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Május elején kezdődik és 
szeptember közepéig tart 
majd a kerület egyik legna-
gyobb, 200 millió forintos 
idei beruházása, a Százszor-
szép óvoda belső tereinek 
teljes gépészeti és építészeti 
felújítása.

Megszépült a Tipegők bölcsőde

ELKÉSZÜLT A SIMONYI UTCAI PARKOLÓ
Idén 150 ingyenes parkolóhely kialakítását, építé-
sét tervezi az önkormányzat több mint 200 millió 
forintból. Ennek a munkának egyik fontos állomása 
a nemrég elkészült 22 férőhelyes parkoló a Simonyi 
Zsigmond utca 23–29. szám alatti lakóház előtt. Az 
elmúlt években összesen 331 parkolóhely létesült 
Kispesten.

2. oldal

BERUHÁZÁS

5. OLDAL

3. oldal ÖNKORMÁNYZAT
KRÁNITZ KRISZTIÁN

Mintegy hatmillió forintot 
fordít az önkormányzat a 
Vass iskola konyhájának és 
étkezőjének tetőszigetelésé-
re: a VAMŰSZ szakemberei 
342 négyzetméteren újítják 
meg a csapadékvíz elleni 
szigetelést.

5. oldal SPORT
SZUJKÓ SZILVIA

Véget ért az idei nevelési 
évben második alkalom-
mal megrendezett kerületi 
óvodás sportprogram: az öt 
alkalomból álló sportren-
dezvényen nyolc óvoda tíz 
csoportja mérkőzött meg 
egymással.

13. oldal
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Elkészült a Simonyi utcai parkoló
BERUHÁZÁS

Kétszázmillió forintból újul meg
a Százszorszép óvoda

Május első hetében kezdődik és 
várhatóan szeptember közepéig tart 
majd a Százszorszép óvoda teljes 
belső felújítása. A Táncsics utcai in-
tézmény homlokzatának szigetelése 
és felújítása után indulhat a kerület 
egyik legnagyobb, 200 millió forintos 
idei beruházása, amelynek keretében 
a 36 évvel ezelőtt épült óvoda belső 
tereinek teljes gépészeti és építészeti 
felújítása zajlik.

Az intézmény teljes belső felújítása után 
szinte vadonatúj óvodába jöhetnek majd 
vissza a gyerekek, hiszen az elmúlt évek-
ben itt már megújult a világítási rendszer, 
tavaly kicserélték az udvari árnyékolókat, 
valamint befedték a teraszokat is, így azo-
kat már télen-nyáron használhatják a gye-
rekek – tudtuk meg Gajda Pétertől. Kispest 
polgármestere elmondta azt is, hogy idén 
sor kerül a Gyöngykagyló óvoda átfogó 
felújítására is. Hatalmas feladat előtt áll-
nak az óvoda dolgozói, a gyerekek és a 
szülők, hiszen május elsején megkezdődik 
két csoportszoba felújítása. Ez idő alatt a 
gyerekek a szomszédos csoportoknál „ven-
dégeskednek” majd. Az igazán nagy felfor-

dulás június elején kezdődik és szeptember 
közepéig tart, akkor viszont a hat csoport-
ban gondozott 127 gyereket már a Bóbita 
és a Hársfa óvodában helyezik el. Szeren-
csére a gyerekekkel együtt költöznek a daj-

kák és az óvodapedagógusok is, így talán 
nem lesz annyira nehéz ez az időszak az 
idegen környezetben – mondta lapunknak 
az intézmény vezetője. Szőke Évától meg-
tudtuk azt is, hogy a Százszorszép óvodába 

szeptemberben érkező bölcsődések a fel-
újítás befejezéséig a bölcsődékben marad-
hatnak, így nem kell két helyre beszoktatni 
őket. Szőke Éva ezúttal is hangsúlyozta, 
nagy köszönet jár minden társintézmény 
vezetőjének és a szülőknek, mert rendkívül 
rugalmasan és segítőkészen álltak hozzá 
a felújítás lebonyolításához, így valóban 
könnyebben vészelik majd át a költözés-
sel járó nehézségeket. A beruházást végző 
VAMŰSZ igazgatója, Kránitz Krisztián tá-
jékoztatása szerint a teljes gépészeti meg-
újuláson kívül kicserélik az óvodát övező 
kerítést is, a kerti játszószerek alá pedig 
mintegy 140 négyzetméter gumiszőnyeg 
kerül.

Huszonkét parkolóhelyet alakítottak ki a Simonyi Zsigmond 
utca 23–29. előtti szakaszon, a lakóház előtt. A ciklusban ed-
dig 331 parkolóhely létesült Kispesten.

