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Megalakult az új képviselő-testület

VÁLTOZÁS A KÖZÉTKEZTETÉSBEN
Közbeszerzési pályázatot írt ki az önkormányzat a 
kerület óvodai, iskolai és szociális intézményi köz-
étkeztetésére. A pályázatra hárman jelentkeztek, a 
jelenlegi szolgáltató nem indult. Az úgynevezett „bö-
dönös”, újramelegítős konyhák kora lejárt, a változás 
az egészségügyi gyakorlatból érkezhet az előrecso-
magolt ételek formájában.

4. oldal

ÖNKORMÁNYZAT

3. OLDAL

PREVENCIÓ

A gyermekeket ért családon 
belüli fizikai, lelki bántalma-
zás felismerése és kezelése 
volt a témája a „Nebáncs-
világ!” mottóval megren-
dezett 22. Mondj nemet! 
konferenciának a KMO Mű-
velődési Központban.

7. oldal

GÁBOR ILONA
EMLÉKEZÉS

Az Ötvenhatosok terén tar-
tott ünnepséggel, valamint 
a Városháza Kossuth utcai 
oldalán elhelyezett emlék-
tábla és a Határ úti kopjafa 
megkoszorúzásával emléke-
zett az 1956-os forradalom-
ra Kispest Önkormányzata.

5. oldalÖNKORMÁNYZAT
VINCZEK GYÖRGY

A szociális munka napja 
alkalmából rendezett ün-
nepséget az önkormányzat. 
Kispesten mintaszerű a szo-
ciális ellátásban dolgozók, 
a hivatal munkatársai és a 
civilek, karitatív szervezetek 
közötti munkamegosztás.

2. oldal

GAJDA PÉTER
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Megalakult
az új képviselő-testület

Az új kispesti képviselő-testület 
november 7-én tartott alakuló ülé-
sén 17 képviselő vehetett át meg-
bízólevelet: Bogó Józsefné, Dódity 
Gabriella, Domokos Gábor, Ékes 
Gábor, Fekete László, Fekete Márk, 
Ferenczi István, Kertész Csaba, 
Lackner Csaba, Lazányi Ferenc, Pa-
róczai Anikó, Rátkay Andrea, Song 
Simon, Somogyi Lászlóné, Tek-
nős Ferenc, Varga Attila, Vinczek 
György. A képviselői tiszteletdíjak-
ról, a testület szervezeti és működési 
szabályzatáról, a bizottságok tagjai-
ról is döntöttek első ülésükön az új 
testület tagjai.

Az alakuló ülés kezdetén egyperces néma 
tiszteletadással emlékeztek a képviselők 
Kispest nemrégen elhunyt díszpolgárára, 
Arany-Tóth Zoltánra. A 2019-es önkor-
mányzati választások október 13-án zök-
kenőmentesen zajlottak, a helyi választási 
bizottság a választások előtt, alatt és után is 
maradéktalanul ellátta feladatát – tájékoz-
tatta napirend előtt a képviselőket a Helyi 
Választási Bizottság elnöke, dr. Hajdani 
Ilona. Ezt követően sor került a képviselői 
megbízólevelek átadására, valamint a kép-
viselői és a polgármesteri eskütételre, ame-
lyet a Városháza dísztermében összegyűlt 
tömeg hangos tetszés- és nemtetszés-nyil-
vánítása kísért. Az új testület tagjai döntöt-
tek az eddigi tanácsnoki rendszer és a testü-
letben lévő pártfrakciók megszüntetéséről, 
és arról is, hogy az eddigi két főállású és 
egy társadalmi alpolgármester helyett há-
rom főállású alpolgármester dolgozik majd 
a kerületben. Gajda Péter polgármester az 
indoklásban elmondta: nem működött ha-
tékonyan a tanácsnoki rendszer, és a kép-
viselő-testület tagjainak nem az őket de-

legáló pártokat, hanem a kispestieket kell 
képviselni, ezért szűnnek meg a pártfrak-
ciók is. A képviselő-testület titkos szava-
zással főállású alpolgármesternek Kertész 
Csabát, Varga Attilát és Vinczek Györgyöt, 
ezen kívül egyenjogúsági és átláthatósági 
tanácsnoknak Paróczai Anikót választotta 
meg. Hosszabb politikai vita után az alábbi 
önkormányzati bizottságok megalakulásá-

ról született döntés: Költségvetési és Köz-
beszerzési Bizottság (elnöke Fekete Lász-
ló), Környezetvédelmi Bizottság (elnöke 
Bogó Józsefné), Közművelődési, Oktatási, 
Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bi-
zottság (elnöke Paróczai Anikó), Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság (elnöke Fekete Márk), 
Szociális és Lakásügyi Bizottság (elnöke 
Rátkay Andrea), Tulajdonosi Bizottság (el-

nöke Teknős Ferenc), Ügyrendi Bizottság 
(elnöke Somogyi Lászlóné) és Várospoli-
tikai, Városüzemeltetési és Rendészeti Bi-
zottság (elnöke Domokos Gábor). Majd a 
bizottságok külsős tagjai letették az esküt. 
A képviselő-testület alakuló ülésén kinyil-
vánította az Átlátszó.hu, a K-Monitor és a 
Transparency International Magyarország 
civilszervezetek által javasolt, ,,Ez a Mi-
nimum!” korrupció elleni és átláthatósági 
program megvalósítása iránti elkötelezett-
ségét, és a szervezetek által javasolt intéz-
kedéseket ki is kívánja egészíteni, annak 
érdekében, hogy az önkormányzat műkö-
dése és gazdálkodása a lehető legnagyobb 
átláthatóság és társadalmi részvétel mellett 
történjen. Paróczai Anikó indítványát el-
fogadva részt vesz az önkormányzat a „16 
Akciónap” nevű országos kezdeményezés-
ben, amelyet 1991 óta világszerte novem-
ber 25., a nők elleni erőszak felszámolásá-
nak világnapja és december 10., az emberi 
jogok világnapja között rendeznek meg.

