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ÖNKORMÁNYZAT
GAJDA PÉTER

Idén a Vak Bottyán utcai kis-
erdő megtisztítása szerepelt 
a TeSzedd! akció kispesti 
programjában. Évente több 
mint 50 millió forintot költ az 
önkormányzat az illegálisan 
elhelyezett hulladék elszál-
lítására.

Letették az új Bozsik Stadion alapkövét

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
1848-ban a magyarság a felvilágosult, haladó, de-
mokratikus nyugati nemzetek sorába nyert felvételt. 
A mi választásunkon múlik, hogy miként élünk ez-
zel az örökséggel, és miként adjuk azt tovább a kö-
vetkező nemzedék számára – mondta beszédében 
Kispest polgármestere a március 15. alkalmából 
rendezett Kossuth téri ünnepségen.

7. oldal

ÖNKORMÁNYZAT

5. OLDAL

3. oldal BERUHÁZÁS
KERTÉSZ CSABA

Önkormányzati beruházás-
ban épül a rekortán futókör 
és a strandkézilabda-pálya, 
az MLSZ finanszírozásában 
pedig az öltözők felújítása 
folyik a Katona József utcai 
Önkormányzati Sporttele-
pen, a KAC-pályán.

5. oldal GONDOSKODÁS
VINCZEK GYÖRGY

Először ülésezett a tavaly 
ősszel alakult Kispesti Idős-
ügyi Tanács a Városházán. 
Az eddigi támogatásokat 
a jövőben is biztosítja az 
önkormányzat, az idősek 
térítésmentes védőoltást is 
igényelhetnek majd.

2. oldal
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Ülésezett az Idősügyi Tanács
ÖNKORMÁNYZAT

Évente 50 millió forintba kerül
az illegális hulladék elszállítása

Kispestre, a kerület fejlesztésére is for-
díthatná az önkormányzat az illegáli-
san elhelyezett hulladék elszállítására 
évente elköltött több mint 50 millió 
forintot – mondta el lapunknak Gajda 
Péter polgármester a TeSzedd! – Ön-
kéntesen a tiszta Magyarországért ak-
ció egyik helyszínén. A program célja 
a közösségépítés mellett a környezet-
tudatos gondolkodás népszerűsítése.

Idén is a gyorsforgalmi út és a Vak Boty-
tyán utca közötti erdőrészek megtisztítása 
szerepelt a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta 
Magyarországért akció kispesti program-
jában. A Szabó Ervin utca–Víztorony utca 
közötti és a Lehel utca–Jósika utca közötti 
szakaszon Gajda Péter polgármester, Tek-
nős Ferenc önkormányzati képviselő, Tóth 
Tibor környezetvédelmi szakértő, a Vass 
iskola és a XVIII. kerületi Darus utcai is-
kola tanulói, valamint a Kispesti Kertbarát 
Klub tagjai és más önkéntesek szedték a 
szemetet. A TeSzedd! akció főként diákok-
nak, fiataloknak, valamint vállalatoknak, 

cégeknek, önkormányzatoknak, civilszer-
vezeteknek és családoknak szól. Célja a 
közösségépítés mellett a környezettudatos 

gondolkodás népszerűsítése, hogy a kö-
vetkező generációk számára is megmarad-
jon az élhető környezet. Kezdettől részt 
veszünk a figyelemfelkeltő akcióban, de 

már korábban is szerveztünk hasonló ese-
ményeket Kispesten. Az önkormányzat ki-
emelten foglalkozik a kerület tisztaságával, 
a közterületek rendjével, évente több mint 
50 millió forintot fordítunk az illegálisan 
lerakott hulladék elszállítására különö-
sen az olyan kiemelt gócpontokról, mint a 
Kossuth tér, a KÖKI környéke, a Templom 
tér vagy a Kertváros, amelyekre máshon-
nan is odahordják a szemetet. Pedig ezt az 
összeget a kerület fejlesztésére is tudnánk 
fordítani – mondta el lapunknak Gajda Pé-
ter polgármester.

Először ülésezett a tavaly szeptemberben alakult Kispesti Idős-
ügyi Tanács a Városházán. A 26 szavazati joggal rendelkező 
alaptagból és 19 meghívott tagból álló konzultációs testület 
ülésein a kerületi civilszervezetek, az egyházak képviselői, az 
önkormányzat illetékes irodái, tisztségviselői, a bizottságok 
tagjai, az érdekvédelmi szervezetek, továbbá az intézmények 
vezetői, munkatársai vesznek részt.

Gajda Péter polgármester és Tóth Tibor környezetvédelmi szakértő is 
segített a kiserdő megtisztításában
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Kispest idén
is csatlakozott

a „TeSzedd!” akcióhoz

Első napirendi pontként Mondovics 
János mérnök-közgazdász tartott elő-
adást a nyugdíjas fogyasztói kosár és 
a nyugdíjak összefüggéseiről. Tóth 
András, a Kispesti Uszoda igazgatója 
arról beszélt, hogy milyen lehetősége-
ket kínál az idős embereknek az uszo-
da, és a nyugdíjasok számára elérhető 

kedvezményeket ismertette. Vinczek 
György alpolgármester a 2019. évi 
költségvetésnek a kerületi idősellátásra 
vonatkozó fejezeteit ismertette, egy-
ben elmondta, a feladatokat teljesíti, 
az eddigi támogatásokat a jövőben is 
biztosítja az önkormányzat. Az újdon-
ságok között a tüdőgyulladás elleni 

védőoltás térítésmentes bevezetését is 
megemlítette. Ikladiné dr. Petres Vero-
nika, a Humánszolgáltatási és Szociális 
Iroda vezetője elmondta, a védőoltást 
kispesti lakóhelyhez és jövedelemhez 
kötötten, a 65 év felettieknek ingye-
nesen biztosítaná az önkormányzat, 
várhatóan az áprilisi képviselő-testü-
leti döntést követően igényelhetik az 
idősek. Balázs Piroska, a Segítő Kéz 
Kispesti Gondozó Szolgálat vezetője 
az intézmény szolgáltatásait mutatta 
be, ezek között beszélt a „Testi-lelki 
szépítő műhelyről”, amely házhoz viszi 
az idősek önbecsülését erősítő fodrá-
szatot, pedikűrt, manikűrt és masszázst. 
Zárszavában Vinczek György megemlí-
tette, hogy a Közművelődési, Oktatási, 
Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi 
Bizottság március 25-i ülésén írja ki a 
szokásos pályázatokat, egyebek mellett 
egészségmegőrző és betegségmegelőző 
tevékenység, szabadidősport és műkö-
dés támogatására.