Kránitz Krisztián, a VAMŰSZ igazgatója, Gajda Péter polgármester,
Teknős Ferenc önkormányzati képviselő és Szőke Éva intézményvezető
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A parkolóépítési program keretében 
idén 150 ingyenes parkolóhely kiala-
kítását, építését tervezzük Kispesten, 
erre több mint 200 millió forintot for-
dítunk. Ennek a munkának egyik fontos 

állomása a nemrég elkészült 22 férőhe-
lyes parkoló a Simonyi Zsigmond utca 
23–29. előtti szakaszon. Az uszoda, a 
KÖKI és a közeli iskola miatt is nagy 
volt rá az igény – tudtuk meg Kispest 

polgármesterétől, aki Patek Gáborral, a 
Vagyongazdálkodási és Városüzemel-
tetési Iroda vezetőjével tekintette meg 
a helyszínt. Az új parkolóba a busz-
megállótól lehet behajtani, és az autók 
nem háttal, hanem orral tudnak kiállni, 
így megszűnik a balesetveszély a főútra 
való kihajtáskor. Gajda Péter elmond-
ta: ebben a ciklusban még nem tervezi 
fizetős parkolók kialakítását az önkor-
mányzat, ám a következőben megvizs-
gálják ennek lehetőségét, hiszen a belső 
és szomszédos kerületek fizetőssé tett 
parkolása miatt egyre többen itt teszik 
le autóikat. Viszont a kispestiek számá-
ra ezek a helyek is ingyenesek marad-
nak – tette hozzá.

Huszonkét parkolóhelyet alakítottak ki

Kispesten
továbbra is ingyen 

lehet parkolni

Kívül-belül korszerűsítik 
a Táncsics utcai

intézményt

v

Idén több százmillió forintból újul meg 
az önkormányzat sporttelepe. Új center-
pálya, dzsúdóterem, öltözők, strandké-
zilabda-pálya és futókör épült. Bátran 
mondhatjuk, hogy az elmúlt évek fej-
lesztéseinek köszönhetően egy teljesen 
átalakult új sportteleppel gazdagodik 
a kerület. Úgy gondoltuk, itt az ideje, 
hogy a kerületben élők javaslata alap-

ján új nevet adjunk az Önkormányzati 
Sporttelepnek. Várjuk ötleteiket, javas-
lataikat a Katona József utcai sportte-
lep új nevére, amely tükrözi kerületünk 
sporthagyományait is. Javaslataikat áp-
rilis 7-ig, az uj.kispest.hu honlapon, a 
Felhívások menüpontból elérhető űrla-
pon várjuk. A beérkezett javaslatokat a 
későbbiekben szavazásra bocsátjuk.

Legyen Ön a sporttelep névadója!
FELHÍVÁS
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Mintegy hatmillió forintot for-
dít az önkormányzat a Vass 
Lajos Általános Iskola kony-
hájának és étkezőjének te-
tőszigetelésére: a VAMŰSZ 
szakemberei 342 négyzetmé-
teren újítják meg a csapadék-
víz elleni szigetelést. Gajda 
Péter polgármester lapunknak 
elmondta, hogy a Külső-Pesti 
Tankerületi Központtal kötött 
együttműködési megállapodás 
értelmében az iskolai főző-, tá-
lalókonyhákkal és a hozzájuk 
tartozó étkezőkkel kapcsolatos 
felújítások az önkormányzatot 
terhelik, amely 2017-ben mint-

egy tízmillió forintból korsze-
rűsítette a Vass és a Bolyai 
iskola tálalókonyháit. Akkor 
mintegy 130 négyzetméternyi 
burkolatot, a hideg-, meleg- és 
szennyvízvezetéket, a vizes 
berendezéseket és a csaptele-
peket, az elektromos vezetéke-
ket, szerelvényeket, valamint a 
világítótesteket cserélték ki – 
tudtuk meg Kránitz Krisztián-
tól, a VAMŰSZ igazgatójától. 
Az egyéb felújítások, festés és 
mázolás után a tálalókonyhák 
könnyebben tisztán tarthatók, 
kulturáltabbak és biztonságo-
sabbak lettek.

BERUHÁZÁS

Teljesen új ruhát kapott a Wekerlei Tipegők Bölcsőde, felújították az épület lábazatát és homlokzatát, 
újramázolták a nyílászárókat. A nyári szünetben kerülhet sor a fűtéskorszerűsítésre és a mosókonyha 
felújítására.

Új szigetelést kap a konyha és az étkező

Kívül-belül megszépült a Tipegők bölcsőde

BERUHÁZÁS

Konyhatető-szigetelés a Vass iskolában
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A hallgatókat Gajda Péter 
polgármester, dr. Bernát Pé-
ter, a Polgármesteri Kabinet 
Iroda vezetője és Patek Gá-
bor, a Vagyongazdálkodási és 

Városüzemeltetési Iroda ve-
zetője fogadta és tájékoztatta. 
Gajda Péter Kispest gazda-
ságföldrajzi adottságairól és 
városszociológiai összetételé-

ről, valamint az ebből adódó 
nehézségekről és előnyökről 
beszélt a fiataloknak. Bernát 
Pétertől a kispesti közösségi 
költségvetés részleteiről, Patek 

Gábortól a városüzemeltetés 
és -gazdálkodás feladatairól 
hallhattak a leendő szakembe-
rek. A fiatalok kérdéseire adott 
válaszokban a városvezetők 
kitértek arra, hogy a jelenlegi 
kormányzati politika konzer-

vatív költségvetési gondolko-
dást, takarékos költségvetést 
követel meg a várostól, mert 
szinte csak saját megtakarítás-
ból, forrásból lehetséges fej-
lesztés, túlköltés esetén pedig 
nincs kormányzati segítség 
sem. A városvezetés feladata, 
hogy egy új városközpont ki-
alakításával az Üllői út men-
tén, valamint a vállalkozásokat 
segítő és megtartó önkormány-
zati rendeletekkel élénkítse a 
helyi gazdaságot.