Varga Attila, Kertész Csaba és Vinczek György alpolgármesterek

2019. NOVEMBER2019. NOVEMBER

Megszüntették
a pártfrakciókat

és a tanácsnoki rendszert

A szociális terület
munkatársait köszöntötték

GONDOSKODÁS

Elismeréseket vehettek át az ágazatban dolgozók

A szociális munka napja, november 12. alkalmából rendezett 
ünnepséget az önkormányzat a KMO-ban.
Vinczek György képviselő köszöntőjé-
ben arra emlékeztetett, hogy az állam 
2017 óta munkaszüneti nappal köszöni 
meg a szociális ágazatban dolgozók 
odaadó munkáját. Kispesten mintasze-
rű a szociális ellátásban dolgozók, a hi-
vatal munkatársai és a civilek, karitatív 
szervezetek közötti munkamegosztás a 
kerületben élő rászorultakért – hang-

súlyozta a képviselő. Vinczek György 
gondolatébresztőjében az „erény” lé-
nyegét és megjelenési formáit kereste, 
amelyhez Voltaire, Balzac és Ciceró 
szavait hívta segítségül. Az ünnepi 
eseményen szintén jelen lévő Csizmás 
Klára, a Nyugdíjasklubok és Idősek 
„Életet az Éveknek” Országos Szövet-
ségének helyettes vezetője tolmácsol-
ta a budapesti szervezet elnökének, 
Talyigás Katalinnak az üdvözletét, és 
megköszönte a kispesti szociális szer-
vezetek kiemelkedő munkáját, amelyet 

az idősek gondozásában végeznek. A 
képviselő-testület döntése alapján a 
szociális gondoskodás területén végzett 
kiemelkedő munkáért Elismerő Okle-
velet kaphatnak a Kispesten működő 
intézmények és a szociális tevékeny-
séget végző közösségek alkalmazottai, 
illetve tagjai. Gajda Péter polgármester 
és Varga Attila, a Szociális és Lakás-
ügyi Bizottság korábbi elnöke Elismerő 
Oklevelet adott át Petrovics Jánosné-
nak, a Kispesti Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási és Szociális Iroda 
Szociális Csoportja területi szociális 
ügyintézőjének. Vighné Vincze Erzsé-
bet, a Kispesti Szociális Szolgáltató 
Centrum vezetője intézményvezetői di-
csérő oklevelet adott át Bán Valériának, 
a centrum részeként működő Családok 
Átmeneti Otthona családgondozójának. 
Balázs Piroska, a Segítő Kéz Kispesti 
Gondozó Szolgálat vezetője intéz-
ményvezetői dicsérő oklevelet adott át 
Hossala Józsefnének és Suhajda József-
nének. Gyulai Anita, a Gyermekzsivaj 
Alapítvány kurátora az alapítvány okle-
velét adta át Hovanyecz Zsuzsannának, 
a Gyermekek Átmeneti Otthona gyer-
mekfelügyelőjének.

Kiemelkedő munkát 
végeznek a kispesti 
szociális szervezetek
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ÖNKORMÁNYZAT

Közbeszerzési pályázatot írt ki az önkormányzat a kerület óvodai, iskolai és szociális intézményi köz-
étkeztetésére. A pályázatra hárman jelentkeztek, a jelenlegi szolgáltató nem indult. Az úgynevezett 
„bödönös”, újramelegítős konyhák kora lejárt, a változás az egészségügyi gyakorlatból érkezhet.

Változás jöhet a kerületi közétkeztetésben

Tovább zöldül a kerület: a 10 
Millió Fa országos civil szer-
veződés helyi csoportja 22 fa-
csemetét ültetett el Kispesten. 
Ajtay Szilárdtól, a faültetés 
egyik kispesti szervezőjétől 
megtudtuk, az idén nyáron in-
dított mozgalom hosszú távon 
10 millió fa elültetését tűzte 
ki célul Magyarországon, Kis-
pestre 60 ezer fa jut. Az Élet 
Napján 75 településen, 300 
helyszínen csaknem ötezer fát 
ültettek el az önkéntesek. Ezek 
közé tartozott három kispesti 

helyszín – az Üllői úti könyv-
tár előtti fűsáv, a József Attila 
utcai játszótér környéke és a 
Zrínyi utca egy szakasza – a 
22 facsemetével. A Zöldprog-
ram Iroda és a Közpark Kft. 
szakmai tanácsokkal, kom-
posztfölddel és szerszámokkal 
támogatta az akciót, az Átala-
kuló Wekerle közösség, az 1. 
sz. Rákóczi Lakásfenntartó 
Szövetkezet, valamint a Rich-
ter Gedeon Nyrt. 1. sz. óvodá-
jának szülői munkaközössége 
is segített a helyi szervezetnek. Három helyszínen ültettek fákat civilek

Újabb fákkal gazdagodott Kispest
ZÖLDPROGRAM

Az önkormányzatnak törvényi 
kötelezettsége biztosítani az 
óvodákban és az iskolákban, 
valamint a szociális ellátórend-
szerben a közétkeztetést. Az 
elmúlt öt évben az önkormány-
zat folyamatosan figyelemmel 
kísérte a szolgáltató tevékeny-
ségét, rendszeresen egyeztetett 
az ételek minőségéről, meny-

nyiségéről. Rengeteg panasz 
érkezett, miközben a szolgálta-
tó folyamatosan emelni kíván-
ta az étkezés normaárát. Ezért 
is írtak ki idő előtt közbeszer-
zést a kerületi közétkeztetés 
biztosítására, mert a szerződés 
szerint a jelenlegi szolgáltató – 
a Pensio17 Kft. jogutódjaként 
működő Klassz Menza Kft. 

– már nem emelhetne az alap-
anyagárakon, de a jelenlegiből 
nem tudják kigazdálkodni a 
megfelelő szolgáltatást – szö-
gezte le Vinczek György al-
polgármester. A közétkeztetés 
minőségének változtatására 
tett kísérleteket  – a piaci vi-
szonyok változása mellett – az 
elmúlt évek „menzareformja” 

is nehezítette, hiszen az egész-
séges táplálkozás érdekében 
komoly és jelentős változáso-
kat vezettek be 2014-ben. Fel-
merült, hogy hozzon létre saját 
céget az önkormányzat a fő-

zésre, de a kispestiek napi el-
látását szolgáló csaknem négy-
ezer adag ételnél nem térülne 
meg gazdaságosan a beszerzés 
és a feldolgozás költsége. Az 
innováció az egészségügyből 
érkezhet, az úgynevezett „tál-
cás”, előrecsomagolt ételek 
formájában. Változásra min-
denképpen szükség van, és a 
legutóbbi felmérés szerint a 
szülők még többet is fizetné-
nek, ha garantáltan javulna az 
ételek minősége – tette hozzá 
az alpolgármester.