Először ülésezett az új konzultációs testület

Ingyenes védőoltást 
igényelhetnek majd

a kispesti idősek



Köszöntőjében George F. He-
mingway a pálya történetét 
foglalta össze: a Kispesti AC 
pályáját 1913-ban adták át a 
Sárkány utcában, 1938-ban 
avatták fel az új pályát a jelen-

legi helyen, a Honvéd-stadiont 
1957-ben adták át, 2006-tól 
modernizálás, építkezés indult, 
itt kapott helyet a Magyar Fut-
ball Akadémia is. A Honvéd 
FC tulajdonosa elmondta azt 
is, hogy az új, 8200 fős stadi-
on megfelel az UEFA 4-es és 
az MLSZ I. osztály „A” előírá-
sainak. Szabó Tünde arról be-
szélt, hogy a kormány a Nem-
zeti Sportfejlesztési Program 
keretében fejleszti a stadiont, 
lehetőséget nyújtva a dél-pesti 
régiónak és a kispesti labda-

rúgásnak. Úgy fogalmazott, 
hogy ez a föld kiemelt helyet 
foglal el a magyar futballtör-
ténelemben, itt rúgta a labdát 
a névadó, Bozsik József és 
Puskás Ferenc is. Örökségük 
gondozása hatalmas felelős-
séggel jár. „Igazi ékszerdoboz 

lesz az új stadion” – jelentette 
ki az államtitkár. Gajda Péter 
polgármester úgy fogalmazott 
lapunknak, hogy Kispest fejlő-
dő kerület, és ebből mindenki, 
az önkormányzat és az állam is 
kiveszi a részét. A kerület az-
zal segítette a beruházást, hogy 

hozzájárult a stadion tulajdon-
jogának átadásához az állam-
nak. Sokat dolgoztunk azért, 
hogy a következő években a 
sportszerető kispestiek egy 
megújult sporttelepre jöhesse-
nek – mondta a polgármester.
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Kispest szerbiai testvérvá-
rosából, Zomborból öt óvo-
dapedagógus, valamint két 
szakember és a város se-
gédpolgármestere érkezett a 
Kispesti Mese-Vár Óvodába 
arra a szakmai találkozóra, 
amelyet az óvoda kezdemé-
nyezésére szerveztek Kispest 
Önkormányzata és a Kispesti 
Szerb Önkormányzat támo-
gatásával. A szakmai talál-
kozóra meghívták a kerületi 
óvodák vezetőit és óvodape-
dagógusait is, akiket Vinczek 
György alpolgármester és Pék-
né Varga Katalin óvodaveze-
tő köszöntött. Pribilla Attila, 
Zombor nemzetiségi, oktatási 

és kulturális ügyekért felelős 
segédpolgármestere is nagy 
örömmel üdvözölte a kezde-
ményezést, egyúttal meghívta 
egy városlátogatásra a Mese-
Vár óvoda pedagógusait. A 
szerb önkormányzat és a ke-
rületi önkormányzat évek óta 
sokat dolgozik azért, hogy 
Kispest és Zombor 2002 óta 
élő együttműködése még szí-
nesebb és eredményesebb le-
gyen – mondta Rusz Boriszláv, 
a nemzetiségi önkormányzat 
elnöke a találkozón. Az óvodá-
sok magyar és szerb gyermek- 
és népdalokból, mondókákból 
adtak műsort a vendégeknek.

GONDOSKODÁS

A tervek szerint április elején egy kerületi közös gyaloglással csatlakozik majd Kispest az Országos 
Gyalogló Idősek Klubhálózata elnevezésű országos kezdeményezéshez, amelyet az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma indított útjára – jelentette be Balázs Piroska, a Segítő Kéz Kispesti Gondozó 
Szolgálat vezetője az Alzheimer Café rendezvényén.

Zomborból érkeztek a Mese-Vár óvoda vendégei

Aktív szabadidő-eltöltés időskorban

TESTVÉRVÁROS

Szakmai találkozót tartottak óvodapedagógusoknak

Az Alzheimer Café demen-
ciával élő személyek és hoz-
zátartozóik segítése céljából 
szervezett találkozó, amelyet 
szakember részvételével, ol-
dott környezetben, rendszeres 
időközönként tartanak. Ma-

gyarországon 2014 óta terjed 
a kezdeményezés, Kispest 
2018-ban csatlakozott a moz-
galomhoz, a mostani a hatodik 
találkozás – tudtuk meg Balázs 
Piroskától, aki a Halásztanya 
étteremben tartott rendezvé-

nyen beszámolt arról is, hogy 
a szolgálat milyen mozgásfor-
mákat biztosít gondozottjainak 
és a kispesti időseknek. Külön 
említette az önkormányzattal 
és a Kispesti Uszodával kö-
zösen szervezett úszótanfo-

lyamokat és úszási lehetősé-
geket, Nick Árpád erőművész 
heti rendszerességgel tartott 
mozgásmatinéit és a wekerlei 
intézményük kertjében lévő 

szabadtéri kondigépeket, 
amelyeket a Kispesten élő 
nyugdíjasok is használhatnak 
napközben. A mostani talál-
kozón gyaloglásra, mozgásra, 
a visszafogottabb étkezésre, 
a közösségben eltöltött sza-
badidő fontosságára hívta fel 
a figyelmet a volt világbajnok 
tájfutó, Monspart Sarolta, aki 
sok humorral átszőtt képes be-
számolójában aktív életre és 
nem kesergésre biztatta a je-
lenlévőket.

Változatos mozgás-
formákat biztosít

a Segítő Kéz

Monspart Sarolta aktív életre biztatta a jelenlévőket

BERUHÁZÁS

Szabó Tünde sportért felelős államtitkár és George F. Hemingway, a Budapest Honvéd FC tulajdonosa 
helyezte el a 2020-ban elkészülő új stadion alapkövét. A Nemzeti Sportközpontok beruházásában a 
Pharos ’95 Sportpályaépítő Kft. és a West Hungária Bau Kft. építi meg a kispesti Bozsik Stadiont. Az 
építkezés mintegy nettó 11,8 milliárd forintba kerül, és a tervek szerint 2020 júliusára fejeződik be.