A tavaszi szünet és húsvét 
előtt, április 18-án egy vidám 
programmal, a családokkal és 
a gyerekekkel közösen avatják 
fel a Kispesti Szociális Szol-
gáltató Centrum Család- és 
Gyermekjóléti Központjában, 
a Táncsics Mihály utca 7. 
szám alatt elkészült új csoport-
szobát. A szakmai igényeknek 
megfelelő, kulturált körülmé-
nyeket biztosító helyiségben 
és a hozzá tartozó udvarban 
különböző foglalkozásokat, 
programokat tarthatnak majd 
– mondta el Vighné Vincze Er-

zsébet, a KSZSZC vezetője az 
intézménybe ellátogató Gaj-
da Péter polgármesternek és 
Vinczek György alpolgármes-
ternek. Törvényi előírás sze-
rint a Külső-Pesti Tankerületi 
Központ által fenntartott is-
kolákban négy, míg az önkor-
mányzati óvodákban legalább 
egy szociális munkásnak kell 
gyermekvédelemmel foglal-
koznia, de az önkormányzat 
döntése alapján ez a létszám 
újabb négy fővel bővülhetett, 
így kilenc szakembert tudnak 
biztosítani a feladatra.

Kispesttel ismer-
kedtek a Corvinus 
Egyetem diákjai

ÖNKORMÁNYZAT

A Városháza meghívására több mint negyven fiatal, a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudo-
mányi és Nemzetközi Kapcsolatok Kara regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakának hallga-
tói látogattak el a Polgármesteri Hivatalba, ahol Kispesttel és a városüzemeltetéssel járó feladatokkal 
ismerkedtek.

Leendő gazdasági szakemberek látogattak a hivatalba

Új közösségi helyiség a KSZSZC-ben

Mesterszakos hallgatók jártak a Városházán

GONDOSKODÁS

Csoportszobát kaptak az iskolai gondozók

Az intézményfelújítási prog-
ram részeként, 25 millió forin-
tos önkormányzati beruházás 
keretében kívülről is megszé-
pült a Wekerlei Tipegők Böl-

csőde. Tavaly a Huba utcai 
intézmény vizesblokkjának 
és főzőkonyhájának teljes gé-
pészeti, elektromos és építé-
szeti 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 a nyá-
ri szünetben kerülhet sor a fű-
tési rendszer korszerűsítésére 
és a mosókonyha felújítására.

Több mint 40 
millió forintból 
korszerűsítették
az intézményt

Felújították az épület lábazatát és homlokzatát
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Záporoztak a kérdések azon 
a megbeszélésen, amelyen az 
önkormányzat Humánszol-
gáltatási és Szociális Irodá-
jának vezetője, Ikladiné dr. 
Petres Veronika és ügyintéző-
je, Orlovszki Tímea, valamint 
a Mese-Vár óvoda vezetője, 
Pékné Varga Katalin, az Ár-
nyas óvoda vezetője, Szücsné 
Juhász Csilla, a Zöld Ágacs-
ka óvoda vezetője, Szegediné 
Török Tünde és a Szőlőskert 
Református Óvoda vezetője, 
Rajkiné Sörös Andrea vála-
szolt az érdeklődő szülőknek. 
A beiratkozással kapcsolatos 
tájékoztató után a megjelent 

óvodavezetők meséltek rövi-
den az intézményeikben folyó 
mindennapi és speciális ne-
velőmunkáról. A köznevelé-
si törvény szerint hároméves 

kortól kötelező az óvoda, de 
– ha a gyermek családi körül-
ményei, képességeinek kibon-
takoztatása, sajátos helyzete 
indokolja – a szülő felmentést 
kérhet az óvodai nevelésben 

való részvétel alól, a kérelmet 
április 20-ig kell benyújtani. 
Felhívták a szülők figyelmét 
arra, hogy a beiratkozáshoz 
személyesen kell az intézmé-
nyeket felkeresni május 2–6. 
között, a kisgyermekek részére 
személyi igazolványt kell ki-
váltani. Az óvodai jelentkezés-
ről, beiratkozásról, felvételről, 
felmentésről és az integráltan 
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.

Tájékoztatót tartottak az óvodai beiratkozásról
NEVELÉS

Tájékoztató beszélgetésre várta a Wekerlei Kultúrház azokat a szülőket, 
akiknek gyermeke szeptemberig betölti a harmadik életévét, és most készül 
óvodába. Az általános tudnivalók, jogi kérdések mellett hasznos tanácsokat, 
információkat kaptak az érdeklődők a jelenlévő óvodavezetőktől.

