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ÖNKORMÁNYZAT
GAJDA PÉTER

Mintegy hárommillió forintot 
különítettek el az idei költ-
ségvetésben védőoltásokra, 
az időskorúak részére a tü-
dőgyulladás ellen, kisgyer-
mekek számára pedig az 
agyhártyagyulladás megelő-
zésére.

Újabb fejlesztések valósulnak meg 
a közösségi költségvetésből

ÜZLETI TALÁLKOZÓ A KMO-BAN
A Kispesten működő vállalkozások, intézmények és 
az önkormányzat vezetői, képviselői részére szerve-
zett üzleti konferenciát a KMO Művelődési Ház. Az 
önkormányzat helyi rendeletekkel, kedvezmények-
kel, fejlesztésekkel támogatja a vállalkozásokat, 
amelyek száma a csökkenő népességszám ellenére 
bővült az elmúlt időszakban.

4. oldal

GAZDASÁG

3. OLDAL

2. oldal TÁMOGATÁS
SZUJKÓ SZILVIA

Idén összesen hatmillió 
forinttal támogatja nehéz 
körülmények között élő kis-
pesti fiatalok felsőfokú ta-
nulmányait az önkormányzat 
a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázat keretében.

5. oldal BERUHÁZÁS
KRÁNITZ KRISZTIÁN

Az intézményfelújítási prog-
ram keretében folytatódik a 
Wekerlei Tipegők Bölcsőde 
korszerűsítése: több mint 25 
millió forintból megújul az 
épület homlokzata, a teljes 
fűtési rendszer és a mosó-
konyha.

5. oldal
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Ingyenes védőoltások
lesznek Kispesten

ÖNKORMÁNYZAT

Újabb fejlesztések valósulnak 
meg a közösségi költségvetésből

Több mint kétezer szavazat érkezett 
az idei közösségi költségvetéshez 
a január végén lezárult szavazáson, 
amelyen szavazólap kitöltésével és 
visszaküldésével, illetve elektroniku-
san arról dönthettek a kispestiek, hogy 
az egyes városrészekben mely projekt 
2019-es megvalósítását szeretnék 
támogatni.  A városvezetés a tavalyi 
összegnél 12 millió forinttal többet, 
összesen 42 millió forintot – városré-
szenként 6-6 milliót – költ fejlesztésre 
a helyi javaslatok alapján – mondta el 
lapunknak Gajda Péter polgármester 
a közösségi költségvetésre érkezett 
szavazatok összesítése után.

Igényfelméréssel kezdődött, majd a Fenn-
tartható Zöldfordulat Munkacsoport által 
koordinált képviselői fórumok szervezé-
sével készítették elő a szakemberek a Kö-
zösségi Költségvetés 2019-es programot, 
amelynek keretében városrészenként le-
hetett javaslatot tenni és szavazni a külön-
böző fejlesztésekre. Már ősszel igen élénk 
volt az érdeklődés, mintegy 1200 javaslat 
érkezett a kispestiektől, ezekből a szak-
emberek választották ki a városrészenként 
megvalósíthatókat. Ezt követte a szavazás, 
amelyen január végéig szavazólap kitölté-
sével és visszaküldésével, illetve elektroni-
kusan arról dönthettek a kispestiek, hogy 
az egyes városrészekben mely projekt 
2019-es megvalósítását szeretnék támogat-
ni. A szavazásnál bármely városrészre, de 
a városrészeken belül csupán egy-egy ja-
vaslatra lehetett szavazni. A városvezetés a 
tavalyi összeghez képest 12 millió forinttal 

többet, összesen 42 millió forintot – város-
részenként 6-6 milliót – költ fejlesztésre a 
helyi javaslatok alapján. A tervek szerint a 
legtöbb szavazatot kapott javaslatot az ön-
kormányzat idén megvalósítja. A kispesti-
ek szavazatai alapján várhatóan az alábbi 
programok megvalósítása kezdődhet meg 

2019-ben: Felső-Kispesten a Rákóczi 
utca és a József Attila utca sarkán találha-
tó játszótér fejlesztése, térfigyelő kamera 
kihelyezése a Móricz Zsigmond utca és a 
Klapka utca sarkára, a Puskás Ferenc Álta-
lános Iskola udvarának felújítása, valamint 
az Ötvenhatosok terén található játszótér 
felújítása, fejlesztése; Wekerlén kutyafut-

tató a Győri Ottmár téren; Hagyományos 
Kispesten térfigyelő kamera kihelyezése a 
Kisfaludy utca és a Nádasdy utca kereszte-
ződésébe; a Kertvárosban fásítási program. 
A múlt évi közösségi költségvetés szava-
zásán Felső-Kispesten közvécé létesítésére 
a Kossuth téri bezárt BKV-pénztár helyén 
és a Batthyány utca járdáinak javítására, 
Wekerlén a Bárczy István téri játszótér 
felújítására, Hagyományos Kispesten a 
Vásár tér további fejlesztésére, míg a Kert-
városban a Mézeskalács óvoda udvarának 
felújítására szavaztak legtöbben. A kért jár-
dajavításokat az önkormányzat már az év 
elején elvégezte. A Kossuth téri közvécé 
elkészült, engedélyeztetésre vár. A Vásár 
tér és a Bárczy tér további fejlesztéséhez 
kapcsolódó eszközök kihelyezésére vár-
hatóan tavasszal kerülhet sor. A Beszterce 
utcai Mézeskalács óvoda udvarának felújí-
tása nyáron befejeződött.

Várhatóan áprilisban dönt a képviselő-testület a jelentkezési 
és a technikai feltételekről azoknál az önkormányzat által 
biztosított és támogatott védőoltásoknál, amelyeket a tervek 
szerint májustól vehetnek majd igénybe a kispestiek – tudtuk 
meg Gajda Péter polgármestertől.

Elkészült és engedélyeztetésre vár a Kossuth téri nyilvános illemhely

2019. MÁRCIUS 8.2019. MÁRCIUS 8.

A testület már korábban döntött arról, 
hogy az idei költségvetésben mintegy 
hárommillió forintot különítenek el a 
szociális keret terhére védőoltásokra, 
az időskorúak részére a tüdőgyulladás 
ellen, kisgyermekek számára pedig az 
agyhártyagyulladás megelőzésére. Az 
oltások kiválasztásánál az oltásügyi 

tanácsadó segítségével figyelembe vet-
ték a kispesti lakosság összetételét és a 
várható legtöbb egészségnyereséget is, 
ezért esett a választás erre a két vakci-
nára. Az agyhártyagyulladás gyakran 
gyors lefolyású, életet veszélyeztető 
betegség. Különösen veszélyeztetettek 
a csecsemők és a 11–25 éves serdülők, 
illetve fiatalok. Minden tizedik eset a 

szakszerű beavatkozás ellenére halállal 
végződhet, vagy tartós idegrendszeri 
károsodás marad vissza. Előfordul, 
hogy életre szóló károsodást ered-
ményez. A tüdőgyulladás kockázata 
időskorúaknál és csökkent immunmű-
ködésű betegeknél a legnagyobb, náluk 
a tüdőgyulladás a vezető halálokok 
egyike. Ikladiné dr. Petres Veronikától, 
a Humánszolgáltatási és Szociális Iroda 
vezetőjétől megtudtuk azt is, hogy az 
oltáshoz való hozzájutás feltételeinek, a 
jogosultak körének részletszabályozása 
folyamatban van. Ehhez a települési 
támogatásokról szóló önkormányzati 
rendelet módosítása szükséges, amely 
a képviselő-testület áprilisi ülésén lesz 
napirenden. Amint elkészül a rendelet, 
annak elfogadása után hírt adnak a 
hatályba lépéséről és az igénylés felté-
teleiről lapunkban és az önkormányzat 
honlapján, valamint az irodán megje-
lenő ügyfelek részére személyesen is 
– hangsúlyozta az irodavezető.