Az innováció az 
egészségügyből 

érkezhet

Lejárt a „bödönös” közétkeztetés ideje?
Az 1956-os forradalom hősei 
előtt tisztelgő ünnepségen Bu-
rány Sándor, Kispest ország-
gyűlési képviselője mondott 
beszédet, majd – Emlékeink 
a forradalomról címmel –a 
Szabad Ötletek Színházának 
művészei adtak műsort. Ezt 
követően az önkormányzat ve-
zetői, a pártok, az egyházak, 
az intézmények és a civilszer-
vezetek képviselői helyezték 
el virágaikat az emlékmű előtt. 
Az önkormányzat képvisele-
tében Gajda Péter polgármes-
ter, valamint Rátkay Andrea, 
Vinczek György és Kertész 
Csaba újraválasztott képvise-
lők koszorúztak. Koszorút he-
lyezett el az ’56-os Szövetség 
Kispesti Szervezete, az ’56-os 
Veteránok Egyesülete, Burány 
Sándor parlamenti képviselő, a 
kerületi kormányhivatal kép-
viseletében dr. Király Beatrix 
hivatalvezető és dr. Kosik Rita 
hivatalvezető-helyettes. A pár-
tok közül a Demokratikus Ko-
alíció Kispesti Szervezete, a 
Jobbik Magyarországért Moz-
galom Kispesti Szervezete, a 
Momentum Kispesti Szerve-

zete, az MSZP Kispesti Szer-
vezete, a Párbeszéd Magyar-
országért Kispesti Szervezete 
és az LMP Kispesti Szervezete 
helyezte el koszorúját az em-
lékmű talapzatán. Az október 
23-i önkormányzati ünnepség 
csendes virágelhelyezéssel ért 
véget a Templom téri kopja-
fánál. A Városháza falán lévő 
– Kispest Önkormányzata és 
az ’56-os Szövetség Kispes-
ti Szervezete által 2016-ban, 
a kispesti szabadságharco-
sok tiszteletére állított – em-
léktáblánál a Kispesti Nem-
zetőrség megalakulásának 
évfordulóján tartottak meg-
emlékezést. Vinczek György 
alpolgármester külön köszön-
tötte az ünnepségen megjelent 
’56-osokat: Apró Józsefet, 
Jancsovics Jánost, Karácsony 
Ernőt, Égi Pált, Csabai Ernőt 
és Nagy Mihályt. Apró Jó-
zsef, a Kispesti Nemzetőrség 
egykori vezetője elmondta, 
hogy legfőbb feladatuk a rend 
fenntartása volt, és az, hogy az 
éhező embereket ellássák éle-
lemmel. Az ’56-os szervezetek 
nevében Jancsovics János, Égi 

Pál, Karácsony Ernő és Apró 
József, az önkormányzat nevé-
ben Vinczek György és Balogh 
Pál koszorúzta meg az emlék-
táblát. A kispesti ’56-os sza-
badságharcosokra emlékeztek 

a Határ út és az Ady Endre út 
kereszteződésénél is. Az 1956. 
november 4-től itt zajlott har-
cok emlékére emelt kopjafát 
– mint az alatta elhelyezett 
emléktáblán olvasható – „a 
hazáért vérüket áldozó kispes-
ti ’56-osok emlékére állította 
Porubszky István, Potyka bá-
csi kispesti szabadságharcos 
és Kispest Önkormányzata 
2006-ban”. Vinczek György 

alpolgármester mondott be-
szédet, majd köszöntötte a 
megjelent kispesti ’56-osokat, 
Jancsovics Jánost, Égi Pált, 
Karácsony Ernőt, Nagy Mi-
hályt és Porubszky Istvánnét, 
„Potyka bácsi” özvegyét. A 
Vass iskola 8. osztályosainak 
emlékműsora után Égi Pál, az 
’56-os Szövetség elnöke emlé-
kezett az eseményekre. Nagy 
Imre miniszterelnök november 
4-én hajnalban, a szovjet invá-
zió megindulása után elmon-
dott híres rádióbeszédét Nagy 
Mihály idézte. A megemléke-
zés végén Égi Pál, Karácsony 
Ernő és Jancsovics János az 
’56-os Szövetség nevében he-
lyezte el az emlékezés virága-
it. Megkoszorúzta a kopjafát 
Porubszky Istvánné, valamint 
az önkormányzat képviseleté-
ben Vinczek György és Varga 
Attila képviselő.

Három helyszínen 
tartottak

megemlékezést
és koszorúzást

EMLÉKEZÉS

Az Ötvenhatosok terén tartott ünnepséggel, valamint a Városháza Kossuth utcai oldalán elhelyezett emlék-
tábla és a Határ úti kopjafa megkoszorúzásával emlékezett az 1956-os forradalomra Kispest Önkormányzata.

Burány Sándor országgyűlési képviselő

Jancsovics János, Égi Pál és Karácsony Ernő

Az 1956-os forradalomra emlékeztek a kispestiek
2019. NOVEMBER2019. NOVEMBER



6 7KISPEST KISPEST

A III. Nemzetközi Folklór 
Fesztivált rendezte meg a 
KMO-ban a Szerb Országos 
Önkormányzat. A színvonalas 
táncprogramban kilenc ország 
– Magyarország, Görögország, 
Horvátország, Norvégia, In-
dia, Románia, Bulgária, Len-
gyelország és Ukrajna – 12 
együttesének produkcióját él-
vezhette a közönség.

Kilencedik alkalommal ren-
dezte meg a kerületi környe-
zetvédelmi versenyt 6. és 7. 
osztályos diákoknak a Weker-
lei Kultúrház és Könyvtár, va-
lamint a támogató, a Richter 
Gedeon Nyrt. Fődíjas lett a 
Bolyai iskola csapata, a Hun-
gária iskola csapata különdíjjal 
térhetett haza, az Erkel iskola 
csapatai 2. és 3. helyezést sze-
reztek.

Táncos világutazás

Zöldőrök flóráért, 
faunáért

KULTÚRA

KÖRNYEZETVÉDELEM

TESTVÉRVÁROS

Kispest Önkormányzata 17 éve 
kezdte el kialakítani testvérvá-
rosi kapcsolatait. A romániai 
Tasnáddal 2018 márciusában 
írták alá az együttműködési 
megállapodást, így a legújabb 
testvérváros. A tasnádi kap-
csolat célja – csakúgy, mint a 
többi testvérváros esetében – a 
két település közötti kooperá-
ció elősegítése a sport, a kul-
túra, a gazdaság és az oktatás 
területén. Az elmúlt két évben 
különböző delegációs látoga-
tások, programok mellett cse-
reüdültetés valósult meg ennek 
jegyében. A mostani projekt 
célja a két fél közötti partner-
ség elmélyítése, megerősítése 
volt. Tasnádról hat képzőmű-
vészt és két pedagógust látott 
Kispest vendégül, rajtuk kívül 
Tasnád képviselő-testületé-
nek egyik tagja, Merk László, 