Letették az új Bozsik Stadion alapkövét

Kertész Csaba, Vinczek György és Gajda Péter

BERUHÁZÁS

Májusban megnyílhat a felújított Önkormányzati Sporttelep
Önkormányzati beruházás-
ban épül a rekortán futókör 
és a strandkézilabda-pálya, 
az MLSZ finanszírozásában 
pedig az öltözők felújítása fo-
lyik a Katona József utcai Ön-
kormányzati Sporttelepen, a 
KAC-pályán. Jól halad az épít-
kezés, májusban át tudjuk adni 
a teljesen megújult, továbbra is 
ingyenesen látogatható sport-
telepet. A beruházás mintegy 
300-350 millió forintba kerül, 
ebből 220 milliót állt a Magyar 
Labdarúgó Szövetség. Eddig 
elkészült az új, nagy méretű 

műfüves focipálya, műkö-
dik a világítása is, megújult a 
dzsúdóterem, és két mosdó, 
kazánház épült. Most az öt-
pályás rekortán futókört és a 
strandkézilabda-pályát építjük, 
illetve parkosítás is lesz. Eze-
ket saját forrásból végezzük, 
az öltözők folyamatban lévő 
felújítása az MLSZ-beruházás 
része – mondta el lapunknak 
Kertész Csaba sportért felelős 
alpolgármester, aki Gajda Pé-
ter polgármesterrel és Vinczek 
György alpolgármesterrel te-
kintette meg az építkezést.

Várhatóan
másfél évig tart

az építkezés

Szabó Tünde és George F. Hemingway helyezte el az alapkövet
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Vélemények a kispesti időskorúak ellátásáról
POLITIKAI PÁRTOK ROVATA

Az Idősügyi Tanács megalakulásával a kerületben még inkább koordinálhatóak azok a feladatok, me-
lyeket az idősekről való gondoskodás ró az önkormányzatra. A gondozóhálózat folyamatos fejleszté-
se, bővítése, a szenioroknak szóló állandó tanfolyamok és programok mellett ön szerint mivel lehet 
támogatni a Kispesten élő idős embereket?

Bár az elmúlt időszak közpon-
tosításának eredményeként a 
szociális ágazat feladatainak 
egy részét átvette az állam, 
több ügytípus intézése pedig 
a kormányhivatalhoz került 
át, az önkormányzat lehető-
ségeihez mérten továbbra is 
megpróbál mindent megtenni 
a nehéz helyzetbe került kis-
pesti családok és idősek tá-
mogatása érdekében. Minden 
negyedik kispesti lakos hatvan 
éven felüli, ezért az idősek 
gondjainak figyelemmel kísé-
rése, mindennapi életük segí-
tése, a tartalmas időskor meg-
teremtésének támogatása az 

önkormányzat programjainak 
középpontjában áll. Az elmúlt 
időszakban sokat szépült és 
fejlődött az időseket közvet-
lenül ellátó intézményhálózat, 
az önkormányzat saját és uniós 
forrásból több mint százmil-
lió forintot fordított a kerületi 
gondozási központok felújítá-
sára, korszerűsítésére és aka-
dálymentesítésére. Az önkor-
mányzat szociális intézménye, 
a Segítő Kéz Kispesti Gondo-
zó Szolgálat nappali ellátást, 
házi segítségnyújtást, étkezte-
tést biztosít az egyedül élő idős 
embereknek, a fogyatékkal élő 
és pszichiátriai betegeknek, ha 
egészségi állapotuk a folyama-
tos gondozást indokolja. Az 
egyes ellátásokért fizetendő 
térítési díjat a rendszeres jöve-
delem függvényében állapítja 
meg az önkormányzat, amely 
a valós költség és a fizetett 
díj különbségét kipótolja. A 
szolgálathoz tartozó, folyama-
tos nappali ellátást biztosító 
öt gondozási központ – Kert-
városi, Lila Akác, Őszirózsa, 
Zöld Diófa, Wekerlei – mun-
katársai segítséget, tanácsokat 
adnak az idős embereknek 
abban is, hogy milyen szociá-

lis ellátásokat tudnak igénybe 
venni, támogatják őket hiva-
talos ügyeik intézésében. A 
házi segítségnyújtás keretében 
gondoskodnak azokról, akik 
otthonukban önmaguk ellátá-
sára saját erőből nem képesek, 
és más nem tud róluk gondos-
kodni, illetve azokról, akiknek 
a nappali vagy bentlakásos 
intézményben történő ellátása 
nem biztosítható. Hivatásos 
gondozónők segítenek a házi-
orvos előírása szerinti alapvető 
gondozási, ápolási feladatok-
ban, a bevásárlásnál, a takarí-
tásban, mosásban, ügyintézés-
ben, s ha kell, elviszik a meleg 
ételt. Az idősek klubjaiban hét-
köznapokon társaságot, bará-
tokat, közösségi programokat 
találhatnak az oda járók, akik 
pihenéséről, tisztálkodásáról, 
a ruhájuk tisztításáról is gon-
doskodnak az ott dolgozók. 
Újságok, könyvek, kártya- és 
társasjátékok, tévé, rádió, vi-
deó segíti a szabadidő eltölté-
sét, egészségügyi és rekreációs 
programokat, kirándulásokat, 
előadásokat, mozi-, színház- és 
múzeumlátogatásokat, ünnep-
ségeket szerveznek nekik. A 
jelzőrendszeres házi segítség-

nyújtást elsősorban azok a 65 
év feletti, krónikus betegség-
ben szenvedő lakosok vehetik 
igénybe, akik egyedül élnek, és 
rosszullét vagy baleset esetén 
nem rendelkeznek segítséggel. 
A szolgáltatás biztonságossá 
teszi az idősek, a fogyatékkal 
élők és pszichiátriai betegek 
életvitelét saját lakókörnyeze-
tükben, és szükség esetén éle-
tet menthet. Az önkormányzat 
települési támogatás keretében 
biztosítja a 65 év feletti nyug-
díjasok kutyájának kötelező 
veszettség elleni védőoltását 
is. Kiemelten fontosnak tartjuk 
a személyes kapcsolat ápolását 
is az idősekkel. Kispesten évek 
óta nagy sikerrel indulnak az 
olyan kedvelt programok, mint 
az ingyenes nyelv- és számító-
gépes tanfolyamok vagy a Sze-
nior Akadémia, amelyek a csa-
láddal és a környezettel való 
könnyebb kapcsolattartást és a 
szellemi tréninget szolgálják. 
A nyugdíjasok civilszerveze-
tei működési támogatásra pá-
lyázhatnak, összejöveteleikhez 
helyiséget biztosít nekik az ön-
kormányzat, és a legalább fél 
évszázada együtt élő párokat is 
minden évben köszöntjük.