Hárommillió forintot különítettek el a vakcinákra

Várhatóan áprilisban 
döntenek az igénylés 

feltételeiről

Idén 42 millió forint 
sorsáról dönthettek köz-

vetlenül a kispestiek
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Az intézményfelújítási prog-
ram keretében – amelyre éven-
te 500 millió forintot fordít 
az önkormányzat – március 
második felére teljesen új ru-
hát kap a Wekerlei Tipegők 
Bölcsőde, megújul az épület 
lábazata és homlokzata, újra-

mázolják a nyílászárókat. Nyá-
ron a szünetben kerülhet sor a 
fűtéskorszerűsítésre és a mo-
sókonyha felújítására. Ezekre 
összesen több mint 25 millió 
forintot szán az önkormány-
zat – tájékoztatta lapunkat 
Gajda Péter polgármester, aki 

Kránitz Krisztiánnal, a beru-
házást lebonyolító VAMŰSZ 
igazgatójával tekintette meg a 
munkálatokat. Tavaly a Huba 
utcai intézmény vizesblokkjá-
nak és főzőkonyhájának teljes 
gépészeti, elektromos és épí-
tészeti felújítását végezték el, 

amelynek költsége összesen 
mintegy 16 millió forint volt. 
A gépészeti felújítás tartal-
mazta a víznyomó-, a szenny-
víz-vezetékek cseréjét, a vizes 
berendezések és az ezekhez 

tartozó szerelvények cseréjét. 
Az elektromos felújítás során 
korszerűbb lett az intézmény 
világítása is: 11 lámpatestet 
cseréltek, LED-fényforrásokat 
szereltek fel. Mintegy 52 négy-
zetméteren padlóburkolatot, 
108 négyzetméteren csempe-
burkolatot cseréltek, valamint 
130 négyzetméteren festettek, 
52 négyzetméternyi felületet 
lemázoltak, ajtókat javítottak 
meg és egyéb kisebb munkála-
tokat is elvégeztek.

Idén 69 kispesti fiatal felső-
fokú tanulmányait támogatja 
összesen 6 millió forinttal az 
önkormányzat a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat 
keretében. A támogatásról szó-
ló dokumentumokat ünnepé-
lyes keretek között adták át a 
Városháza dísztermében, ahol 
Gajda Péter polgármester és 
Vinczek György alpolgármes-
ter köszöntötte a fiatalokat. 
Kispest önkormányzata a kor-
mányzattal összefogva 2009 

óta támogatja ösztöndíjjal a 
nehéz körülmények között élő 
és felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő, illetve folytató kispesti 
fiatalokat tanulmányi kiadá-
sának mérséklésében. Az ön-
kormányzat által megítélt havi 
ösztöndíj összegét az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának 
pályázatkezelője felülvizsgálja 
és megduplázza. Az ösztöndí-
jakat igazoló iratot a polgár-
mestertől és Szujkó Szilviától, 
a KOSIE Bizottság elnökétől 
vehették át a diákok. 

Több mint 25 
millió forintból 

folytatódik
a korszerűsítés

BERUHÁZÁS

Folytatódik a Wekerlei Tipegők Bölcsőde korszerűsítése: tavasszal az épület homlokzata újul meg. 
Tavaly a vizesblokkot és a konyhát tették rendbe az intézményben.

Tavasszal a Huba utcai épület homlokzata újul meg

Gajda Péter és Szujkó Szilvia adta át az okleveleket

Megszépül a wekerlei bölcsőde

Elsőként Gábor Ilona, a KMO 
igazgatója köszöntötte a talál-
kozó vendégeit, majd a ren-
dezvényen közgazdászként 
résztvevő Burány Sándor 
mondott nyitóbeszédet. Kis-
pest országgyűlési képviselője 
kiemelte, hogy az elmúlt idő-
szakban a csökkenő népesség-
szám ellenére bővült a helyi 
vállalkozások száma, ami az 
önkormányzat bevételeinek 
növekedéséhez vezetett. Ez 
azt is jelenti, hogy a kispes-
ti vállalkozók megtalálják 
számításukat, eredményesen 
működhetnek azért is, mert 

az önkormányzat helyi rende-
letekkel, kedvezményekkel, 
fejlesztésekkel támogatja őket. 

Zupkó Gábor, az Európai Bi-
zottság Magyarországi Kép-
viseletének vezetője, Kispest 
egykori polgármestere és a 

város díszpolgára az Európai 
Unió jövőképéről, Balla Ákos, 
a Balla Ingatlan ügyvezetője 
az ingatlanárak repüléséről, 
Drimál István senior tréner, 
a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara elnökségi tagja a 
coachok szerepéről, dr. Ács 
Szilvia, a Kispesti Polgár-
mesteri Hivatal munkatársa a 
GDPR-tapasztalatokról, Soós 
Katalin szín- és stílustanács-
adó a vonzó megjelenéshez 
szükséges fortélyokról tartott 
előadást, majd az üzleti talál-
kozó házigazdájaként Vinczek 
György mondott záróbeszédet.

Üzleti találkozó a KMO-ban
GAZDASÁG

A Kispesten működő vállalkozások, intézmények és az önkormányzat ve-
zetői, képviselői részére immár ötödik alkalommal szervezett üzleti konfe-
renciát a KMO Művelődési Ház.

Burány Sándor országgyűlési képviselő a konferencián

A tavaly szeptemberben ala-
kult Kispesti Idősügyi Tanács 
március 19-én 17 órától a Pol-
gármesteri Hivatal Díszter-
mében tartja ülését, amelyen 
a kerületi civilszervezetek, az 
egyházak képviselői, az ön-
kormányzat illetékes irodái, 
tisztségviselői, a bizottságok 
tagjai, az érdekvédelmi szerve-
zetek, továbbá az intézmények 
vezetői, munkatársai vesznek 
részt. Gajda Péter polgármes-
ter köszöntője után Mondovics 
János mérnök, közgazdász a 
nyugdíjas fogyasztói kosár és 
a nyugdíjak összefüggéseiről, 
Vinczek György alpolgármes-
ter az önkormányzat 2019-es 
költségvetésének idősellátá-
sára vonatkozó részeiről és 
az Idősügyi Tanács előző ülé-
sén felvetett javaslatokról tart 
előadást, majd Ikladiné dr. 
Petres Veronika, a Humán-
szolgáltatási és Szociális Iro-
da vezetője, Balázs Piroska, a 
Segítő Kéz Kispesti Gondozó 
Szolgálat intézményvezetője 
és Vighné Vincze Erzsébet, a 
Kispesti Szociális Szolgáltató 
Centrum intézményvezető-
je beszél a közép- és hosszú 
távú tervekről, fejlesztésekről. 
A téma iránt érdeklődők re-
gisztrációval vehetnek részt az 
ülésen. Regisztrálni Vinczek 
György alpolgármesternél 
lehet a vinczek@kispest.hu 
emailcímen.