továbbá Tasnád polgármes-
tere, Grieb Csaba látogatott 
el a kerületbe. A vendégek az 
első napon Vass Csaba erdélyi 
művész kiállításmegnyitóján 
vettek részt, majd a Wekerlei 
Kultúrházba látogattak, ahol 
különböző előadásokat hall-

gattak meg, valamint betekin-
tést nyertek az ott zajló számos 
kiscsoportos foglalkozás mód-
szereibe. Zuborné Sallai Már-
ta, a Kós iskola intézményve-
zetője és Bertyákné Czérna 
Ágnes, az Erkel iskola intéz-
ményvezető-helyettese is részt 

vett ezen az eseményen, így 
lehetőség nyílt a két fél közötti 
kapcsolatfelvételre, tapaszta-
latcserére. Ezt követően a cso-
port részt vett a KÁS Képtár 
megnyitóján. A látogatás ke-
retében a delegáció találkozott 
Gajda Péter polgármesterrel, 
Vinczek György és Kertész 
Csaba alpolgármesterekkel, 
továbbá az önkormányzat más 
vezetőivel és képviselőkkel. 
A program második napján, 
a budapesti városnézést kö-
vetően kispesti helytörténeti 
sétán vettek részt Siklós Zsu-
zsanna és Vinczek György 
vezetésével. Ennek keretében 
Wekerletelep ikonikus tereit 
és épületeit tekintették meg, 
továbbá ellátogattak a Nagy 
Balogh János Kiállítóterembe, 
a Kispesti Vigadóba és a Kis-
pesti Futball Házba is.

A „Kispest és Tasnád testvérvárosi kapcsolatának fejlesztése oktatási és ne-
velési programokon keresztül” című pályázati program a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. 1, 7 millió forintos támogatásából valósult meg.

Tasnádi pedagógusok és képzőművészek Kispesten

Kispest legújabb testvérvárosából érkezett a delegáció

Oktatási és neve-
lési programokon 
keresztül is fejlő-
dik a kapcsolat

PREVENCIÓ

Harmadik alkalommal rende-
zett ipar- és helytörténeti film-
fesztivált a Wekerlei Társaskör 
Egyesület a Wekerlei Kultúr-
házban. A Cégér filmszemlére 
települések történetét bemutató 
filmekkel, településszociológi-
ai és ipartörténeti dokumen-
tumfilmekkel, portréfilmek-
kel nevezhettek az alkotók. 
A pályázatra beérkezett húsz 
alkotásból a Péterffy András 
Balázs Béla-díjas filmrende-
ző által vezetett szakmai zsűri 
választotta ki a szemlén bemu-
tatott tíz filmet. Az idei Cégér 
filmszemle alkotói különdíját 
Zajti Balázs kapta A Dunaka-
nyar és a Szentendrei-sziget 
titkai, valamint A templomfes-
tő című filmekért. A közönség 
különdíját a Magyar Királyi 
Honvéd Légierő 101. „Puma” 
Honi Légvédelmi Vadászre-
pülő Osztályának két egykori 
pilótájáról, Szentiványi János 
„Sminyuról” és Frankó End-
re „Kukláról” szóló alkotás, a 
Veteránfilm – Hernáth Csaba 
rendezése – kapta. A portrék 
mezőnyében a kispesti fotómű-
vészről, Horváth Péterről ké-
szített film győzött, alkotója a 
kispesti Wekerlei Varga Géza. 
A településszociográfia kate-
gória nyertese Gál Tamás film-
je, a kárpátaljai Rafajnaújfalu 
hétköznapjait bemutató Szere-
tünk itt élni lett.

Dokumentumfilm-
fesztivál Wekerlén

KULTÚRA

Gábor Ilona, a KMO igazga-
tója köszöntőjében elmondta, 
hogy az évek során folyama-
tosan fejlődött, bővült Mondj 
nemet! program részei az ál-
talános és középiskolásoknak 
térítésmentesen szervezett 
drogprevenciós csoportfoglal-
kozások, a K.I.A.B.Á.L társas-
játék és a hozzá tartozó képzés, 
valamint a szülők részére szer-
vezett érzékenyítő foglalkozá-
sok, továbbá egy olyan klub, 
az F20 is, amely művelődési és 
szociális színtér, kreatív mű-
hely. Vinczek György alpol-
gármester hangsúlyozta, hogy 
a KMO 22 évvel ezelőtt, a mű-
velődési intézmények között 
talán egyetlenként ismerte fel 
a társadalomra nehezedő prob-
lémát, és dolgozott ki ehhez 
mindenki számára elérhető or-
szágos programot. Dr. Németh 
Zsolt ny. r. ezredes, rendőrségi 

főtanácsos, egyetemi docens a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő 
gyermekáldozatok sorsáról, a 
rendszer hibáiról, a gyerme-
keket ért szexuális abúzus ve-
szélyeinek kihatásairól tartott 
előadást. A gyermekbántalma-
zás korai jeleiről és kezeléséről 

Rácsok Balázs, a Magyar Öku-
menikus Segélyszervezet szo-
ciális igazgatója osztotta meg 
tapasztalatait, gondolatait. Dr. 
Iványi Gábor, az Oltalom Ka-
ritatív Egyesület lelkésze arra 
kereste a választ, hogy vajon 
milyen lelki okok vezethetnek 

a családi agresszióhoz. Az ál-
dozattá válás megelőzése és 
az áldozatok azonnali segítése 
volt a témája Boglacsik Tímea, 
a CSBO Országos Kríziskeze-
lő és Információs Telefonszol-
gálat vezetője előadásának. A 
Nők a Nőkért az Erőszak Ellen 
Egyesület (NANE) szocioló-
gusa, Dés Fanni a nők és gyer-
mekek elleni erőszak hatásairól 
beszélt. A délutáni szekció-
üléseken a K.I.A.B.Á.L. pre-
venciós társasjátékot mutatta 
be Kisberk Ágnes és Varga 
Dániel. A NANE Egyesület 
tevékenységét Dés Fanni is-
mertette a résztvevőkkel. A 
Nézőművészeti Kft. A gyáva 
című színházi előadást adta elő 
Mucsi Zoltán és Kovács Krisz-
tián színművészek közremű-
ködésével, amelyet interaktív 
beszélgetés követett.

A gyermekeket ért családon belüli bántalmazás felismerése és kezelése volt 
a témája a „Nebáncs-világ!” mottóval megrendezett 22. Mondj nemet! kon-
ferenciának a KMO Művelődési Központban.