Ikladiné dr. Petres Veronika fontos tudnivalókat ismertetett

A Vass iskola 12. tematikus – 
összességében már a 20. – gá-
láját Bak Ferenc, a Külső-Pesti 
Tankerületi Központ igazgató-
ja és Gajda Péter polgármes-
ter köszöntötte. Ertelné Csák 
Judit igazgató indította útjá-
ra Vadregény című, csaknem 
kétórás, 17 jelenetből álló me-
sefolyamot, amelyet a nagy-
számú érdeklődő szülő miatt 
kétszer is előadtak a gyerekek. 
Ostrowskiné Papp Évától, az 
iskola bázisintézményi koordi-
nátorától megtudtuk, a gála ki-
emelt terepe a tehetséggondo-
zásnak és a hátrányos helyzetű 
tanulók felzárkóztatásának.

A Bolyai iskolában a 22. gá-
laműsort tartották: többféle 
zenés, táncos, énekes produk-
cióban mutatták meg ügyessé-
güket, tehetségüket a diákok. 
Az osztályok szabadon vá-
laszthattak témát, a fináléban 
pedig háromszáz gyerek éne-
kelt együtt a pedagógusokkal. 
A szülők idén is a gálabelépő 
árával segítették az iskolát, és 
értékes ajándékokat ajánlot-
tak fel a tombolára, a befolyt 
összeggel hagyományosan a 
Bókay Gyermekklinikát támo-
gatjuk – mondta el lapunknak 
Rőhrig Éva igazgató.

Gálaműsort adtak 
az iskolák

KÖZÖSSÉG
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A tavaszi Kispesti Civil Fórumot április 11-én, 
csütörtökön 17 órától tartja az önkormányzat a 
Csokonai u. 1–3. szám alatti Tudásházban. Gaj-
da Péter polgármester az önkormányzat aktuális 
feladatairól, az elmúlt hónapok eredményeiről 

számol be, majd dr. Ács Szilvia adatvédelmi 
tisztviselő, a Jegyzői Kabinet Iroda Koordináci-
ós és Szervezési Csoportjának vezetője tart tájé-
koztatót a személyes adatok kezelésének szabá-
lyairól.

Kispest Önkormányzata a Budapest XVIII. és 
XIX. Kerületi Bírósághoz választ ülnököket. A 
fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság pe-
dagógus ülnökeit a bíróság illetékességi terüle-
tén működő alap- és középfokú nevelési-oktatási 
intézmények tantestületei, a nem pedagógus ül-
nökeit az egyesületek, a foglalkozásuk szerinti 
érdekképviseleti szervek, valamint a család-, 
gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyám-

ügyi igazgatás keretében, egyetemi vagy főisko-
lai végzettséghez kötött munkakörben foglalkoz-
tató vagy korábban foglalkoztatott szervezetek 
jelölhetik. Az ülnökválasztással kapcsolatos 
részletes tájékoztató és a jelöléshez szükséges 
nyomtatványok letölthetők a kispest.hu honlap-
ról, a nyomtatványokat április 10-én 15 óráig le-
het leadni a Polgármesteri Hivatal Jogi Irodáján.

Tavaszi Civil Fórum a Tudásházban

Bírósági ülnökök választása Kispesten
KÖZLEMÉNY

FELHÍVÁS

IGAZSÁGÜGY

A 100 éves Geiger Zoltánnét 
csokoládétortával, virággal és 
emléklappal köszöntötte Gajda 
Péter polgármester és Balázs 
Piroska, a Segítő Kéz Kispesti 
Gondozó Szolgálat vezetője. 
Zsuzsa néni 1919. március 27-
én született Pécsett, ott is járt 
iskolába. Később Budapestre 
költözött a család, Zsuzsa néni 
a csepeli téglagyárban helyez-
kedett el. A háború alatt el-
vesztette férjét, egyedül nevel-
te fel fiát. 1982-ben költöztek 
Kispestre. Három unokája és 
hat dédunokája született. Sza-
badidejében olvasgat, kereszt-
rejtvényt fejt, tévét néz.

Idős kispestieket 
köszöntöttek

ÜNNEP

A 90 éves Papp Józsefet vö-
rösborral, ajándékcsomaggal 
és emléklappal köszöntötte 
Vinczek György alpolgármes-
ter. Józsi bácsi Pesterzsébeten 
született 1929. március 23-án. 
Az iskola elvégzése után esz-
tergályosként helyezkedett 
el a csepeli autógyárban, a 
kormányműgyártási részlegen 
dolgozott. 1959-ben költözött 
feleségével együtt Kispestre, 
orvosi műszergyártó cégtől 
ment nyugdíjba.

Az ügyészség a modern ál-
lam megkerülhetetlen része, 
nélküle nincs jogállam, nincs 
biztonság, és mindezt tükröz-
nie kell működési feltételeinek 
is. Ezt a szándékot teljesíti ki 
az igazságügyi infrastruktúra 
megújításának programja – 
mondta Polt Péter –, amelynek 
egyik állomása az Üllői út 455. 
szám alatti épület felavatása. 
Ibolya Tibor fővárosi főügyész 

arról szólt, hogy a magyar 
ügyészség épületei az elmúlt 

időszakban európai színvo-
nalúvá váltak. Láncz Zoltán, 
a kerületi ügyészség vezető-

je emlékeztetett arra, hogy a 
szervezet évtizedekig a XIX. 
kerületi rendőrkapitányság 
épületében működött, ám az 
elmúlt időszakban kinőtték a 
helyiségeket. Az új otthon 21. 
századi munkakörülményeket 
biztosít a munkatársaknak – 
mondta a vezető ügyész. Az 
épület megvásárlása, felújítása 
és átalakítása 664 millió forint-
ba került.