Fekete László 
(MSZP-DK-Együtt-PM)

Az idősekkel foglalkozó, Kispes-
ten működő szociális intézmények, 
civilszervezetek munkájának haté-
konyabbá tétele elsődleges feladat. 
A magukról már gondoskodni 
nem tudók ellátásában komoly 
problémát okoz az intézményi díj 
mértéke, a férőhelyek alacsony 
száma. Az idősgondozásban az 
intézményi férőhelyek bővítése 
elengedhetetlen, valamint a térí-
tési díjak mérséklése is szükséges 
az arra rászorulók tekintetében. 

Az intézményi elhelyezés mellett 
kiemelt szerepe van, és kell, hogy 
legyen, a nappali ellátórendszer 
fejlesztésének. Fontosnak tartjuk, 
hogy a 65 év feletti, egyedülálló 
nyugdíjasok továbbra is részesülje-
nek az eboltási támogatásban. Töb-
bek számára ez érdektelen lehet, 
ugyanakkor szociális szempontból 
fontos tényező, hiszen ezeknek 
az idős embereknek sajnos sok 
esetben egy kis házi kedvenc a 
családja.

Lázár Tamás (Jobbik)

Várjuk
észrevételeiket!

Email:
info@kispesttv.hu

Web:
www.kispesttv.hu

ÜNNEP

1848-ban a magyarság a felvilágosult, demokratikus nyugati nemzetek sorába nyert felvételt, a mi 
választásunkon múlik, hogy miként élünk ezzel az örökséggel – mondta beszédében Kispest polgár-
mestere a március 15. alkalmából rendezett Kossuth téri ünnepségen.

Hetvenmillió forintba került a homlokzat felújítása

A ’48-as forradalomra emlékeztek a kispestiek

BERUHÁZÁS

Megszépült az Üllői úti Hofherr-ház
Felújították a Hofherr-ház né-
ven ismert társasház homlok-
zatát és tetőszerkezetét. Az Ül-
lői út és a Vécsey utca sarkán 
álló épület rendbetétele mint-
egy 70 millió forintba került, 
a hat önkormányzati lakás után 
a tulajdoni hányad arányában 
6 millió forinttal járultunk 
hozzá a beruházás költsége-
ihez – tájékoztatta lapunkat 
Gajda Péter polgármester. A 
helyi védelem alatt álló ház 
1924-ben, Szűcs Jenő tervei 
alapján épült, a homlokzatán 

lévő díszek a gépgyárra utal-
nak. A háromemeletes épület-
ben negyven – nyolc nagyobb, 
120 négyzetméteres, húsz kö-
zepes, 70 négyzetméteres és 
tizenkét kisebb, 40 négyzet-
méteres – lakást alakítottak ki 
a Hofherr-Schrantz-Clayton-
Shuttleworth Magyar Gépgyá-
ri Művek Rt. tisztviselőinek, 
valamint két 30 négyzetmé-
tereset a házmestereknek; az 
alagsorban közös fürdőszoba 
és mosókonyha volt.

Az ünnepi megemlékezésen 
Szabadságvágy címmel Egy-
házi Géza és Lakatos János 
előadóművészek, valamint a 
Forgatag Művészegyüttes tán-
cosai adtak műsort. A kispesti 
ünnepséget koszorúzás zárta 
a KMO Művelődési Ház Ob-
sitos Fúvószenekarának zenei 
kísérete mellett. Az önkor-
mányzat nevében Gajda Péter 
polgármester, valamint a há-
rom alpolgármester, Vinczek 
György, Kertész Csaba és 
Rátkay Andrea helyezte el az 
emlékezés virágait a Kossuth-
szobor talapzatán. Koszorúzott 
a két országgyűlési képviselő, 
Burány Sándor és dr. Hiller 
István, valamint a Fővárosi 
Kormányhivatal kerületi hiva-
tala képviseletében dr. Király 
Beatrix hivatalvezető és dr. 
Kosik Rita hatósági osztályve-
zető, a Külső-Pesti Tankerületi 
Központ igazgatóhelyettese, 
dr. Nagyné Koczog Tünde és a 
kispesti iskolák nevében Sági 
Nikolett, a Kispesti Eötvös Jó-

zsef Általános Iskola igazgató-
helyettese és Maserné Drexler 
Katalin, a Kispesti Erkel Fe-

renc Általános Iskola igazga-
tója. Ezt követően a pártok, az 
egyházak, az intézmények és 

a társadalmi szervezetek kép-
viselői helyeztek el koszorút a 
Kossuth-szobornál.

Az önkormányzat nevében Kertész Csaba, Gajda Péter, Vinczek György
és Rátkay Andrea koszorúzott
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Mivel a legkisebbek nappali 
intézményi ellátásáról, szak-
mai felügyeletéről az önkor-
mányzatnak kell gondoskod-
nia, folyamatos a kerületi 
gyermekintézmények felújítá-
sa, bővítése. A szükséges fej-
lesztésekről évek óta minden 
esetben vita nélkül hoz döntést 
a képviselő-testület, és közös 
erővel, összefogással terem-
ti elő a szükséges forrásokat. 

Kispesten hat bölcsődét tart 
fenn az önkormányzat: négy 
lakótelepi, egy wekerlei és egy 
kertvárosi intézményben ösz-
szesen csaknem ötszáz gyer-
mek felügyeletét látják el, ame-
lyért továbbra sem kell térítési 
díjat fizetni. Az önkormányzat 
mindent megtesz azért, hogy 
a tizennégy önkormányzati 
fenntartású óvodában is elég 
férőhely legyen a kispesti gye-

rekek nappali gondozására, és 
az óvodai ellátás színvonala is 
tovább javuljon a kerületben.

Bölcsőde- és óvodabővítések
Csaknem 500 négyzetméterrel 
bővült az Eötvös utcai Csillag-
fény bölcsőde, ahol összesen 
125 kispesti kisgyermek nap-
pali foglalkoztatását tudják 
biztosítani. A beruházás 150 
millió forint európai uniós pá-

lyázati támogatásból, valamint 
80 millió forint önkormányza-
ti forrásból valósult meg. Az 
átalakítás során az épület egy 
csoportszobával bővült, ame-
lyet a régi konyha helyén alakí-
tottak ki. Az épület tetejére egy 
emeleti tömböt is felhúztak, ott 
kaptak helyet az irodák, a dol-
gozók öltözői, a kiszolgálóhe-
lyiségek, a szülői fogadóterem 
és a kis tárgyaló is. A felújítás-

sal teljesen akadálymentessé 
vált a létesítmény, hiszen liftet 
is építettek az intézménybe. A 
gyermekek létszámának növe-
kedésével arányosan további 
nyolc alkalmazottal is bővült 
az itt dolgozók létszáma. A la-
kótelepi intézmény 1981-ben 
épült, eredetileg nyolcvan, 
majd 2010-ben száz férőhe-
lyesre bővítették, és itt műkö-
dik az Egyesített Bölcsődék 
központja, szakmai műhelye 
is. Kispest egyik legszebb in-
tézménye lett az 500 négyzet-
méteres földszinti szárnnyal és 
250 négyzetméteres emeletrá-
építéssel bővített Arany óvoda. 
A munkálatokra több mint 175 
millió forintot nyert az önkor-
mányzat az Európai Uniótól, 
amelyhez mintegy 80 millió 
forint saját erőt tett hozzá, így 
összesen 255 millió forintba 
került az építkezés. Az újon-