Összeül az Idősügyi 
Tanács

KÖZLEMÉNY

Az önkormányzat 
kedvezményekkel, 

fejlesztésekkel 
támogatja

a vállalkozásokat

v

Kispest Önkormányzata a 
Kúria határozatát, melyben 
megsemmisítette a testület 
egyhangú szavazással megho-
zott rendeletét a gyűlöletkeltő 
közterületi tartalmak tilalmá-
ról, természetesen tudomá-
sul veszi, tiszteletben tartja. 
Ugyanakkor Budapest Főváros 

XIX. kerület Kispest Önkor-
mányzatának vezetése a jövő-
ben is minden rendelkezésre 
álló eszközzel kiáll az emberi 
méltóság védelme mellett, va-
lamint a hazug, álságos és gyű-
löletkeltő közterületi tartalmak 
megjelenése ellen. A Kúria ha-
tározatának megfelelően meg-

vizsgáljuk annak lehetőségét, 
hogy a jövőben miként tudjuk 
megóvni a városrész közterü-
leteit a hamis és gyűlöletkeltő 
tartalmak megjelenésétől.

Gajda Péter,
Kispest polgármestere

Polgármesteri közlemény

TÁMOGATÁS

Átadták a Bursa Hungarica ösztöndíjakat

2019. MÁRCIUS 8.2019. MÁRCIUS 8.



6 7KISPEST KISPEST

Az Országgyűlés 2000. június 
13-án elfogadott határozatá-
val minden év február 25-ét a 
kommunizmus áldozatainak 
emléknapjává nyilvánította. 
1947-ben ezen a napon rabol-
ták el és hurcolták a Szovjet-
unióba Kovács Bélát, a Füg-
getlen Kisgazdapárt főtitkárát 
a kommunistákkal szembeni 
kiállása miatt. A politikus le-
tartóztatása és fogva tartása 

meghatározó lépés volt azon 
az úton, amelynek során a 
kommunista párt kiiktatta az 
ellenszegülőket, így haladt a 
totális egypárti diktatúra kiépí-
tése felé. A kommunizmus már 
a háború alatt, a front elvonu-
lása után is szedett áldozato-
kat: százezreket hurcoltak el 
az országból málenkij robotra 
szovjet gyárakba és bányák-
ba azért, hogy csökkentsék a 

háborús veszteségek miatt a 
Szovjetunióban kialakult mun-
kaerőhiányt. Az önkormányzat 
nevében Gajda Péter emléke-
zett a kommunizmus áldoza-
taira, majd Vinczek György és 
Kertész Csaba alpolgármes-
terekkel közösen helyezett el 
koszorút a Városháza Árpád 
utcai falán lévő, 2017-ben ava-
tott emléktáblánál.

A 12. félév indult a Milton 
Friedman Egyetem és az ön-
kormányzat közös előadás-
sorozatán, az ötven év felet-
tiek számára indított Szenior 
Akadémián. Félévindító kö-
szöntőjében Gajda Péter pol-
gármester arról beszélt, hogy 
az önkormányzat büszke a – 
2018-tól új néven működő – 
Zsigmond Király Egyetemmel 
közösen, 2013-ban indított 

programra, amelyre mindig 
sok érdeklődő jelentkezik. Az 
ingyenes képzés lehetővé teszi 
a kispesti idősebbek és nyugdí-
jasok számára, hogy bővíthes-
sék tudásukat, az idei érdekes 
témákat az akadémia hallgatói 
kérték. Dr. Jászberényi József, 
az egyetem Folyamatos Tanu-
lás Központjának igazgatója 
elmondta, idén országszerte 
már 41 helyszínen zajlanak 

az előadások. Hozzátette, Kis-
pesten talán a mostani a legiz-
galmasabb félév: a hét előadás 
olyan témákat érint, mint az 
idősödés személyes feldol-
gozása, a családi játszmák, 
a könyvtárak átalakulása, a 
biztonságpolitika, az időskori 
mozgás fontossága, az idősek 
helye a társadalomban és a 
demencia problémája.

A málenkij robotra hurcolt
kispestiekre emlékeztek

Elkezdődött az idei Szenior Akadémia

EMLÉKEZÉS

ÖNKORMÁNYZAT

Az 1945-ben kényszermunkára a Szovjetunióba hurcolt kispestiekre emlé-
keztek a Városháza falán 2017-ben avatott emléktábla előtt.

Vinczek György, Gajda Péter és Kertész Csaba koszorúzott

t

KÖZLEMÉNY

A nemzeti köznevelésről szó-
ló 2011. évi CXC. törvény 
49. § (1) bekezdése alapján, 
főszabály szerint az óvodába 
a gyermek harmadik életévé-
nek betöltése után vehető fel. 
A szülő az óvodai nevelésben 
történő részvételre jogszabály 
alapján kötelezett gyermekét 
köteles beíratni, az óvodai fel-
vétel, átvétel jelentkezés alap-

ján történik. A szülő gyermeke 
adottságainak, képességeinek, 
érdeklődésének megfelelően, 
saját vallási, világnézeti meg-
győződésére, nemzeti hovatar-
tozására tekintettel szabadon 
választhat óvodát. Jelentkez-
ni 2019. május 2–6. között a 
lakóhely szerinti, körzetileg 
illetékes (vagy választott) ön-
kormányzati, továbbá nem 

önkormányzati óvodában le-
het. A sajátos nevelési igényű 
gyermekeket nevelő óvodába 
való felvételhez a szakértői 
és rehabilitációs bizottság ja-
vaslata szükséges. Az óvoda 
vezetője az óvodai felvételi, 
átvételi kérelemnek helyt adó 
döntését írásban, a kérelem el-
utasítására vonatkozó döntését 
határozati formában, legké-

sőbb 2019. június 6-ig közli a 
szülővel. Az óvodai jelentke-
zésről, beiratkozásról, felvétel-
ről, felmentésről és az integrál-
tan nevelhető sajátos nevelési 
igényű gyermekeket fogadó 
kispesti óvodákról részletes tá-
jékoztatás, valamint az óvodák 
felvételi körzete elérhető a kis-
pest.hu honlapon és az óvodák 
honlapjain.

Gyermekek óvodai felvétele 2019-ben

Diabetikus csokoládétortá-
val, száraz vörösborral és 
emléklappal köszöntötte Ta-
kács Jánost 90. születésnapja 
alkalmából Vinczek György 
alpolgármester és Huszár Er-
zsébet idősügyi tanácsos. Já-
nos bácsi 1929. február 25-én 
született Budapesten, kilenc-
éves kora óta lakik Kispes-
ten. Fogtechnikusnak tanult, 
majd a Győri Volán budapesti 
anyagbeszerzője lett, 60 éve-
sen ment nyugdíjba. Felesége 
Pozsonyból költözött Buda-
pestre, hétévnyi levelezés után 
házasodtak össze, egy lányuk 
született.