Az igazságügy szentség, az igazságügy épületei pedig szentélyei az igazság-
szolgáltatásnak – jelentette ki Polt Péter legfőbb ügyész a XVIII. és XIX. 
Kerületi Ügyészség új épületének átadásán, amelyen részt vett Gajda Péter, 
Kispest polgármestere és Plánk Róbert XIX. kerületi rendőrkapitány is.

Új ügyészségi épületet kapott a XVIII. és a XIX. kerület

Polt Péter és Ibolya Tibor avatta fel az új épületet

Az Üllői út 455. 
szám alá költözött 

az ügyészség
Május 2–6. között 

lesznek
a beiratkozások



A metró újraindulásával az 
észak-pesti felszíni járatok 
közlekedésében a felújítás 
előtti forgalmi rend lép ismét 
életbe. Kőbánya-Kispest és a 
Nagyvárad tér között április 
6-án kezdődik a metrópótlás, 
és ezzel párhuzamosan meg-
változik Dél-Pesten a felszí-
ni közlekedési rend. Mint a 
BKK korábban már közölte, 
a felújítás ideje alatt a metró 
egész nap Újpest-központ és a 
Nagyvárad tér között jár majd, 
Kőbánya–Kispest és a Nagy-
várad tér között pedig kor-
szerű, alacsonypadlós, légkon-
dicionált metrópótló buszok 
közlekednek, csúcsidőben 45 
másodpercenként indulva. 
Közel tíz kilométer hosszon 
kijelölt buszsáv és újrahan-
golt jelzőlámpák könnyíthetik 
a pótlóbuszok közlekedését. 
Hétvégenként hosszabb szaka-
szon nem lesz metró: ekkor a 

KÖKI és a Lehel tér között sem 
jár majd, itt is metrópótló busz 
viszi az utasokat. A metrópótló 
buszok mellett új buszjáratok 
is segítik a közlekedést, ame-
lyek már április 3-án forga-
lomba álltak; emellett a szoká-
sosnál sűrűbben indul több, az 

érintett környéken közlekedő 
buszjárat. Egyes InterCity- és 
gyorsvonatok Budapest-bér-
lettel felár megfizetése nélkül 
vehetők majd igénybe, továbbá 
számos elővárosi Volánbusz-
járat munkanapokon reggel a 
Nagyvárad teret érintve közle-

kedik. A metrópótló buszokra 
Kőbánya–Kispesten és a Határ 
út metróállomásnál is fel lehet 
szállni. A reggeli csúcsidő-
szakban bizonyos pótlóbuszok 
M3E jelzéssel a Határ úttól in-
dulnak és – a Népliget érintése 
nélkül – az Üllői úti felüljárón 
át közlekednek a Nagyvárad 
térre. A metrópótlás ideje alatt 
a belvárosba a Blaha Lujza 
térig sűrűbben közlekedő 99-
es busszal is el lehet jutni. A 
Kispest–Kertváros térsége 
felől közlekedők figyelmét 
arra hívja fel a BKK, hogy a 
metró üzemelő szakasza köz-
vetlenül elérhető lesz a Nagy-
kőrösi úton közlekedő elővá-
rosi gyorsjáratok útvonalának 
meghosszabbításával. A met-
rópótlással kapcsolatban min-
den fontos információ elérhe-
tő a www.bkk.hu/m3felujitas 
honlapon.
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A kispesti iskolák szakmai 
munkájának irányítását 2013-
ban az állami Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 
XIX. kerületi Tankerületi 
Igazgatósága, 2017-ben az 
intézmények fenntartói joga-
it és kötelezettségeit a KLIK 
jogutódjaként megalakult Kül-
ső-Pesti Tankerületi Központ 
vette át. Ennek ellenére az 
önkormányzat – a gyerekek, 
a pedagógusok és a szülők 

érdekében – lehetőségeihez 
mérten továbbra is támogatja 
az intézményeket, elvégezte a 
korábban ígért fejlesztéseket 
és befejezte a már megkezdett 
beruházásokat.

