ÁFA-mentesek.
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Professzionális sebkezelés*

Ápolási megoldások

 Tanácsadás    Szűrés
Az OEP által nem finanszírozott rendelés

SEBKEZELÉSI
ÉS ÁPOLÁSI CENTRUM

Érsebészeti, Sebészeti és 
Bőrgyógyászati magánrendelés

1191 Budapest, Ady E. u. 42-44. fszt.
(Corvin-ház)

Rendelési idő (bejelentkezés alapján):
Dr. Beznicza Henrietta Sebész, mellkassebész 

Hétfő: 8.30 - 12.00; Szerda: 14.00 - 17.00;
Péntek: 10.00 - 12.00

Bejelentkezés: +36 30/172-2774
Dr. Dehkhodania Feridoon Sebész, érsebész, proktológus

Kedd: 15.00 - 19.00
Dr. Mlinkó Éva Bőrgyógyász | Kedd: 11.30 - 13.30

 Bejelentkezés: +36 30/492-0291
WWW.SEBAPOLAS.HU

(Fekélyes-, felfekvéses-, diabéteszes-, traumás-,
műtéti-, égett-, egyéb sebek, sipolyok, Jóindulatú 

bőrfüggelékek, fibrómák elektrocauteres eltávolítása 

SEBKEZELÉSI
ÉS ÁPOLÁSI CENTRUM

Érsebészeti, Sebészeti és
Bőrgyógyászati magánrendelés
Professzionális sebkezelés*

(Fekélyes-, felfekvéses-, diabéteszes-, traumás-,
műtéti-, égett-, egyéb sebek, sipolyok, jóindulatú 

bőrfüggelékek, fibrómák elektrocauteres eltávolítása)

Ápolási megoldások

Tanácsadás Szűrés
A NEAK által nem finanszírozott rendelés

1191 Budapest, Ady E. u. 42-44. fszt.
(Corvin-ház)

Rendelési idő (bejelentkezés alapján):
Dr. Beznicza Henrietta Sebész, mellkassebész

Hétfő: 8.30 - 12.00; Szerda: 14.00 - 17.00; Péntek: 10.00 - 12.00

Bejelentkezés: +36 30/172-2774
Dr. Dehkhodania Feridoon Sebész  |  Kedd: 15.00 - 19.00

Dr. Mlinkó Éva Bőrgyógyász  |  Kedd: 11.30 - 13.30

Bejelentkezés: +36 30/492-0291
WWW.SEBAPOLAS.HU
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