Diabetikus csokoládétortával, 
tokaji aszúval és emléklap-
pal köszöntötte Kiss Sándort 
90. születésnapja alkalmából 
Vinczek György alpolgármes-
ter. Sanyi bácsi 1929. február 
26-án született Nyírmártonfal-
ván. Debrecenben érettségi-
zett, majd 18 évesen Budapest-
re költözött, a Közgazdasági 
Egyetemre járt. 33 éves korá-
ban költözött Kispestre. Dol-
gozott a Lőrinci Építőipari 
KTSZ-ben, majd a Légifor-
galmi és Repülőtéri Igazgató-
ságon, innen ment nyugdíjba 
1989-ben.

Idős kispestieket 
köszöntöttek

ÜNNEP

Mindig örömmel fogadom 
évek óta a Városházára érke-
ző gyerekeket, és mutatom 
meg nekik, hogyan hoznak 
döntéseket a képviselő-testü-
let tagjai, milyen a városházi 
szerverszoba, hol készülnek 
a személyes okiratok a Kor-
mányablakban. Ezúttal az 
iskolások képviselőiből álló 
ifjúsági önkormányzat tagjai 
látogattak a Városházára. Nem 
könnyű a munkájuk, hiszen a 

közösségi élet, munka rend-
kívül sok szabadidőt igényel 
a tanulás mellett. A gyerekek 
nagy érdeklődéssel figyelték, 
amikor a szavazógépek segít-
ségével modelleztük, hogyan 
zajlik egy-egy hozzászóláské-
rés és a döntéshozatal a testü-
leti ülésen. És természetesen 
a találkozó végén mindenki 
kapott „kakaótúrás bögrét” is 
ajándékba – mondta Gajda Pé-
ter polgármester a látogatást 

követő közös kakaózás után.
Hörnyéki Fruzsina, a Kispes-
ti Deák Ferenc Gimnázium 
végzős tanulója, a KIFÖ pol-
gármestere kérdésünkre el-
mesélte, hogy a KIFÖ tagjai 
általában hetente egyszer talál-
koznak, ilyenkor beszélik meg 
az előttük álló feladatokat. 
Közösen hozzák a döntéseket, 
találják ki a feladatokat, és re-
mek közösségi életet élnek. A 
diákpolgármester szerint a 12 

tagból álló képviselő-testület 
életében fontos, hogy megis-
merkedjenek a demokratikus 
közélettel, de a diákönkor-
mányzatban végzett munka 

nem mehet a tanulás rovására. 
A diákönkormányzat képvise-
lőit is választások útján dele-
gálják a kerületi testületbe. A 
jelöltnek az iskolai diákönkor-
mányzat tagjaként a legtöbb 
szavazatot kell összegyűjtenie 
a kétévente tartott helyi válasz-
táson. A KIFÖ tagjai közösen 
döntenek, milyen programokra 
használják fel a kispesti önkor-
mányzattól kapott támogatást. 
Ebből a pénzből finanszírozzák 
az általuk szervezett, meghir-
detett vetélkedő résztvevőinek 
jutalmazását, a káptalanfüredi 
táborukat, csapatépítő prog-
ramjaikat, kirándulásaikat is.

Változatos prog-
ramokra fordítják 
az önkormányzati 

támogatást

ÖNKORMÁNYZAT

Különlegesen fontos látogatókat fogadott a hagyományos Kakaótúrán Gajda Péter polgármester a na-
pokban: a kerületben 1997 óta működő Kispesti Ifjúsági Önkormányzat (KIFÖ) képviselő-testülete, 
polgármestere, alpolgármesterei és a testület mellett megalakult bizottságok tagjai érkeztek a Város-
házára.

A helyi közélettel ismerkedtek a KIFÖ tagjai

Ifjúsági önkormányzati képviselők a Városházán

2019. MÁRCIUS 8.2019. MÁRCIUS 8.
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Nagy megtiszteltetés az intéz-
mény számára, hogy idén is 
nálunk rendezték a Kultúrhá-
zak éjjel-nappal programso-
rozat záróeseményét. Minden 
évben részt veszünk a prog-
ramsorozat szakmai pályáza-
tain, az évek során több díjat 

kaptunk, ami jól mutatja, mi-
lyen kreatív munka folyik ná-
lunk, hiszen az elismeréseket 
kiváló szakembergárdával ér-
tük el: 2015-ben az első, 2018-
ban a harmadik legjobb plakát 
díját kapta Kranyik Ildikó, 
idén Hatvanger Zoltán spotját 

jutalmazták. BabaArt művé-
szeti rendezvényünk 2016-ban 
nyert szakmai innovációs díjat 
a program keretében, az idei 
év elején pedig megkaptuk a 
Minősített Közművelődési In-
tézmény címet – mondta el la-
punknak Gábor Ilona, a KMO 

Művelődési Ház igazgatója. 
Az idén 13. alkalommal meg-
rendezett Kultúrházak éjjel-
nappal esemény 400 helyszí-
nén, mintegy 1100 programon 
több mint 160 ezren vettek 
részt – számolt be Lőrinczy 

György, a Nemzeti Kulturális 
Alap alelnöke a rendezvény-
sorozat eredményeit összefog-
laló sajtótájékoztatón. Bordás 
István, a Magyar Népművelők 
Egyesületének elnöke, a ren-
dezvénysorozat főszervezője 
ismertette az idei év pályáza-
tainak nyerteseit, Novák Pé-
ter zenész, színész, rendező, 
az eseménysorozat védnöke 
videón keresztül üzent a részt-
vevőknek, majd átadták a több 
mint négyszáz szakmai pálya-
munka alkotói közül kiválasz-
tott győztesek díjait.

A „Mondj nemet!” komplex 
kábítószer-prevenciós prog-
ram támogatására az EMMI 
pályázatán elnyert hárommil-
lió forintból drogprevenciós 
programsorozat kezdődött 
a KMO-ban. A március ele-
jén tartott csoportfoglalko-
zásokat követően elindult a 
KIABÁL bűn- és áldozattá 
válást megelőző, valamint 
drogprevenciós társasjáték. 
Március 12-én és április 2-án 
A gyáva című drogprevenciós 
színházi előadást tekinthetik 

meg az érdeklődők Kovács 
Krisztián és Scherer Péter fő-
szereplésével, a Nézőművésze-
ti Kft. és a Manna Kulturális 
Egyesület közös előadásában, 
a kispesti önkormányzat tá-
mogatásának köszönhetően. 
Április 3-án nyolc alkalmas 
érzékenyítő foglalkozást indít 
a művelődési ház szülőknek és 
fiatal felnőtteknek a drogokról, 
függőségekről, önmagunkról. 
A pályázat záró eseménye a jú-
nius 26-i, zártkörű prevenciós 
nap lesz. 

Idén is Kispesten 
tartották

a záróeseményt

ELISMERÉS

Az idei Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat aktuális üzenetét megjelenítő spotpályázaton harma-
dik díjat kapott a KMO Művelődési Ház munkatársa, Hatvanger Zoltán. A 13. eseménysorozatot záró 
díjkiosztót a KMO-ban tartották.