Látványos
fejlesztések
történtek

az intézményekben

VISSZATEKINTŐ

Saját költségvetéséből Kispest évente 500 millió forintot, három év alatt másfél milliárdot költ a ne-
velési-oktatási intézmények korszerűsítésére az intézményfelújítási program keretében. Összeállítá-
sunkban a kerületi bölcsődékben és óvodákban a közelmúltban elvégzett, illetve folyamatban lévő 
jelentősebb beruházásokat mutatjuk be.

Idén is félmilliárd forintot fordít
intézményfejlesztésre az önkormányzat

Földszinti szárnnyal és emelettel bővítették az Arany óvodát

Elsődlegesen az volt a célunk, 
hogy a szülőknek rendsze-
resen biztosítsunk egy olyan 
fórumot, ahol az őket érintő, 
érdeklő témákat interaktív mó-
don, élményszerűen dolgoz-
hatják fel, valamint informá-
ciókhoz jutnak, nehézségeiket 
nem sorscsapásként élik meg, 
hanem a sikeres megoldások 
irányába mozdítják családju-
kat – tudtuk meg Deákné Csá-
szár Gabriella szervezőtől. A 
2018 májusától közel egy éven 
át, havonta megrendezett szü-
lőklubokban a pozitív gondol-
kodás került előtérbe, sorstársi 
közösség jöttek létre, és bővült 
a szülők kapcsolati hálója. A 
szülőklubok természetesen 

kikapcsolódást, stresszoldást 
elősegítő programelemet – 
közös zenélést, kirándulást, 
stílustanácsadást – is tartal-
maztak. Az egyesület minden 

alkalommal gyermekfelügye-
letet biztosított képzett szak-
ember bevonásával. A projekt 
másik, kiemelten fontos célja 
azt volt, hogy az egyesület se-

gítse a fogyatékos gyermeket, 
felnőttet nevelő szülőket a 
munkaerőpiacra való vissza-
térésben, ezért a szülőklub ke-
retében háromnapos tréninget 
tartottak. A programsorozat 
zárásaként a szülők és család-
tagjaik a szervezőkkel együtt 
egy speciális élethelyzetű 
munkavállalókat foglalkoztató 
budapesti kávézóba látogat-
tak el márciusban. A projekt a 
Fogyatékos Személyek Esély-
egyenlőségéért Közhasznú 
Nonprofit Kft. négyszázezer 
forintos pályázati támogatá-
sának köszönhetően valósult 
meg.

Hasznosnak bizonyult a szülősegítő programsorozat
KÖZÖSSÉG

FELHÍVÁS

Változatos programsorozatot szervezett a Kispest Biztonságáért Közösségi 
Jóléti Egyesület (KIJE) a fogyatékossággal élő gyermekek, fiatalok szülei-
nek a kerületben.

Élménydobolás is színesítette a foglalkozásokat

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 ön-
kormányzati óvodában lehet. 
Az óvoda vezetője az óvodai 
felvételi, átvételi kérelemnek 
helyt adó döntését írásban, a 
kérelem elutasítására vonatko-
zó döntését határozati formá-
ban, legkésőbb 2019. június 
6-ig közli a szülővel. Az óvo-
dai jelentkezésről, beiratko-
zásról, felvételről, felmentés-
ről és az integráltan nevelhető 
sajátos nevelési igényű gyer-
mekeket fogadó kispesti óvo-
dákról részletes tájékoztatás, 
valamint az óvodák felvételi 
körzete elérhető a kispest.hu 
honlapon és az óvodák honlap-
jain.

Óvodai felvétel
Kispesten

KÖZLEMÉNY

Sikeres
megoldások

irányába
mozdították
a családokat

v

A kerületi óvodákkal ismer-
kedhetnek a leendő ovisok 
szülei a Wekerlei Kultúrház-
ban április 2-án 16.30–18.30 
óráig. Milyenek az óvodák 
Wekerletelepen és környékén? 
Hol, milyen szolgáltatások 

várják a csemetéket? A tájé-
koztatón megtudhatják a szü-
lők az általános tudnivalókat, 
és megismerhetik a kerületi 
óvodák vezetőit, kínálatukat. 
Meghívott vendégek: Ikladiné 
dr. Petres Veronika, az önkor-

mányzat Humánszolgáltatási 
és Szociális Irodájának veze-
tője, wekerlei és környékbeli 
óvodavezetők. A beszélgetés 
során lehetőség nyílik a szemé-
lyes kérdések megválaszolásá-
ra is. A részvétel díjtalan!

Óvodaválasztó a Wekerlei Kultúrházban
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nan épült földszinti szárnyában 
lépcsőházat, közlekedőt, torna-
szobát, három csoportszobát, 
sószobát, orvosi fejlesztőt és 
mozgássérült WC-t építettek 
ki, emellett részlegesen felújí-
tották a melegítőkonyhát is. Az 
emeleti részbe költöztek az iro-
dák, két fejlesztőszoba és egy 
nevelői szoba. Saját forrásból 

180 millió forintot fordított az 
önkormányzat a 35 éves Hársfa 
óvoda külső-belső rekonstrukci-
ójára, így az udvartól a padlásig 
korszerűsítették a több mint 400 
négyzetméteres, hat csoportban 
120 kisgyereket foglalkoztató 
Eötvös utcai intézményt. Szinte 
teljesen új lett az udvari térbur-
kolat, elkészült a beépített ön-

tözőrendszer. Megújult a teljes 
víz- és csatornahálózat, a fűtés- 
és világításrendszer, hőszige-
telték a lapos tetőt, újak lettek 
a vizesblokkok és a belső bur-
kolatok. A csoportszobák elé 
árnyékoló került, a mosókony-
hában kicserélték a mosógépe-
ket, a konyhába új villanysütőt, 
kondérmelegítőt, nagykonyhai 

mosogatógépet vettek, az óvo-
da bejáratához pedig kerékpár-
tároló is készült. Összességé-
ben csaknem százmillió forint 

értékben történtek korszerűsí-
tések, felújítások 2017-ben az 
Árnyas óvoda mindhárom tag-
intézményében, a Bóbita óvo-
dában, a Százszorszép óvodá-
ban, a Szivárvány óvodában, a 
Mézeskalács óvoda Kelet utcai 
tagintézményében, a Mese-Vár 
óvodában, a Napraforgó óvo-
dában és a Zöld Ágacska óvo-
dában. A Mese-Vár óvoda Zrí-
nyi utcai épületében 15 millió 
forint értékben új tornaszobát, 
öltözőt és fürdőblokkot alakí-
tottak ki, valamint felújították a 
melegítőkonyhát. Négy bölcső-
dében – Bokréta, Csillagfény, 
Eszterlánc, Harangvirág – több 
mint 80 millió forint értékben 
végeztek felújításokat.