Mondj nemet! konferenciát tartottak a KMO-ban

Idén a családon belüli bántalmazás került fókuszba

Több mint húsz 
éve indult a komp-

lex prevenciós 
program

2019. NOVEMBER2019. NOVEMBER
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A berlini fal lebontásának 30. 
évfordulója alkalmából Hor-
váth Péter kispesti fotómű-
vész kiállítása látható a KMO 
Művelődési Központ Előtér 
Galériájában december 6-ig. 
Az 1961-ben kihúzott szö-
gesdrót, majd megépített fal 
Nyugat-Berlint kerítette be és 
választotta el Kelet-Berlintől, 
illetve az NDK területétől. A 
hidegháború időszakában Eu-
rópa megosztottságának jelké-
pe volt, 1989. november 9-én 
kezdték lebontani. Horváth 
Péter a Képes 7 hetilap mun-
katársaként ezt a napot örökí-
tette meg fényképezőgépével. 
A falon az első repedéseket 
az 1989-es páneurópai piknik 
és a magyar határ megnyitá-
sa okozta – mondta köszön-
tőjében a Német Szövetségi 
Köztársaság Nagykövetsége 
Kulturális Osztályának veze-
tője, hozzátéve, hogy ezzel az 
egységes Európa alapjait is 
megteremtette Magyarország. 
Katja Dorrmann beszélt az 
akkori euforikus hangulatról, 
és úgy fogalmazott, fontos a 
fiatalokat emlékeztetni a közös 
történelemre. A kiállítást meg-
nyitó Haris László fotóművész 
arról beszélt, hogy Horváth 
Péter különleges képalakítási 
képessége lehetővé tette, hogy 
a fotók a későbbi nézők, az 
utókor számára ne csupán do-
kumentumok legyenek, hanem 
élvezzék az akkori hangulatot, 
az örömöt.

Amikor leomlott
a berlini fal

KIÁLLÍTÁS

v

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyer-
meket folyamatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Így a 
gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év 
kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt, és abban az évben, amely-
nek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A 2019. évi LXX. törvény 
elfogadásával az Országgyűlés módosította a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt. 
Az óvodai nevelést érintő lényeges változás, hogy 2019. július 26-ától a jegyző már nem az ötödik, 
hanem a negyedik életév betöltéséig adhat felmentést a kötelező óvodai nevelésben való részvétel 
alól. 2020. január 1-jétől a felmentési kérelmet már nem a jegyző számára kell benyújtani, ugyanis 
a gyermeket a kormány rendeletében kijelölt szerv mentheti majd fel az óvodai foglalkozáson való 
részvétel alól, ha családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. 2020. január 1-jétől a felmentési 
kérelem benyújtásának határnapja május 25. A 2019. december 31-ig hatályos módosított felmentési 
kérelem a kispest.hu honlapon elérhető. A szülő a tankötelezettség kezdetére vonatkozó kérelmét az 
iskolakezdés évében január 15-ig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Nem kell szülői 
kérelmet benyújtani, ha a szakértői bizottság azt javasolja, hogy a gyermek további egy évig óvodai 
nevelésben vegyen részt.

Óvodai nevelést érintő jogszabály-változások
KÖZLEMÉNY

Ha van valami, ami szárnyal 
Magyarországon, az a kor-
mánypropaganda. A kormány-
tagok a fellegekben járnak, 
olyan magasan, hogy a való-
ság már nem bántja a szemü-
ket. Nemrég az egyik állam-
titkár arról beszélt a szociális 
munka napján, hogy milyen jó 
a nyugdíjasoknak. Arról érthe-
tő okokból nem mert beszél-
ni, hogy milyen jó a szociális 
munkásoknak, hiszen néhány 
hónapja bejárták az internetes 
oldalakat azok a képek, ame-
lyekből kiderült, hogy egy 
szociális segítő 26 év munka-
viszony után 146 ezer forintot 
visz haza, szociális gondozó 

kollégája pedig nyugdíj előtt 
139 ezer forintot keres nettó-
ban. Ami pedig a nyugdíjaso-
kat illeti, az államtitkár köny-
nyedén átsiklott a tények felett. 
Miközben arról beszélt, hogy 
a nyugdíjasok körében csök-
kent a szegénység, a Központi 
Statisztikai Hivatal szerint a 
relatív jövedelmi szegénységi 
arány megduplázódott néhány 
év alatt. Míg 2010-ben ez az 
arány a nyugdíjasok köré-
ben 4,6 százalék volt, addig 
2017-ben ez a mutató elérte a 
10 százalékot! Ha ehhez hoz-
závesszük, hogy mintegy 18 
ezer nyugdíjas még a 28 500 
forintos minimálnyugdíjat 
sem kapja meg, további 30 
ezer nyugdíjas havi járandósá-
ga 50 ezer forint alatt marad, 
már közelebbről látjuk a szo-
morú valóságot. Sőt, a számok 
világosan mutatják, hogy több 
mint félmillió nyugdíjas ke-
vesebb mint 100 ezer forintot 
kap havonta. Mindeközben 
szegény Áder János fizetését 
meg akarják duplázni, mond-
ván, tíz év alatt nem emelke-
dett a juttatás összege. Külön 
cikk tárgya lehetne, hogy az 
önkormányzatoknál dolgozó 

közszolgák bére sem emelke-
dett tíz éve, érdekes, azt va-
lahogy nem akarják megdup-
lázni. Ha már ennek a cikknek 
a nyugdíjak lemaradása a té-
mája, akkor el kell mondani, 
hogy a nyugdíjminimum 11 
éve nem nőtt Magyarorszá-
gon, a Fidesz mégsem akarja 
megduplázni. Friss hír, hogy 
Németországban most döntöt-
tek arról, hogy a nyugdíjmi-
nimum durván 420 ezer forint 
lesz, ha valaki egyedülálló és 
legalább 35 évet dolgozott. Ez 
nyilván lehetetlen belátható 
időn belül idehaza, de valamit 
talán lépni kellene. Már csak 
azért is, mert az árakat nem 
érdekli sem a bér, sem a nyug-
díj, szépen emelkednek. A ser-
téshús ára 15,5 százalékkal, a 
párizsi, a kolbász ára csaknem 
11 százalékkal, a kenyér ára 
közel 7 százalékkal emelke-
dett. Az élelmiszerárak sajnos 
nőnek rendületlenül, messze 
meghaladva a nyugdíjemelke-
dés mértékét. A kincstári opti-
mizmus hiába nő az egekig, a 
kijózanító valóság az, hogy a 
nyugdíjak egyre inkább lema-
radnak.

KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

Burány Sándor (MSZP)

Lemaradó nyugdíjak

BESZÁMOLÓ A KISPESTI KÖZÖSSÉGI
KÖLTSÉGVETÉS 2019 PROGRAMRÓL

JAVASLATOK A 2020-AS KÖZÖSSÉGI
KÖLTSÉGVETÉSRE

A Polgármesteri Program részeként im-
már negyedszerre kérjük a kispestiek ja-
vaslatait a kerületi fejlesztésekre vonatko-
zóan. A január végén lezárult szavazáson, 
amelyen papír alapon és elektronikusan 
is lehetett voksolni, 2142 szavazat érke-
zett az idei közösségi költségvetéshez. A 
városvezetés a tavalyi összegnél 12 millió 
forinttal többet, összesen 42 millió forintot 
– városrészenként 6-6 milliót – költött fej-
lesztésre a helyi javaslatok alapján.
Az önkormányzat idén is azt tervezi, hogy 
igényfelméréssel segíti a kerületben élők 
ötleteinek beépítését a megvalósításért 
felelős irodák szakmai munkájába. Ez-
után a projekteket értékelve a támogat-
hatónak ítélt kezdeményezésekről sza-
vazhatnak a kispestiek. 
Fontos, hogy a beérkezett javaslatokat, 
észrevételeket figyelembe véve, idén is 
hét városrészre vonatkozóan várjuk ja-
vaslataikat: Felső-Kispest 1 (Üllői út – Si-
monyi Zsigmond utca – Vak Bottyán utca 
közötti terület), Felső Kispest 2 (Üllői úttól 
északra – Simonyi Zsigmond utcától ke-

letre eső terület), Felső Kispest 3 (Üllői 
út – Ady Endre út – Kisfaludy utca közöt-
ti terület), Felső Kispest 4 (Üllői út – Ady 
Endre út – Hofherr Albert utca közötti te-
rület), Kertváros, Hagyományos Kispest 
és Wekerletelep.
Köszönöm, hogy megosztják velünk ja-
vaslataikat, hiszen mindannyian Kispes-
ten élünk, ugyanazokban a parkokban 
sétálunk, ugyanazokat a sportlétesítmé-
nyeket, közösségi tereket használjuk, 
így mindenki javaslataira kíváncsiak va-
gyunk, mindenki ötletét várjuk! A közös-
ségi költségvetés kialakítása együttes 
munka, hiszen egy újfajta szemléletről, 
új városfejlesztési módról van szó, mely-
nek megtervezése és megvalósítása kö-
zös feladat és lehetőség. Ezért kérjük, a 
javaslattételi lapon juttassák el hozzánk 
idén is ötleteiket!

Köszönettel:

Gajda Péter
Kispest polgármestere

2019. NOVEMBER
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HAGYOMÁNYOS
KISPEST

KERTVÁROS

Javaslattételi lap

Az alábbi fejlesztési javaslatokat szeretném tenni:

Felső-Kispest 1 (Üllői út–Simonyi Zsigmond utca–Vak Bottyán utca közötti terület):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Felső-Kispest 2 (Üllői úttól északra–Simonyi Zsigmond utcától keletre eső terület):
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Felső-Kispest 3 (Üllői út–Ady Endre út–Kisfaludy utca közötti terület):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Felső-Kispest 4 (Üllői út–Ady Endre út–Hofherr Albert utca közötti terület):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Hagyományos Kispesten (Nagykőrösi út–Rákóczi utca–Ady Endre út–Lajosmizsei
vasútvonal):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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Csokoládétortával, vörösbor-
ral és a miniszterelnök emlék-
lapjával köszöntötte Paunoch 
Andrást 100. születésnapja 
alkalmából Gajda Péter pol-
gármester a Nyugdíjasházban. 
Huszár Erzsébet idősügyi ta-
nácsos és Balázs Piroska, a 
Segítő Kéz Kispesti Gondozó 
Szolgálat vezetője is részt vett 
az ünnepségen. Paunoch And-
rás 1919 novemberében szü-
letett Budapesten. Magánúton 
végezte a négy polgárit, ezután 
férfiszabónak és szövőnek 
tanult. Kőbányán, majd Kis-
pesten dolgozott szabóként, 
rokkantnyugdíjazása után 30 
évig az Operaház alkalmazott-
ja volt. András bácsi 1953-ban 
nősült, gyermekük nem szü-
letett, de nagy szeretetben és 
megbecsülésben éltek felesége 
haláláig. Harmincnyolc éve 
özvegy. 2002-ben költözött a 
József Attila utcai Nyugdíjas-
házba. Szabadidejében szeret 
zenét hallgatni és keresztrejt-
vényt fejteni. A 95 éves Szeder 
Istvánnét csokoládétortával, 
virággal és emléklappal, a 90 
éves Tóth Józsefet Eszterhá-
zy-tortával, vörösborral és em-
léklappal köszöntötte Kertész 
Csaba alpolgármester. Kocsis 
Sándornét 90. születésnapja 
alkalmából Kertész Csaba és 
Huszár Erzsébet idősügyi ta-
nácsos köszöntötte tortával, 
virággal és emléklappal.

Idős kispestieket 
köszöntöttek

ÜNNEP
Wekerletelepen:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Kertvárosban:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGOSZTOTTA VELÜNK JAVASLATAIT!

Beküldési határidő: 2019. december 31.

A beküldés módja:

Elektronikusan:

– E-mail: gajda@kispest.hu

– Honlap: kispest.hu

Postán:

Gajda Péter
1195 Budapest, Városház tér 18-20. 

Személyesen:
– Városháza portája (1195 Budapest, Városház tér 18-20.)

– Kispesti Rendészeti Központ (1191 Budapest, Eötvös utca 3-7.)
– Varga Attila képviselői irodája (1196 Budapest, Ady Endre út 89.,

hétfőtől péntekig 14 és 17 óra között)

A közelgő véradók napja, november 27. alkalmá-
ból minden évben ünnepséget szervez a Kispesti 
Véradók Egyesülete a Csokonai utcai Tudásház-
ban. Az idei összejövetelen a közös vacsora és ze-
nés műsor előtt Somogyi Lászlóné, az egyesület 
vezetője adott át elismeréseket és ajándékokat a 

sokszoros, kerek véradásszámot magukénak tudó 
egyesületi tagoknak. Az idei utolsó véradáson 77 
jelentkezőből 60-an – közülük ketten először – 
segítettek a vérkészletek pótlásában. Az évindító 
véradást február végén tartják majd a Csokonai 
utcai székhelyen.