Hatvanger Zoltán, a KMO munkatársa a díjátadón

Június végéig tart a programsorozat

Újabb díjjal ismerték el a KMO szakmai munkáját

PROGRAMAJÁNLÓ

Csoportfoglalkozások a drogprevenció jegyében
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Különleges, a fővárosban is 
egyedülálló közösségi teret 
alakítottak ki a Kossuth té-
ren, látványos vizes játszóteret 
építettek a Berzsenyi utcában. 
Többfunkciós zöldterület jött 
létre a Vásár téren, megszépült 
a Jézus Szíve templom környe-
zete, elkezdődött a lakótelepi 
játszóterek, parkok felújítása. 
Idén befejeződik a wekerlei 
kispiac átépítése, felújítják a 
KÖKI melletti KRESZ-parkot, 
új parkerdő szolgálja majd a 
pihenést és a kikapcsolódást, 
és a közösségi költségvetés 

részeként is újabb fejlesztések 
valósulnak meg.

Megújult parkok és terek
KOSSUTH TÉR ● Egyedül-
álló közösségi teret alakítottak 
ki a Kossuth téri piac és a Tre-
fort Ágoston Szakgimnázium 
között, ahol sportolásra és par-
kolásra egyaránt lehetőség nyí-
lik. A Fővárosi Önkormányzat 
Tér_Köz városrehabilitációs 
pályázatán 246 millió forin-
tot kapott az önkormányzat 
a terület megújítására, ame-
lyet 64 millió forint önrésszel 

és további 50 millió forinttal 
egészített ki, és mintegy 150 
parkolóhelyet, valamint új kö-
zösségi és sportterületet alakí-
tott ki a korábban elhanyagolt 
részen. A térszíntől kiemelten 
sportpálya épült, alatta fedett 
parkolóállásokkal. A téren egy 
felnőtt kültéri sporteszköz-
csoport, a parkoló egy forga-
lom elől lezárt területén pe-
dig streetballpalánkok kaptak 
helyet, a kiemelt sportpálya 
mellé a térszíni berendezési 
tárgyakkal megegyező utcabú-
torok kerültek. Az iskolaépület 

előtti rész meghatározó arcu-
lati eleme a közösségi térként 
funkcionáló terasz. A terület 
rehabilitációja a Kosárfonó ut-
cai zöldterület megújításával 
folytatódott.
VIZES JÁTSZÓTÉR ● Saját 
forrásból, mintegy 200 millió 
forintból épült új, látványos 
közösségi tér a Berzsenyi utcá-
ban, amely májustól októberig 
várja a 2–14 éves gyerekeket. 

Az ingyenesen használható, 
négyezer négyzetméteres vizes 
játszóteret a területen meglévő 
szánkódomb körül alakították 
ki: a gumiburkolattal fedett 
domb egyik oldalán folyó-
karendszer épült, amelyen a 
különböző, kis méretű vizes 
játékok, gátak, vízemelő spi-
rál, zsilipek helyezkednek el. 
A domb túloldalán stílszerűen 
kalózhajót imitáló kombinált 
játszószer, a domb tetején pe-
dig világítótorony és a kék 
színű gumiburkolatból kiraj-
zolódó delfinek adják a tengeri 
történet alapját. Az új közös-
ségi tér teljes területét kerítés 
övezi, kerti padokat, hulladék-
gyűjtőket, ivókutat, kerékpár-
tárolókat, információs táblákat 
helyeztek el, és a környező 
zöldterületeket is felújította az 
önkormányzat. Ilyen speciális 
létesítmény Budapesten csu-
pán két kerületben, Magyaror-
szágon is csak néhány helyen 
található.
VÁSÁR TÉR ● Többfunkciós 
zöldterület jött létre a Vásár tér 

Egyedülálló
közösségi tereket

alakítottak ki

VISSZATEKINTŐ

Az elmúlt években is több jelentős fejlesztést tudott elkezdeni, illetve számos korábban elindított 
munkát fejezett be az önkormányzat. Összeállításunkban a Kispest életében meghatározó szerepet 
játszó közterületi beruházásokat és az idén záruló kiemelt projekteket mutatjuk be.

Kiemelt közterületi fejlesztések Kispesten

Sportolni és parkolni is lehet az új közösségi téren



felújításával, amelynek kiala-
kításába közösségi tervezéssel 
vonták be a környéken élőket. 
Az önkormányzat összesen 30 
millió forintot fordított a re-
konstrukcióra, amelynek részét 
képezte pihenőpark és a kis-
gyerekek játszóterének kialakí-
tása. Három oldalról, térkővel 
burkolt sétautakon lehet bejutni 

a térre, a kör alakú – sétányok 
övezte – belső részen ivókutat, 
padokat, hulladékgyűjtőket, 
kerékpártárolót helyeztek el, a 
bejáratoknál kis előtereket ala-
kítottak ki. Több mint kétezer 
cserjét telepítettek, a kivágott 
beteg fák helyett újakat ültettek.
JÉZUS SZÍVE TEMPLOM 
KÖRNYEZETE ● Közel 20 

millió forint támogatást nyert 
az önkormányzat a Jézus Szíve 
templom környezetrendezésé-
re a Fővárosi Önkormányzat 
Tér_Köz pályázatán. A projekt 
keretében, összesen 26 millió 
forintból teljesen megújult a 
templom előtti tér, növényeket 
telepítettek és új térkövet raktak 
le, akadálymentesítették a fel-

járat jobb oldalát, átalakították 
a kriptalejárat körüli részt és 
rendezték a közösségi ház elő-
kertjét.

ALMAVIRÁG TÉR ● Az 
önkormányzat a Wekerlei Tár-
saskör Egyesülettel együttmű-
ködve valósította meg az Al-
mavirág tér 19 millió forintba 
kerülő felújítását. Körforgalmi 
csomópontot alakítottak ki, 
közepén pihenőparkkal és jár-
dákkal, a kertészeti beépítésnél 
pedig a meglévő fák védelme 
mellett a tér nevéhez kapcso-
lódó díszalmafákat telepítettek.
ÚJ KÖZPARK AZ ADY 
ENDRE ÚTON ● Az Ady 
Endre út 114–116. alatt új, há-
romezer négyzetméteres köz-
parkot alakítottak ki. Egykor az 
itt állott házak egyikében lakott 
a köztiszteletben álló Rusz–
Bazsant család. A tereprende-
zésre és füvesítésre, sétány és 
pihenőtér kialakítására, cserjék 
és virágok ültetésére 10 millió 
forintot fordított az önkormány-
zat, a lebontott házakkal szom-
szédos épületek tűzfalait street 
art festmény díszíti.
PARKFELÚJÍTÁSI MIN-
TAPROJEKT ● Elindult a 
lakótelepi szalag- és pontházak 
közötti régi játszóterek, parkok 
felújítását célzó önkormányzati 

mintaprojekt, amelynek kere-
tében pihenőparkká alakították 
át a Dobó Katica és a Kazin-
czy utca közötti lakótelepi rész 
régi, használaton kívüli kisebb 
játszótereit. Mintegy 150 négy-
zetméterrel gyarapodott a teljes 
zöldterület, amelyre cserjéket 
és virágokat ültettek, valamint 
kültéri fitneszeszközöket is ki-
helyeztek. A projekt az aszfalt-
felületek rendbetételével a par-
kolási gondokon is segíthet.