Korszerűsítés kívül-belül
A nevelési-oktatási intéz-
mény-felújítási program legna-
gyobb beruházása 2018-ban a 
Gyöngyszem bölcsőde átfogó 
korszerűsítése volt: az önkor-
mányzat saját költségvetésé-
ből közel 200 millió forintot 
fordított arra, hogy kívül-belül 
megújuljon a 40 éves Zrínyi 
utcai intézmény. A teljes építé-

szeti felújítás magában foglalta 
kültéren a homlokzati hőszige-
telést nemes vakolattal, a tető 
hőszigetelését új vízszigetelés-
sel, palazúzalékos fedőréteggel, 
a tetővilágító kupolák cseréjét 
új villámhárító kiépítésével, a 
homlokzati nyílászárók cseré-
jét, új árnyékoló építését a cso-
portszobák előtt, alattuk öntött 
gumiburkolat építését, az ud-
varon térkő burkolású járda és 
kerékpárút kialakítását, füve-

sítést automata öntözőrendszer 
telepítésével, valamint gumi-
burkolat készítését a játékok 
alá. A beltérben megtörtént a 
PVC-burkolat és a mázaske-
rámia-burkolat kialakítása a 
vizesblokkokban, konyhában, 
laminált parketta és Grabo sport 
lefektetése az irodákban és a 
tornaszobában, csempeburko-
lat, laminált lambériaburkolat 
készítése, a falfelület diszperzi-
ós festése és a felújított beltéri 
nyílászárók festése. A gépészeti 
felújítás keretében elvégezték a 
vízvezeték cseréjét, a megma-
radt fűtési vezeték átmosását, a 
radiátorok cseréjét és új radiá-
torszelepek beépítését, a teljes 
elektromos hálózat felújítását 
és a világítás korszerűsítését 
LED-fényforrásokra. Ezeken 
kívül a konyhába és az irodák-

ba légkondicionáló berende-
zéseket telepítettek, a konyhai 
berendezéseket részben újakra 
cserélték. Mintegy 40 millió 
forintból újult meg a Kispesti 
Mézeskalács Művészeti Mo-
dell Óvoda két tagintézménye. 
A Kelet utcai óvodaépületben 
korszerűsítették a világítást és 
a közműhálózatot, kicserélték 

a padlóburkolatokat. Mintegy 
250 folyóméternyi csatornale-
folyó csövet, 180 folyóméternyi 
vízvezetéket és 45 folyóméter-
nyi fűtési vezetéket cseréltek 
ki. A konyha is teljes építészeti 
és gépészeti felújításon esett át, 
ezen kívül két, gyerekek szá-
mára kialakított vizesblokkot, 
egy felnőtt öltözőt és WC-t kor-

szerűsítettek, valamint egy új 
WC-t is építettek. A Beszterce 
utcai tagintézményben elvégez-
ték a két vizesblokk és a két öl-
töző teljes építészeti, gépészeti 
és elektromos korszerűsítését 
– többek között a víznyomó-, 
szennyvíz- és esővízvezetékek, 
szerelvények cseréjét, valamint 
az óvoda külön kérésére a fel-
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A kispesti bölcsődékben a 
dolgozó szülők 3 év alatti 
gyermekeinek napközbeni el-
látásáról szakképzett gondo-
zónők, optimális környezetben 
gondoskodnak. A Csillagfény, 
a Bokréta és a Harangvirág 
bölcsődében sószobát tartanak 
fent a légzőszervi betegsé-
gek megelőzése és a betegség 
gyógyulásának elősegítése cél-
jából. A bölcsődékben az alap-
ellátás keretein belül fogad-

ják a sajátos nevelési igényű 
gyermekeket is, akiknek a pe-
dagógiai szakszolgálat gyógy-
pedagógusai biztosítanak fej-
lesztést. Az alapellátás mellett 
külön díjazás ellenében egyéb 
szolgáltatásokkal is segítik a 
családokat. A gyermekfelvétel 
minden hónap második szerdá-
ján 9–15 óra között az Eötvös 
utcai Csillagfény bölcsődében 
történik.

Bölcsődei gondoskodás

Korszerű,
energiatakarékos 
világítótesteket 

szerelnek fel

Kellemes fényt biztosítanak az új világítótestek

Felújították és bővítették a Csillagfény bölcsődét

t

Az idei nevelési évben máso-
dik alkalommal rendezi meg a 
Humánszolgáltatási és Szociá-
lis Iroda az utánpótlás-nevelő 
egyesületek és az óvodapeda-
gógusok közreműködésével 
az elsősorban labdajátékokra 
fókuszáló óvodás sportprog-
ramot. Az önkormányzat által 
biztosított ingyenes program 
rendszeres, játékos mozgást 
és versenyzési lehetőséget biz-
tosít a gyerekeknek, a szülők 

megismerhetik a sportolási 
lehetőségeket Kispesten, az 
egyesületi szakemberek pedig 
megfigyelhetik és kiválaszthat-
ják a tehetségeket. A négy köz-
ponti foglalkozást és az óvodai 
felkészítéseket követően hét 
versenyszámban mérkőznek 
meg a csapatok, a tavaszi dön-
tőben a legjobbak mutathatják 
meg ügyességüket.