Új tornaterem az Erkel 
iskolában
Az épületeket 2017-ig fenntar-
tó és karbantartó önkormány-
zat éves szinten több mint 800 
millió forintot költött önerőből 

iskoláinak fenntartására, mű-
ködtetésére és fejlesztésére. 
Az Erkel Ferenc Általános 
Iskola tornaterem-építésének 
teljes költségét, csaknem 300 
millió forintot az önkormány-
zat saját forrásból fedezte. A 
325 négyzetméteres csarnok 
tetőterében társalgó, raktár és 
tanterem, a földszinten pedig 
öltöző és tanári szoba kapott 
helyett. Az iskola kérésére tá-
volugrópályát alakítottak ki 

az udvaron, az újonnan asz-
faltozott sportpálya mellett. 
Felújításuk után visszake-
rültek a kültéri játszószerek, 
illetve pingpongasztalokat is 
felszereltek a szakemberek, 
és elkészült az udvari zöld-
terület. Az iskola udvarának 
felújítására – amelynek ke-
retében közel 600 négyzet-
méternyi kis elemes beton 
járófelületet, ún. viacolor 

térburkolatot tettek le – már 
a fenntartóváltás után került 
sor, a munkálatok 6 millió 
forintos összköltségéhez 4,5 
millió forinttal járult hozzá az 
önkormányzat.  A Vass Lajos 
Általános Iskola nyílászárói-
nak cseréje mellett az épület 
tetőszerkezetét is felújították, 
míg az Ady Endre Általános 
Iskola gumiborítású sportpá-
lyát kapott. Az önkormányzat 
több mint 20 millió forintot 
fordított a Kós Károly Általá-
nos Iskolában egy új tanterem 
és a lekövezett udvar kialakí-
tására, valamint a vizesblok-
kok felújítására. Az Eötvös 
József Általános Iskolában a 
vízvezetéket kellett korszerű-
síteni, a Vass Lajos Általános 
Iskola új nyílászárókat kapott. 
Műfüves sportpálya épült az 
Ady Endre Általános Iskolá-
ban és az Eötvös József Ál-
talános Iskolában. A Puskás 
Ferenc Általános Iskolában 

Látványos fejlesz-
tések valósultak 
meg az elmúlt 

években

Április 6-án
kezdődik

a déli szakasz
rekonstrukciója

VISSZATEKINTŐ

Kispest Önkormányzata a 2017-es államosítást követően is elkötelezett a kispesti iskolák, a gyerekek 
és a szülők iránt. Ezért továbbra is több formában támogatja az intézményeket, illetve a családokat, és 
megvalósította a korábban tervezett, az intézmények által várt felújításokat.

Önerős beruházásként épült az Erkel iskola új tornaterme
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Kezdődik a metrópótlás Kőbánya–
Kispest és a Nagyvárad tér között

KÖZLEKEDÉS

Másfél év után újra jár a metró Újpest-központ és a Lehel tér között. Az 
M3-as metróvonal déli szakaszának rekonstrukciója – és ezzel együtt a met-
rópótlás – április 6-án kezdődik a KÖKI és a Nagyvárad tér között.

Hosszabb menetidőre kell számítani a felújítás alatt

A hagyományoknak megfele-
lően a tavaszi napéjegyenlő-
séget követő szombaton ren-
dezte meg a Wekerlei Életfa 
Ünnepét a Wekerlei Társaskör 
Egyesület és a Magyar Kollé-
gium Kulturális Egyesület. Az 
ünnepségen a telep négy terén 
fáklyások gyülekeztek, majd a 
csoportok ének- és zeneszóval 
vonultak a Kós Károly térre, a 
wekerleiek összetartozását jel-
képező Életfához.

Életfa-ünnep
Wekerlén

KÖZÖSSÉG

Az általános iskolás csapa-
tok versenyében a „Farka-
sok” (Bolyai iskola), a kö-
zépiskolások viadalában a 
„GÁSÓTLOZŰT” (Tűzoltó-
ság – Ganz szakgimnázium) 
győzött a KAC-pályán meg-
rendezett kerületi katasztró-
favédelmi vetélkedőn. A két 
győztes a fővárosi versenyen 
képviselheti majd Kispestet.

Katasztrófavédelmi 
verseny

VETÉLKEDŐ
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Az iskolákban is elvégezte az ígért
fejlesztéseket az önkormányzat



10 millió forintos ráfordítás-
sal elvégezték a tornaöltözők 
és a zuhanyozók, valamint a 
hozzájuk tartozó vízvezetékek 
teljes felújítását, és ugyancsak 
10 millió forintot fordított az 
önkormányzat az udvar fel-
újítására és műfüves focipá-
lya építésére. A Deák Ferenc 
Gimnázium természettudomá-

nyi laborjának kialakítására 
az Öveges-program keretében 
kapott 300 millió forint euró-
pai uniós támogatást az önkor-
mányzat. A beruházás lehetővé 
teszi a természettudományos 
tárgyak komplex oktatását a 
gimnáziumban, amely oktatási 
és módszertani központtá vált. 
Az épület auláját, két lépcső-

házát és folyosóit 19 millió 
forintért újította fel az önkor-
mányzat.