Idén záruló fejlesztések
WEKERLEI KISPIAC ● A 
Fővárosi Önkormányzat Tér_
Köz pályázatán 110 millió fo-
rintot kapott Kispest a wekerlei 
kispiac átépítésére, az önkor-
mányzat még ugyanennyivel 
támogatja a beruházást. A kon-
cepcióterv elkészítéséhez egy 
korábbi közvélemény-kutatás 
eredményeit, illetve a többfor-
dulós közösségi tervezés során 
felmerült ötleteket, javaslatokat 
használta fel a kerület. Az új 
piacépületek tervei a Weker-
lei Társaskörrel, a piacosokkal 
és az őstermelőkkel egyeztet-
ve készültek, a legfontosabb 
szempontok között szerepelt 
az új piacépület megépítése, 
a piac környékének kertészeti 
rendezése, az akadálymentes 

megközelíthetőség, az energia-
hatékonyság és megújuló ener-
giaforrások használatának meg-
teremtése, valamint a szelektív 
hulladékgyűjtés bevezetése. 
A 862 négyzetméteres terület 
476 négyzetmétere épül be, öt 
üzlet-, valamint egy közössé-
gi helyiséget alakítanak ki, és 
visszakerülnek az árusítópultok 

is. Az önkormányzati tulajdonú 
komplexum a civilek által rég-
óta igényelt közösségi esemé-
nyeknek is helyet biztosít majd, 
és alkalmas lesz kisebb rendez-
vények megtartására a nyitva-
tartási időn túl is. A tervek sze-
rint idén tavasszal befejeződik 
az építkezés.
KRESZ-PARK ● A 2018. évi 

Tér_Köz pályázaton nyert 100 
millió forintból és az önkor-
mányzat 53 milliós kötelező 
önrészéből a KÖKI melletti 
egykori KRESZ-park területe 
újulhat meg a közösségi ter-
vezésben elkészült koncepció-
tervek alapján. A főváros által 
támogatott és kötelező funk-
ciókon kívül egyéb elemekkel 
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Az önkormányzat évről évre 
magasabb összeget – 2017-
ben 130 millió, 2018-ban 150 
millió, 2019-ben 200 millió 
forintot – fordít a kerület tu-
lajdonában lévő utak és járdák 
karbantartására és kátyúzására, 
valamint út- és járdaszakaszok 
építésére, felújítására. 2017-
ben száz új parkolóhelyet, 
2018-ban 155 állandó és 40 
ideiglenes parkolóhelyet ala-
kítottak ki. Sikeresen pályázott 

és közel 60 millió forint vissza 
nem térítendő támogatást nyert 
a kerület a Budapesti Útépíté-
si Program keretében meghir-
detett pályázaton, amelynek 
köszönhetően – jelentős ön-
rész bevonásával – év végéig 
teljesen megújul a Vasút utca. 
A tervezésre a közösségi költ-
ségvetésben korábban megsza-
vazott összeget fordította az 
önkormányzat.

Útfelújítások és új parkolók

Folytatja a kisebb 
parkok felújítását 
az önkormányzat

Idén 200 milliót fordítanak útfelújításra

Önerős beruházásként épült a vizes kalandjátszótér

t

Kispest önkormányzata 350 
millió forintos uniós támoga-
tást nyert a kerékpárosbarát 
közlekedés és úthálózat fej-
lesztésére, ennek megvalósí-
tásához átfogó, a kerület egé-
szére kiterjedő Kerékpáros 
Hálózatforgalmi Tervet készí-
tett széles társadalmi egyez-
tetés mellett. A projektben az 
önkormányzat konzorciumi 
partnere a Budapesti Közle-
kedési Központ Zrt., a kon-

zorcium vezetője Budapest 
Főváros Önkormányzata. Az 
idén záruló projekt a minden-
napi, ún. hivatásforgalmi utak 
fejlesztését célozza, emellett a 
szomszédos kerületek, illetve a 
belváros felé irányuló kapcso-
latokat erősíti. Biztonságos ke-
rékpárutak és kerékpártárolók 
építésére, valamint szemlélet-
formáló programok szervezé-
sére egyaránt lehetőség nyílik.

Kerékpárosbarát fejlesztések

Bővítik a kerékpáros infrastruktúrát

Megújul
a KRESZ-park

és a KÖKI melletti 
kiserdő is

Közösségi tervezés előzte meg a Vásár tér felújítását is



is bővültek a tervek: futókört, 
pihenőhelyeket és kültéri illem-
helyet alakítanak ki, játszóteret 
és kutyafuttatót építenek, ping-
pongasztalokat, fitneszeszkö-
zöket és ivókutat helyeznek el, 
valamint korszerűsítik a közvi-
lágítást. A kibővült funkciójú 
park felújításának befejezését 
nyár végére tervezik.

KÖKI MELLETTI KISER-
DŐ ● Idén év elején elkezdő-
dött a Vak Bottyán utca és a 
gyorsforgalmi út közötti, ko-
rábban elhanyagolt, szemetes 
erdőterület megújítása. A Pilisi 
Parkerdő Zrt. által kidolgozott 
parkosítási terv megvalósítását 
a kispesti önkormányzat jelen-
tős, 20 millió forintos anyagi 
támogatása teszi lehetővé. A 30 
ezer négyzetmétert érintő mun-
ka eredményeként új parkerdő 
jöhet létre a Kőbánya–Kispest 
metróvégállomás mellett. Kö-
zel másfél kilométeres sétaút-
hálózatot hoznak létre, amit 
500 méteres futópályával és egy 
tollaslabdapályával is kiegészí-
tenek. A legkisebbek és a csa-
ládok számára erdei játszótér 
létesül, természetes anyagokból 
készült sporteszközöket telepí-
tenek, és újdonság lesz a meg-
felelő akadályokkal felszerelt 
kutyafuttató is. A munkálatok 
mintegy öt hónapot vesznek 
igénybe, így a környék lakói és 
a közlekedési csomóponton át-
haladók már az iskolaév végén 
újra birtokba vehetik a kispesti 
kiserdőt.