Népszerű az óvodás sportprogram

Ősztől tavaszig tart a versenysorozat

Felújított udvarok, 
új játszóeszközök 

az óvodákban

Napelemes rendszert építettek ki a Szivárvány óvodában
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nőtt mosdó komplett felújítását 
–, a folyosón és a konyhában a 
csatlakozó közművezetékekkel 
együtt kicserélték a padlóbur-
kolatot, az udvari játszóeszkö-
zök alatt pedig ütéscsillapító 
gumitéglákat helyeztek el. A 
Beszterce utcai óvoda udvara 
a közösségi költségvetés prog-
ram keretében, hatmillió forint-

ból újult meg. Idén tavasszal 
teljesen új ruhát kap a Wekerlei 
Tipegők Bölcsőde, megújul az 
épület lábazata és homlokzata, 
újramázolják a nyílászárókat. 
A nyári szünetben kerülhet sor 
a fűtéskorszerűsítésre és a mo-
sókonyha felújítására. Ezekre 
összesen több mint 25 millió 
forintot fordít az önkormány-
zat. Tavaly a Huba utcai intéz-
mény vizesblokkjának és főző-
konyhájának teljes gépészeti, 
elektromos és építészeti fel-
újítását végezték el, amelynek 
költsége összesen mintegy 16 
millió forint volt. A gépészeti 
felújítás tartalmazta a víznyo-
mó- és szennyvízvezetékek, 
valamint a vizes berendezések 
és az ezekhez tartozó szerelvé-
nyek cseréjét. Az elektromos 
felújítás során korszerűbb lett 
az intézmény világítása is: 11 
lámpatestet cseréltek, LED-
fényforrásokat szereltek fel. 
Mintegy 52 négyzetméteren 
padlóburkolatot, 108 négy-
zetméteren csempeburkolatot 
cseréltek, 130 négyzetméteren 
festettek, 52 négyzetméternyi 
felületet lemázoltak, ajtókat ja-
vítottak meg és egyéb kisebb 
munkálatokat is elvégeztek.

Energiatakarékos világítás, 
felújított udvarok
A kispesti általános iskolák 
után megkezdődött az óvodák 
világításának korszerűsítése 

is. Ennek első állomásaként a 
Táncsics utcai Százszorszép 
óvodában korszerűsítette a tel-
jes világítási rendszert az ön-
kormányzat. A több mint 35 
éves intézményben mindenhol 
kicserélték a már elavult ne-
oncsöveket, armatúrákat, he-
lyükre magyar fejlesztésű, tel-
jes spektrumú világítótestek és 
LED-es fénycsövek kerültek. 
A csaknem négymillió forintos 
beruházás a tervek szerint két, 
két és fél éven belül megtérül. 
Az óvoda udvarára az új játszó-
eszközök mellett zöldséges- és 
fűszerkert került. Önkormány-
zati forrásból, állami támoga-
tással újult meg szinte teljesen a 
Petőfi utcai Szivárvány óvoda. 
Az önkormányzat több mint a 
felével, 36 millió forintnyi ön-
résszel egészítette ki a Belügy-
minisztérium pályázatán nyert 
30 millió forintos támogatást. A 
felújítás egyik legfontosabb ré-
sze napelemes rendszer kiépíté-
se volt: a régi típusú armatúrák 
helyére kellemes fényt biztosí-
tó, energiatakarékos világítótes-
teket szereltek fel a folyosókon 
és a csoportszobákban, az öl-

tözőkben, a vizesblokkokban, 
a kiszolgálóhelyiségekben és a 
külső részeken is. A kétszintes 
épület tetejére szerelt napele-
mekkel az intézmény fogyasz-
tásának legalább 30 százalékát 
sikerül majd megtakarítani, 
hiszen a „megtermelt” felesle-
ges energiát visszatáplálják a 
hálózatba. Az épületenergetikai 
fejlesztés keretében korszerű-
sítették a világítást, és az ösz-
szes nyílászárót háromrétegű 
műanyagra cserélték. Ezeken 
kívül hőszigetelést kapott a kül-
ső homlokzat, amelyet színesre 
festettek, valamint újraszigetel-
ték a tetőt és a lábazatot is. A 
25 éves intézményben az ön-
kormányzat korábban tízmillió 
forintot fordított az udvar fel-
újítására, műfüves burkolat és 
öntözőrendszer kiépítésére, va-
lamint a játszótéri eszközök bő-
vítésére. A teljes óvodarekonst-
rukció 60 milliós költségének 
mintegy harmadát, összesen 
csaknem 20 millió forintot tett ki 
a Berzsenyi utcai Zöld Ágacska 
óvoda udvarának felújítása. A 
belső udvar részleges felújítása 
során sor került az udvar egy 

csaknem 350 négyzetméteres 
részének térkövezésére, három 
gumiburkolatú játszósziget ki-
alakítására, három új árnyékoló 
napvitorla kihelyezésére, vala-
mint megújultak a homokozók 
ülőkéi és faburkolatai is. Az 
épületben megtörtént hat vi-
zesblokk építészeti-gépészeti 
és elektromos korszerűsítése, 
kicserélték a vízvezetékeket, a 
lefolyókat, a zuhanytálcákat, 
a WC-ket, a mosdókagylókat, 
valamint teljes festést, fali- és 
padlóburkolat-cserét is végez-
tek a vizes helyiségekben. A 
Dobó Katica utcai Tarkabarka 
óvoda világításának korszerűsí-
tése és az udvar felújítása több 
mint 15 millió forintba került. 
Az udvar 160 négyzetméteren 
kapott gumiburkolatot és a hát-
só homokozó körül is gumiborí-
tást alakítottak ki, ezeken kívül 
114 négyzetméternyi részt tér-
köveztek le. Egy játszóvárat és 
– a régi helyett – egy új tárolót 
is kapott az óvoda. A több mint 
300 négyzetméternyi meny-
nyezet festése mellett a teljes 
világítást is energiatakarékosra 
cserélték.
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Önkéntes adatszolgáltatáson 
alapuló lakossági adatfelvé-
teleket végez a Központi Sta-
tisztikai Hivatal. Az összeírási 
munkát a KSH megbízásából 
a Statek Statisztikai Elemző 
Központ Kft. fényképes iga-
zolvánnyal ellátott kérdezői 
végzik. Az adatgyűjtés mód-
szertanával és a kutatási ered-
ményekkel kapcsolatosan bő-
vebb információ a www.ksh.
hu honlapon található.

Lakossági
adatfelvétel

FELHÍVÁS

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

Megújult a Beszterce utcai óvoda udvara is

Folytatódik 
az átfogó 

intézményfelújítási 
program

Köszöntője elején Vinczek 
György alpolgármester a 19. 
században élt író és politikus, 
Kemény Zsigmond gondolatát 
idézte: „Kitűnővé egy szeren-
csés perc által is válhatunk; 
hasznos emberré a fáradtságos 
évek tesznek.” „És a munka” 
– tette hozzá Nikmond Beáta. 