KÖZÖSSÉG

Az egyesület elnöke köszön-
tőjében elmondta, a nemzet-
közi nap célja a közvélemény 
figyelmének felhívása a vakok 
és a gyengénlátók sajátos hely-
zetére, keresve gondjaik meg-
oldásának lehetőségeit, telje-
sebb értékű beilleszkedésük 
útját a társadalomba. Fodor 
Ágnes kiemelte az integráció 
fontosságát, hiszen ez az ese-
mény is az integrációról szólt, 
látók és látássérültek közösen 
szerepeltek a műsorban. A 15. 
születésnap kapcsán beszélt az 
évek során elért eredmények-
ről, és méltatta a kerületben, il-
letve a Kispesti Lámpás Klub-

ban végzett munkát, amelyben 
kiemelkedő szerepet vállalt két 
közösségi civilszervező, Ber-
nát Zsuzsanna és Puchnyák 
István. A VGYKE elnöke 
emléklappal köszönte meg az 
egyesülettel való együttműkö-
dését Huszár Erzsébet idős-
ügyi tanácsosnak, Börcsök 
Gábornénak és Sütő Antalnak, 
a kispesti rendőrkapitány-
ság munkatársainak, Gábor 
Ilonának, a KMO igazgató-
jának, Balázs Piroskának, a 
Segítő Kéz Kispesti Gondozó 
Szolgálat igazgatójának, Sik-
lós Zsuzsannának, a Kispesti 
Helytörténeti Gyűjtemény ve-

zetőjének, Mohay Orsolyának, 
a Kispesti Helytörténeti Gyűj-
temény művészettörténészé-
nek, Vinczek György alpolgár-
mesternek, Hegedűs Juditnak, 
a Kispest TV főszerkesztő-
jének, Varga Ibolya kommu-
nikációs referensnek, Várnai 
Zoltánnak, a kispest.hu főszer-
kesztőjének, Vighné Vincze 
Erzsébetnek, a Kispesti Szo-
ciális Szolgáltató Centrum 
(KSZSZC) intézményveze-
tőjének és Tóthné Szebenyi 
Szilviának, a KSZSZC Gyer-
mekek Átmeneti Otthona ve-
zetőjének.

A Fehér Bot Világnapját és megalakulásának 15. évfordulóját ünnepel-
te a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete 
(VGYKE) a KMO-ban.

Ünnepelt a látássérült-egyesület

Bernát Zsuzsanna, Fodor Ágnes és Puchnyák István

Köszöntötték a sokszoros véradókat
ÖNKÉNTESSÉG

2019. NOVEMBER



14 KISPEST

A megemlékezésen Gajda 
Péter polgármester, valamint 
két alpolgármester, Vinczek 
György és Kertész Csaba haj-
tott fejet a két barát emlék-
táblája előtt, és koszorúzta 
meg azt. A magyar labdarú-
gás történetének e két óriása 
a Szegfű utcai iskola padjait 
koptatta gyerekként. Vinczek 
György arról beszélt a ren-
dezvényen, hogy Puskás Öcsi 
elsőként – 1991-ben – Kispes-

ten lett díszpolgár, a kerület 
haláláig tartotta a kapcsolatot 
a nagyszerű sportemberrel, aki 

egész életében kispesti maradt. 
A Honvéd-szurkolókat a mai 
napig Puskás öröksége tartja 

össze, büszkék rá. Elmondta, 
a kerület méltó módon őrzi 
emlékét halála óta: a kispesti 
Puskás-emlékhelyek – a Szeg-
fű utcai iskola, valamint a Bo-
zsik Stadion falán lévő tábla, a 
Puskás iskolában és a KÖKI-n 
felállított szobrok, a nevét vi-
selő iskola és utca – mind ar-
ról tanúskodnak, hogy két név, 
Puskás és Kispest elválasztha-
tatlanul egybeforrt.

Mostantól híres régi diákjára emlékezteti tanuló-
it a Reménység Katolikus Általános Iskola elő-
terében kialakított Puskás-emléksarok. Puskás 
Ferenc felső tagozatos diákként, 5–8. osztályig 
tanult az intézményben. Kaszás Kálmán, a Kis-
pesti Labdarúgásért Támogató Egyesület (KLTE) 
elnökségi tagja elmondta, Koncsik Tibor elnök 
fejéből pattant ki a gondolat, legyen Puskás-em-

léksarok a régi alma mater aulájában, és az in-
tézmény vezetése örömmel fogadta az ötletet. Az 
ünnepélyes alkalom jó apropót adott arra, hogy 
Gyetván Gábor, a Kispesti Nagyboldogasszony-
főplébánia kanonok-plébánosa felszentelje a 
Magyar Kézilabda Szövetség felújítási program-
jában a Kispest Női Kézilabda Klubbal közösen 
pályázó intézményben megépült tornatermet.

Puskás Ferencre emlékeztek
ÖNKORMÁNYZAT

Puskás Ferenc halálának 13. évfordulóján tartott megemlékezést az önkor-
mányzat a legendás focista és barátja, Bozsik József emléktáblája előtt, a 
Szegfű utcai iskolánál. Kispest Díszpolgára, az Aranycsapat kapitánya, a 
Nemzet Sportolója 2006. november 17-én hunyt el.

Kertész Csaba, Gajda Péter és Vinczek György koszorúzott

Sakktörténeti három nap ré-
szesei voltak azok, akik ellá-
togattak a Chesscom Hotelbe 
november első hétvégéjén: az 
öt ország részvételével lezaj-
lott IV. Ádám György és II. 
Ősz Gábor Emlékversenyen 
– hazánkban először – Jama-
ica sakkversenyzői is részt 
vettek. A Barcza Gedeon SC 
által megrendezett ifjúsá-
gi csapat- és egyéni verseny 
megnyitóján Vinczek György 
alpolgármester és Kapás Ró-
bert, a Magyar Sakkszövetség 
főtitkára köszöntötte a résztve-
vőket. A tornán három külön-
böző időbeosztású műfajban 
versengtek a játékosok. A kör-
mérkőzéses, ötfordulós U16 
csapatversenyt a lengyel UKS 
Pioner Jastrzebie Zdroj nyerte 
a házigazdák és a Morihana 
Pénzügyőr SE előtt. A svájci 
rendszerű rapid versengés-
ben szintén lengyel győzelem 
született, míg a zárónapon 
rendezett, 11 körös villámver-
senyen a hazai gárda verseny-
zői játszották a főszerepet. Az 
első helyen előállt holtverseny 
– segédpont-számítással – Ke-
lemen Szabolcs javára dőlt el, 
de Palczert Mátyás is kiváló-
an játszott. A torna lelkes fő-
szervezője, Grimm György, a 
BGSC egyesületi elnöke így 
elégedetten zárhatta be az ese-
ményt, egyúttal jövőre is meg-
hívta a külföldi delegációkat 
Kispestre.