Közösségi költségvetés
2017 ● A Közösségi Költség-
vetés 2017 projekt keretében az 
itt élők városrészenként – Fel-
ső-Kispest, Kertváros, Hagyo-
mányos Kispest, Wekerletelep 
– 4-4, összesen 16 millió forint 
felhasználásáról dönthettek 
közvetlenül, szavazólap kitölté-

sével és visszaküldésével, illet-
ve elektronikusan. A beérkezett 
közel 700 szavazat összesítése 
szerint a legtöbben Felső-Kis-
pesten a Vasút utca leaszfal-
tozását, Wekerletelepen a Kós 
Károly téren létesítendő futó-
kört, Hagyományos Kispesten 
az Esze Tamás, a Kossuth Lajos 
és a Zrínyi utca járdáinak fel-
újítását, a Kertvárosban pedig 
a Karton utcai játszótér felújítá-
sát, szabadtéri kondigépek tele-
pítését támogatták. 
2018 ● A Közösségi Költség-
vetés 2018 projekt keretében 
városrészenként – Felső-Kis-
pest 1–2, Kertváros, Hagyo-
mányos Kispest, Wekerletelep 
– 6-6, összesen 30 millió forint 
felhasználásáról dönthettek 
közvetlenül a kispestiek. A be-
érkezett mintegy 2300 válasz 
alapján Felső-Kispesten köz-
vécé létesítésére a Kossuth téri 

bezárt BKV-pénztár helyén és a 
Batthyány utca járdáinak javítá-
sára, Wekerlén a Bárczy István 
téri játszótér felújítására, Ha-
gyományos Kispesten a Vásár 
tér további fejlesztésére, míg 
a Kertvárosban a Mézeskalács 
óvoda udvarának felújítására 
szavaztak legtöbben. A kért jár-
dajavításokat az önkormányzat 
már az év elején elvégezte. A 
Kossuth téri közvécé elkészült, 
engedélyeztetésre vár. A Vá-
sár tér és a Bárczy tér további 
fejlesztéséhez kapcsolódó esz-
közök kihelyezésére várhatóan 
tavasszal kerülhet sor. A Besz-
terce utcai Mézeskalács óvoda 
udvarának felújítása nyáron be-
fejeződött.
2019 ● Az idei projekttel kap-
csolatban már hét városrészre 
– Felső-Kispest 1–4, Kertvá-
ros, Hagyományos Kispest, 
Wekerletelep – vonatkozóan 

várta a kispestiek javaslatait az 
önkormányzat, és a tavalyi ösz-
szegnél 12 millió forinttal töb-
bet, összesen 42 millió forintot 
költ fejlesztésre. A beérkezett 
több mint kétezer szavazat alap-
ján várhatóan az alábbi progra-
mok megvalósítása kezdődhet 
meg 2019-ben: Felső-Kispesten 
a Rákóczi utca és a József Attila 
utca sarkán található játszótér 
fejlesztése, térfigyelő kamera 
kihelyezése a Móricz Zsigmond 
utca és a Klapka utca sarkára, a 
Puskás Ferenc Általános Iskola 
udvarának felújítása, valamint 
az Ötvenhatosok terén található 
játszótér felújítása, fejlesztése; 
Wekerlén kutyafuttató a Győ-
ri Ottmár téren; Hagyományos 
Kispesten térfigyelő kamera 
kihelyezése a Kisfaludy utca 
és a Nádasdy utca keresztező-
désébe; a Kertvárosban fásítási 
program.

Budapest Főváros XIX. ke-
rület Kispest Önkormány-
zat képviselő-testületének 
13/2015. (V.6.) önkormányzati 
rendelete szerint Zöld Kispes-
tért polgármesteri díj azon kis-
pesti személyek és szervezetek 
részére adományozható, akik/
amelyek kezdeményezésükkel, 
programjaikkal hozzájárulnak 
a fenntartható környezet vé-
delméhez és kialakításához, a 
környezettudatos magatartás 
népszerűsítéséhez, akik/ame-
lyek a környezetvédelemhez 
kapcsolódó tevékenységük-
kel aktívan részt vállalnak a 
környezet minőségének javí-
tásában, a természeti értékek, 
zöldfelületi elemek megóvá-
sában, a környezeti nevelés-
ben, és ezzel példát mutatnak 
a kerület állampolgárainak 
és közösségeinek. A díjból 
évente összesen nyolc adható: 
öt magánszemélynek (ebből 

legalább kettőnek a környe-
zetvédelmi tevékenységéért), 
egy társasház (szövetkezeti 
ház) lakóközösségének, egy 
civilszervezetnek, egy kerü-
leti intézménynek vagy vál-
lalkozásnak. A díj adományo-
zására javaslatot tehetnek: 

önkormányzati képviselők, a 
képviselő-testület szakterület 
szerint illetékes bizottsága, a 
jegyző, a kerületben működő 
civilszervezetek, intézmény-
vezetők, lakóközösségek kép-
viselői (közös képviselők). A 
Zöldprogram Iroda fontosnak 
tartja felhívni a közös kép-

viselők figyelmét arra, hogy 
magánszemélyre és lakókö-
zösségre is tehetnek javaslatot, 
hiszen ők ismerik leginkább, 
hogy a társasházak előkertjeit 
kik gondozzák példaértékűen. 
A díj adományozására vonat-
kozó javaslatokat legkésőbb 
2019. március 20-ig lehet írás-
ban benyújtani a Zöldprogram 
Irodára (1195 Bp., Városház 
tér 18–20., B. ép. III. em. 95.) 
vagy a zoldprogram@kispest.
hu emailcímre. A javaslatokat 
kérjük a rendelet 6. sz. mel-
léklete szerinti adatlapon be-
nyújtani (amely tartalmazza 
a javasolt személy és a jelölő 
adatait, elérhetőségeit is). A 
Zöld Kispestért polgármesteri 
díjat a Föld napja (április 22.) 
alkalmából rendezett kerületi 
ünnepségen adják át.

Zöldprogram Iroda
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A civilszervezetek, a lakóközösségek képviselői és az intézményvezetők 
2019. március 20-ig tehetnek javaslatot a Zöld Kispestért díj adományozá-
sára.

Javaslat Zöld Kispestért
polgármesteri díjra

FELHÍVÁS

A WTE és a WKK által szer-
vezett hagyományos felvo-
nuláshoz szükséges zajkeltő 
eszközöket, a kiszebábot, a 
télűző álarcokat és a gondűző 
cédulákat a résztvevők közö-
sen készítették el a WKK-ban, 
majd kikiáltók és dobosok kí-
séretében indultak a Kós térre, 
ahol a kiszebáb tűzbe dobásá-
val hívogatták a tavaszt és vele 
együtt az újjászületést.

Eltemették a telet 
Wekerlén

KÖZÖSSÉG

Március 20-ig lehet benyújtani a javaslatokat a Zöldprogram Irodához

A Segítő Kéz Kispesti Gondo-
zó Szolgálat hagyományaihoz 
híven idén is megrendezte far-
sangi mulatságát az intézmény 
wekerlei szakmai egységében. 
A résztvevőket „Dudó bo-
hóc”, Borbély György dalban 
és prózában előadott farsangi 
népszokásokkal örvendeztette 
meg, az előadást jelmezver-
seny és közös uzsonnázás kö-
vette.