Világításkorszerűsítési
program
Országosan is példaértékű az az 
iskolai világításkorszerűsítési 
program, amelynek keretében 
teljesen megújult a Bolyai Já-

nos Általános Iskola és az Erkel 
Ferenc Általános Iskola, új lett 
a Gábor Áron Általános Iskola 
tantermeinek, folyosóinak, va-

lamint az Eötvös József Álta-
lános Iskola, a Puskás Ferenc 
Általános Iskola és a Vass 
Lajos Általános Iskola torna-
termeinek világítása. A felújí-
tásba bevont intézményekben 
jelentősen – átlagosan mint-
egy 50 százalékkal – csökkent 
az energiafogyasztás, így egy-
egy beruházás néhány éven 
belül megtérül. Emellett javult 
a világítás minősége, növeke-
dett a világítótestek élettarta-
ma, nagyobb lett a fényerős-
ség, könnyebb a karbantartás, 
és csökkent a működéssel járó 
zaj. Az újonnan felszerelt vi-
lágítótestek nem vibrálnak 
és hangtalanok, koncentrál-
tan lefelé, a megvilágítandó 
felületre szórják a fényt, és 
– várhatóan 30-40 ezer órás – 
élettartamukat a le-felkapcsol-
gatás sem rövidíti.
A Bolyai iskolában a tornate-
remben, az összes tanterem-
ben, valamennyi közösségi és 
szociális helyiségben új, ener-
giatakarékos és környezet-
barát világítótestek kerültek 
a régiek helyére. A digitális 
mágneses indukciós világí-

tásra összesen 19,5 millió fo-
rintot fordított az önkormány-
zat. Az Erkel iskolában 9,5 
millió forintos támogatásból 
kerültek korszerű, energiata-
karékos LED-es lámpatestek 
és fénycsövek az elavult ne-
onvilágítás helyére. A Gábor 
iskolában 3 millió forintot, a 
Vass, az Eötvös és a Puskás 
iskolákban a tornatermek vilá-
gításkorszerűsítésére 3,5–3,5 
millió forintot költött az ön-

kormányzat. Jelentős energiát 
takarít meg és a környezetet is 
kíméli a Puskás Ferenc Általá-
nos Iskolában kialakított nap-
elemes rendszer. A fejlesztésre 
47 millió forintot nyert a kerü-
let az Új Széchenyi Terv Kö-
zép-magyarországi Operatív 
Program támogatási rendsze-
réhez benyújtott pályázaton. A 
napelemes rendszert az iskola 
tornatermének tetején alakí-
tották ki, segítségével össze-
sen évente közel 60 ezer kWh 
villamos energia állítható elő 
környezetbarát módon. Az in-
tézmény villamosenergia-fo-
gyasztása 35 százalékban saját 
forrásból oldható meg, az éves 
szén-dioxid-kibocsátás 52 
tonnával csökkent, és évente 
mintegy másfél millió forintot 
lehet spórolni az energián.

Felújított iskolai konyhák
A Külső-Pesti Tankerületi Köz-
ponttal kötött együttműködési 
megállapodás értelmében az is-
kolai főző-, tálalókonyhákkal és 
a hozzájuk tartozó étkezőkkel 
kapcsolatos felújítások az ön-
kormányzatot terhelik. Az átfo-
gó intézményfelújítási program 
keretében Kispest saját költ-

ségvetéséből évente 500 millió 
forintot, három év alatt másfél 
milliárdot költ a nevelési-okta-
tási intézmények korszerűsíté-
sére. E program részeként ké-
szült el a Bolyai és a Vass iskola 
tálalókonyhájának felújítása: az 
előző tanév kezdetére megva-
lósult beruházásokra 10 millió 
forintot fordított az önkormány-

zat. Mindkét iskolában a teljes 
burkolatcsere mellett a hideg-, 
meleg- és szennyvízvezetékek 
helyére is újak kerültek, cse-
rélték a vizes berendezéseket 
és csaptelepeket, az elektromos 
vezetékeket és szerelvényeket, 
valamint a világítótesteket. 
Az egyéb felújítások, festés és 
mázolás után a tálalókonyhák 
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Évente több mint száz iskolás-
nak biztosít nyári szabadidős 
programot a „Kispesti Kófi-
cok” fantázianevű napközis 
tábor az Eötvös iskolában. Az 
önkormányzat mintegy 15 mil-
lió forinttal támogatja a kilenc-
hetes táborozást, amelynek 
minden programja ingyenes 
a gyerekek számára. Az ön-
kormányzat 2008 óta szervez 
jutalomutakat horvátországi 
üdülővárosokba azoknak a 

kispesti gyerekeknek, akik 
kiemelkedő tanulmányi ered-
ményükkel, teljesítményükkel 
példát mutatnak a többieknek. 
Az évente 10 millió forinttal 
támogatott diákcsereprogram 
keretében 2005 óta több mint 
1200 kispesti diák és tanár uta-
zott ki a testvérvárosokba. Idén 
már 15. alkalommal érkez-
nek külföldi fiatalok Kispest-
re, illetve az önkormányzat 
káptalanfüredi üdülőtáborába.

Nyári táborozás támogatással

Korszerű, energia-
takarékos lámpákat 

szereltek fel
a tantermekben is

Ingyenes füzetcsomag tanévkezdésre

Az idei tanév elejére felújították a Gábor iskola ebédlőjét is

t

Kispest Önkormányzata a kor-
mányzattal összefogva 2009 
óta támogatja ösztöndíjjal a 
nehéz körülmények között 
élő és felsőoktatási tanulmá-
nyokat kezdő, illetve folytató 
kispesti fiatalokat tanulmányi 
kiadásaik mérséklésében. Az 
önkormányzat által megítélt 
havi ösztöndíj összegét az 
Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának pályázatkezelője 
felülvizsgálja és megduplázza. 