Az alpolgármester felidézte 
azt a napot, amikor többekkel 
együtt látogatott el a művész-
hez, megnézni alkotás közben, 
és a harmóniára, nyugalomra 
való törekvésről beszélt a ki-
állított képek kapcsán. Skoda 
Éva festőművész barátként és 
a Kispesti Helikon Kulturális 

Egyesület elnökeként köszön-
tötte Nikmond Beátát, és aján-
lotta a közönség figyelmébe a 
tizennégy képet. Beszélt arról 
is, hogy a képek megoldást kí-
nálnak az öregségre, bemutat-
ják, hogy az alkotással miként 
lehet erőt meríteni a minden-
napokból.

Nikmond Beáta hétköznapjai
TÁRLAT

Hétköznapjaim címmel Nikmond Beáta Munkácsy-díjas szobrászművész 
pasztellképeiből nyílt kiállítás a Városházán. A képeket május 24-ig láthat-
ják az érdeklődők.

Kiállított képei harmóniát, nyugalmat sugároznak

v PROGRAMAJÁNLÓ

Programok az Üllői úti 
könyvtárban
A FSZEK Üllői úti könyv-
tár Lelki navigáció – úton az 
egészséges érzelemvilág felé 
című sorozatának keretén be-
lül, április 4-én 17 órától „Ki-
fényezve – Az irigységtől a 
nagylelkűségig” címmel tart 
előadást Kovács Tiborné és 
Dankó Ferenc. A rendezvény 
ingyenes, a fszek1901@fszek.
hu emailcímen vagy a 06-1-
281-1163-as telefonszámon 

jelentkezőknek ülőhelyet biz-
tosítanak.

Előzetes a Wekerlei Könyv-
tár programjaiból
Április 5-én 17.30-tól Thai-
földről és Kambodzsáról tart 
előadást Fazekas Gábor és Val-
kai Nóra a Wekerlei Világjárók 
sorozat keretein belül. Április 
11-én, a magyar költészet nap-
ján rendhagyó irodalmi órára 
várják a kispesti általános is-
kolák diákcsoportjait, a Vers-

barátok Klubja április 12-én 16 
órától tartja következő összejö-
vetelét. Április 16-án 10 órától 
dr. Karácsony-Molnár Erika és 
Kötő Zsolt filmjét mutatják be 
az alsósófalvai húsvéti népszo-
kásokról a Néprajzi Filmklub-
ban. Április 26-án 17 órától 
Bernard Huther előadásában 
hallhatnak dallamos francia 
sanzonokat az érdeklődők. A 
programokon a részvétel díjta-
lan, de regisztrációhoz kötött.

PROGRAMAJÁNLÓ
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A 3-as metró déli vonalsza-
kaszának felújítása idején a 
metró nem jár a KÖKI és a 
Nagyvárad tér között. Hétvé-
genként hosszabb szakaszon, 
a KÖKI és a Lehel tér között 
is metrópótló busz viszi az 
utasokat. Az Üllői úton csúcs-
időben 45 másodpercenként 
indulnak majd a metrópótló 
buszok, haladásukat buszsáv, 
jelzőlámpa-programok segítik. 
Új buszjáratok is könnyíthetik 

a közlekedést: a Havanna- és 
Gloriett-lakótelep, Pestszent-
imre és Gyál, valamint a Liszt 
Ferenc Nemzetközi Repülőtér 
felől közvetlen buszjáratok 
indulnak a Nagyvárad térre, 
továbbá a Szentlőrinci úti la-
kótelep és Pesterzsébet felől 
a Boráros térre. Gyakrabban 
indulnak az autóbuszok Kőbá-
nya és Rákoskeresztúr felől az 
Örs vezér tere felé is. A BKK 
együttműködik az elővárosi 

szolgáltatókkal is, így a Bu-
dapest-bérlettel rendelkezők 
a Ferihegy vasútállomás és 
Nyugati pályaudvar közöt-
ti szakaszon az InterCity és 
gyorsvonatokat az egyébként 
szükséges felár megfizetése 
nélkül vehetik igénybe, to-
vábbá számos elővárosi Vo-
lánbusz-járat munkanapokon 
a reggeli időszakban a Nagy-
várad teret érintve közlekedik 
majd.

Dél-Pest készülhet a metrópótlásra
KÖZLEKEDÉS

Várhatóan március végén átadják a 3-as metró északi, felújított szakaszát, 
és egy héttel később már le is zárják a déli szakaszt. Részletes tájékoztatót 
adott ki a BKK a rövidesen életbe lépő változásokról.

Pótlóbuszok közlekednek majd a KÖKI és a Nagyvárad tér között
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Nemzetközi futsaltornát ren-
deztek 16 csapat részvételé-
vel az Eötvös iskolában. Tíz 
évvel ezelőtt itt készült el az 
önkormányzat műfüves sport-
pálya-építési programjának 
első létesítménye és alakult 
meg a Kispest SE futsal-
szakosztálya. Dufek János 
igazgató azóta is nagy szere-
tettel és szakmai hozzáértéssel 
neveli, edzi az itt sportoló kis-
pesti gyerekeket.

Futsalkupa az
Eötvös iskolában

SPORT

Nagyszabású segítségnyújtási 
projektnapot rendezett a Kós 
iskola a magyar parasport nap-
ján, amelynek vendége volt 
Iványi Gábor lelkész, Berei 
Benjámin, a LÁSS Egyesület 
vakfoci-csapatának tagja és a 
többszörös Guinness-rekor-
der Karvai Sándor. Az egész 
napos program zárásaként a 
Nemadomfel Együttes adott 
koncertet.

Segítségnyújtási 
projektnap

KÖZÖSSÉG

v

• 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
• Intézményvezető, KMO Művelődési Ház – Ha-
tározatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, tel-

jes munkaidő – Pályázni lehet 2019. április 30-ig
• Intézményvezető, Wekerlei Kultúrház és 
Könyvtár – Határozatlan idejű közalkalmazot-
ti jogviszony, teljes munkaidő – Pályázni lehet 
2019. április 30-ig
• Óvodapedagógus, Kispesti Szivárvány Óvoda 
– Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 
teljes munkaidő – Pályázni lehet 2019. április 
30-ig

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. 
április 11-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

Prémium 
autók 

Dél-Koreából

1194 BUDAPEST 
HOFHERR ALBERT U. 38/D

+36 1 280 1533, 
+36 20 318 3760

ertekesites@ssangyongdelpest.hu
 www.ssangyongdelpest.hu

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

4X4 SPECIALISTA KOREÁBÓL

Kombinált  
üzemanyag fogyasztás: 

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

A műszaki adatok felszereltségfüggők.  
A képen látható autó illusztráció.

*WLTP szabvány szerint

4  290  000 Ft-tól
A kedvezményekről és 
akciókról érdeklődjön 

márkakereskedésünkben!

Délpest
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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.