Farsang
a Segítő Kéznél

KÖZÖSSÉG

Idén is több
kategóriában 

díjazzák a környe-
zetszépítést
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Tavasszal befejeződik a kispiac átépítése

Közvetlenül is 
dönthetnek

fejlesztésekről
a kispestiek



Az 1938-ban átadott, 1955-
ben és 1967-ben bővített, majd 
1986-ban, 1990-ben és 2006-
ban felújított Bozsik Stadiontól 
szeptemberben gálamérkőzé-
sen köszönhettek el a szurko-
lók, és októberben a kivitele-
zés előkészítése is elmozdult a 
holtpontról: az új stadion épí-
tési munkálataira kiírt tendert 
11,7 milliárd forintért a Pharos 
’95 Sportpályaépítő Kft. és a 
West Hungária Bau Kft. nyer-

te el. George F. Hemingway, 
a futballklub tulajdonosának 
reményei szerint a 2020/21-es 
bajnokságot már az új aréná-
ban kezdheti meg a Budapest 
Honvéd labdarúgócsapata. Az 
új stadion átadásáig a futbal-
listák a múlt év végén felava-
tott dél-pesti utánpótláscent-
rum pályáin készülhetnek a 
mérkőzésekre, amelyeket az 
MTK Hidegkuti Nándor Sta-
dionjában játszanak. Az új 

Bozsik Stadion UEFA 4-es, 
azaz legmagasabb kategóriás 
létesítmény lesz, és legalább 
nyolcezer nézőt fogadhat be. 
A fedett lelátóval rendelkező 
stadionban, valamint a három-
emeletes főépületben szociális, 
illetve szolgáltató egységek is 
helyet kapnak, a vendégszur-
kolók bejutását pedig a vasúti 
pálya fölött átívelő acélszerke-
zeten keresztül oldják meg.

Lebontották a Bozsik Stadiont
BERUHÁZÁS

Szinte teljesen elbontották már a Budapest Honvéd pályáját, a Bozsik Stadi-
ont, amitől ősszel búcsúzott el az NB I-es csapat, hogy a helyén egy nyolc-
ezer néző befogadására alkalmas létesítmény épülhessen.

Az utolsó lámpatartó oszlop elvágása
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Térítésmentes mammográfiás 
szűrővizsgálatra várja a Kis-
pesten élő, 45–65 év közötti 
nőket Budapest Főváros Kor-
mányhivatala Népegészség-
ügyi Főosztálya. A vizsgálat 
helye és ideje: HT Medical 
Center (1173 Budapest, Pesti 
út 177., tel.: 06-1-253-6195), 
2019. március–május. Az ide-
jében felismert melldaganat 
gyógyítható!

Mammográfiás 
szűrővizsgálat

FELHÍVÁS

Hetven jelentkezőből hatva-
nan, közülük ketten először 
adtak vért a Kispesti Véradók 
Egyesületének februári önkén-
tes véradásán, ez az influenza-
járvány miatt mindenképpen 
jó eredménynek számít – tájé-
koztatta lapunkat az egyesület 
vezetője. Somogyi Lászlóné 
elmondta, legközelebb május-
ban rendeznek véradást a Vá-
rosházán.

Hatvanan adtak 
vért

ÖNKÉNTESSÉG

v

• Városrendezési ügyintéző, Polgármesteri Hi-
vatal – Határozatlan idejű közszolgálati jogvi-
szony, teljes munkaidő – Pályázni lehet 2019. 
március 15-ig
• Kommunikációs és marketingszakember, We-
kerlei Kultúrház és Könyvtár – Határozatlan ide-
jű közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő 
– Pályázni lehet 2019. március 24-ig
• Médiaszerkesztő, Wekerlei Kultúrház és 
Könyvtár – Határozatlan idejű közalkalmazot-
ti jogviszony, teljes munkaidő – Pályázni lehet 
2019. március 24-ig
• Óvodavezető, Kispesti Árnyas Óvoda – Hatá-

rozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony – Pá-
lyázni lehet 2019. április 19-ig
• Dajka, Kispesti Arany Óvoda – Határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony, teljes munka-
idő – Pályázni lehet folyamatosan
• Gondozónő, Kispesti Zöld Ágacska Óvoda – 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 
részmunkaidő – Pályázni lehet folyamatosan

Részletes pályázati kiírások
a https://uj.kispest.hu/palyazatok honlapon.

KÖZALKALMAZOTTI ÉS KÖZTISZTVISELŐI ÁLLÁSHELYEK
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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. 
március 14-én, 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.
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LEVESEK
350 FT-TÓL

FŐÉTELEK
600 FT-TÓL

DESSZERTEK 
300 FT-TÓL

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

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

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

Ebéd házhozszállítást vállalunk!
Email: konyhakert19@gmail.com A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát. 

*1 pár TB által nem támogatott Oticon Siya 2019. 03. 25-ig történő vásárlása esetén
okostelefont adunk ajándékba. A tájékoztatás nem teljes körű.

Jelentkezzen be
ingyenes próbára!
06 1 281 2336 vagy 06 20 472 3572
Audiopont Halláscentrum

Okos Hallás! A jövő hallásmegoldása
megérkezett!
Telefonáljon közvetlenül hallókészülékével bárhol
és bármikor, csúcsminőségben!

Vásároljon  Oticon Siya hallókészüléket
párban, és Samsung Galaxy J3

okostelefont adunk ajándékba!

1194 BUDAPEST, 
HOFHERR ALBERT U. 38/D

+36 1 280 1533, 
+36 20 318 3760

ertekesites@ssangyongdelpest.hu
 www.ssangyongdelpest.hu

Délpest
4X4 SPECIALISTA KOREÁBÓL

Próbálja ki Ön is  
márkakeres

kedésünkben!

A 4x4 specialista Ssanygong új, családi SUVja a Tivoli alapjaira épült, mely sok száz millió 
eurós beruházás és precíz fejlesztés eredménye. 4440 mm hosszhoz 2600 mmes tengelytáv 
tartozik, így nem meglepő, hogy a kényelmes utastérhez már alaphelyzetben is tágas, akár 
720 literre bővíthető csomagtér párosul. A korszerű, 1,6 literes EURO 6os, környezetbarát, 
dízel és benzines erőforrások 6 sebességes manuális vagy automata váltóval rendelhetők.

CO2 kibocsátás (vegyes): 134–192 g/km*
Vegyes fogyasztás: 5,2–8,4 l/100 km*

A képen látható autó illusztráció.
*WLTP szabvány szerint

Ssangyong
Lenyűgöző formavilág, határtalan tér.

Már 4 590 000 Fttól 
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Shetland U.K. Nyelviskola

www.shetland.hu

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

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

tanfolyamok ÁFA-mentesek

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

ÁRAK 4-7 fô 8-12 fô

kezdôtôl alapfokú  nyelvvizsga 
szintjéig – 60 óra 72.000 Ft 60.000 Ft

alapfokú nyelvvizsgavizsga 
szintje felett – 60 óra 78.000 Ft 66.000 Ft

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

Shetland szoro 2018 osz_102,75x136.indd   1 06/09/18   12:03
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2018/19-ES FÉLÉV II. FÉLÉVES ELŐADÁSAI

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

Regisztráció
és további információk:

Telefon: (061) 347-4525
Email: gajda@kispest.hu

2019. február 26. kedd, 16 óra:

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

2019. március 5. kedd, 16 óra: 

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

2019. március 12. kedd, 16 óra: 

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

2019. március 26. kedd, 16 óra: 

Dr. Kiss-Benedek József: Közel-Kelet, katonai 
biztonságpolitika, terrorizmus
Az ismert biztonságpolitikai szakértő a legfrissebb biztonságpolitikai
tendenciákat ismerteti, főként a terrorizmus elleni védekezés kapcsán.

2019. április 2. kedd, 16 óra:

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

2019. április 16. kedd, 16 óra: 

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

2019. április 30. kedd, 16 óra: 

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