Nagy csaták
Kispesten

SPORT
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Puskás-emléksarok és tornaterem-szentelés a Reménység iskolában

Puskás és Kispest 
elválaszthatatlanul 

egybeforrt

2019. NOVEMBER

WEKERLE • KULTÚRA  • KÖZÖSSÉG

Ajándékgyűjtés és csomagolás  
kispesti rászoruló gyermekek részére  

a WKK-ban

NOVEMBER 30., SZOMBAT 14.00-18.00 

A programunkra hozzon magával  egy maximum  
cipősdobozban is elférő, 2-14 éveseknek szánt ajándékot,  

amit együtt csomagolunk be.

SZERETETTEL

WKK - Wekerlei Kultúrház és Könyvtár Művelődési Ház
1192 Bp., Petur u. 7.  tel.: 282 9895, 358 0690, wkk.kispest.hu



TEKNŐS FERENC
4. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

SOMOGYI LÁSZLÓNÉ
5. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

Minden hónap első szerdáján 17 
és 18 óra között a Wekerlei Tár-
saskör Egyesület helyiségében 
(Kós Károly tér 10.)

PARÓCZAI ANIKÓ
9. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

Minden páratlan hét keddjén 9 
és 11 óra között az Ady Endre 
út 190. alatt, valamint telefonos 
egyeztetés alapján
(06-30-483-6529)

DOMOKOS GÁBOR
10. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

VARGA ATTILA
alpolgármester
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

Minden hónap első péntekén 17 
és 18 óra között a Kispesti Vass 
Lajos Általános Iskolában (Csoko-
nai utca 9.)

LACKNER CSABA
7. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

Minden hónap első szerdáján 
16 és 17.30 között a Kispesti 
Waldorf Iskolában (Vécsey utca 
9-13.), jelentkezni lehet még
a DK irodájában (Ady Endre út 
106., Tel.: 607-3879,
Email: dkkispest@gmail.com)

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

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

DÓDITY GABRIELLA
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

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

FEKETE MÁRK
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

LAZÁNYI FERENC
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap első szerdáján 17 
és 18 óra között a Wekerlei Tár-
saskör Egyesület helyiségében 
(Kós Károly tér 10.)

SONG SIMON
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)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

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

6. sz. választókörzet
Minden hónap második keddjén 
14 és 16 óra között, telefonos 
bejelentkezés alapján (347-4573) 
a Polgármesteri Hivatalban

KERTÉSZ CSABA
alpolgármester
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

12. sz. választókörzet
Alpolgármesteri fogadóórája:
Minden hónap második szerdáján 
13 és 16 óra között, telefonos 
egyeztetés alapján (347-4523)
a Polgármesteri Hivatalban
Képviselői fogadóórája:
Minden hónap harmadik hétfőjén 
17 és 18 óra között a Kertvárosi 
Közösségi Házban
(Temesvár utca 117.)

VINCZEK GYÖRGY
alpolgármester
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

11. sz. választókörzet
Telefonos egyeztetés alapján 
(550-0019)

RÁTKAY ANDREA
3. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

BURÁNY SÁNDOR
országgyűlési képviselő
(MSZP)

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

DR. HILLER ISTVÁN
országgyűlési képviselő
(MSZP)

Következő fogadóóráját 2019. 
december 12-én, csütörtökön 17 
órától tartja a kispesti MSZP-iro-
dában (XIX., Kossuth Lajos utca 
50.). Előzetes bejelentkezés nem 
szükséges

FEKETE LÁSZLÓ
1. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

Minden hónap második keddjén 
17 órától a Forrásházban
(Dobó Katica utca 18.)

BOGÓ JÓZSEFNÉ
2. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

Minden hónap második hétfőjén 
16 és 18 óra között az MSZP-
székházban
(Kossuth Lajos utca 50.)

GAJDA PÉTER
polgármester
(MSZP)

FERENCZI ISTVÁN
Listás képviselő
(LMP)

Telefonos egyeztetés alapján 
folyamatosan
(06-20-239-2122)
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Ssangyong Délpest 
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu

ertekesites@ssangyongdelpest.hu  • +36 1 280 1533, +36 20 318 3760

Igazi családi SUV. Rendkívül gazdag biztonsági alapfelszereltséggel,  
tágas belső térrel, erős, gazdaságos Euro 6D-s motorokkal,  

akár összkerékhajtással vagy automata váltóval is rendelhető. 

A márkakereskedésünkbe érkező autók nagy része már idén átvehető.

Vegyes üzemanyag-fogyasztás:  
5-8,3 l/100 km, felszereltségtől függően.

Károsanyag-kibocsátási szint:  
Euro 6d temp. 

CO2 kibocsátás (vegyes):  
144-190 g/km.

Induló ár:  
5 949 000 Ft-tól

Vadonatúj  
Korando  

modell

A képen látható autó  
illusztráció.

November 18. –  december 24.
Karácsonyi kézműves vásár

November 25. –  december 15.
A Mikulás postaládája várja a gyermekek kívánságait

December 6-án és az azt követő adventi vasárnapokon
a Shopmark Karácsonyi Manója vár az emeleten ingyenes kisvonattal

December 21-én kiderül, hogy vajon a Te kívánságodat
is tudja-e teljesíteni a Mikulás! Ajándékozó műsor 15 órától.

Decemberben az adventi hétvégéken
készíts saját kezűleg ajándékokat! 

10-17 óra között ingyenes
„Angyalkák műhelye” várja az egész családot.

NYAKUNKON A KARÁCSONY!

Készülj idén is velünk! 



www.shetland.hu

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

 ÁRAK 2019/2020
 9 - 12 fôs csoportban:  66.000 Ft (60 óra)
 4 - 8 fôs csoportban:  78.000 Ft (60 óra)

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.

Shetland U.K. Nyelviskola

1992 óta a nyelvtanítás élvonalában!

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

Shetland szoro 2019_osz_102,75x136.indd   1 2019. 07. 15.   16:08

Templom tér
Központi Játszótér

Mindenkit szeretettel vár
Kispest Önkormányzata nevében: 
Gajda Péter polgármester

2019.
December 2.

Hétfő
17:00 óra

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

A felvonulók a lampionokkal a Templom térről a Fő utcán át 
elsétálnak a Központi Játszótérre (Nagysándor József utca - 
Petőfi utca), ahol Varga Feri és Balássy Betty zenés karácsonyi 
műsora és forró tea várja a gyerekeket. A felnőtteknek pedig 
forralt borral kedveskedünk.