Idén 69 kispesti fiatal felső-
fokú tanulmányait támogatja 
összesen 6 millió forinttal az 
önkormányzat. A 25 legrászo-
rultabb Bursa-ösztöndíjas diák 
tanulmányait dr. Halász Géza 
volt műszaki egyetemi tanár is 
segíti, aki vállalkozása nyere-
ségéből az elmúlt évben hete-
dik alkalommal nyújtott 50-50 
ezer forintos támogatást a fia-
taloknak.

Felsőoktatási ösztöndíjpályázat

Példaértékű a világításkorszerűsítési program

Kulturáltabbak és 
biztonságosabbak 
lettek az iskolai 

konyhák

Napelemes rendszert építettek ki a Puskás iskolában
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könnyebben tisztán tarthatók, 
a gyerekek számára kulturál-
tabbak, a dolgozóknak pedig 
biztonságosabbak lettek. A Vass 
iskola konyhájának és étkező-
jének tetőszigetelésére az idei 
költségvetésből hatmillió fo-
rintot fordít az önkormányzat. 
Az idei tanévkezdéstől felújított 
ebédlőben fogadják a gyere-

keket a Gábor iskola Fő utcai 
épületében. Az önkormányzat 
23 millió forintot fordított erre 
a korszerűsítésre, a konyha és 
az ebédlő felszerelésének, esz-
közeinek cseréjére. A felújítás 
során cserélték az elektromos, 
víz- és szennyvízvezetékeket, 
festettek és mázoltak, a konyha 
új csempe- és padlóburkolatot 
kapott, az étkezőben új lambé-
riát szereltek fel. Új mosdók, 
falikutak, az ebédlőben új asz-
talok és székek, valamint egy 
új mosogatógép beszerzése és 
beszerelése is része volt a fel-
újításnak.

Tetőtér-beépítés a Pannónia 
iskolában
Az idei központi tanévnyitóra 
elkészült a padlástér átalakítása 
a Pannónia iskola tetőterében. 
A két ütemben megvalósult 
beruházásra összesen százmil-
lió forintot fordított az önkor-
mányzat. A tetőtér-beépítési 
munkálatok első szakasza, a 
lépcsőház kiszélesítése 2016-
ban 20 millió forintból valósult 
meg. Az első ütemben a tető-
térbe vezető keskeny lépcsőből 
vasbeton szerkezetű lépcsőhá-
zat építettek. Újravakolták és 
lefestették a lépcsőház belső 
falfelületét, lábazattal együtt új 
burkolatot kaptak a járófelüle-
tek, javították a meglévő műkő 
burkolatokat, és 12 új fénycsö-
ves lámpatesttel felújították a 
lépcsőház elektromos hálózatát. 
A beruházás második szakaszá-

ra 80 millió forintot fordított az 
önkormányzat, amelynek már 
nem lett volna feladata a munka 
elvégzése, de mivel korábban 
megígérte, teljesítette a válla-
lást. A 615 négyzetméter hasz-
nos alapterületen hat csoport-
szoba és két vizesblokk épült 
hő- és hangszigetelt, gipszkar-
ton válaszfalakkal, a teljes gé-
pészet – víz- és csatornahálózat, 
fűtési és elektromos rendszer – 
kiépítésével.

Iskolatámogatási alap
Bár a kerületi iskolákat már évek 
óta nem az önkormányzat tartja 
fent, és a működésüket sem fel-
ügyeli, a 2017-ben létrehozott 
iskolatámogatási alapból az in-
tézmények évente igényeik sze-
rint felújításra, programra vagy 
más egyébre igényelhetnek tá-
mogatást. Az idei tanévkezdés-

re tíz kispesti iskolai alapítvány 
kapott egy-egymillió forintot 
az iskolatámogatási alapból. 
A Bolyai iskola alapítványa 
a tornateremben szekrények, 
tárolóhelyek korszerűsítésére, 
IKT-eszközök beszerzésére; 
a Kós iskola alapítványa fé-
szekhinta telepítésére ütéscsil-
lapító burkolattal, szereléssel; 
a Gábor iskola alapítványa 
IKT-eszközök beszerzésére; a 
Pannónia iskola alapítványa 
IKT-eszközök beszerzésére; a 
Vass iskola alapítványa IKT-
eszközök beszerzésére; a Pus-
kás iskola alapítványa oktatást 
segítő és audiotechnikai eszkö-
zök beszerzésére; a Móra iskola 
és EGYMI alapítványa IKT- és 
fejlesztőeszközök beszerzésére; 
a Deák gimnázium alapítványa 
dallamcsengőre, aulába szerelt 
megfigyelő kamerára, székekre, 

pulpitusra, molinóra, eszköz-
bérlésre; a Kispesti Alapfokú 
Művészeti Iskola alapítványa 
audiotechnikai eszközök és 
tánckellékek, szoknyák beszer-
zésére; az Eötvös iskola alapít-
ványa IKT- és audiotechnikai 
eszközök, valamint táblajáté-
kok beszerzéséhez kérte az ön-
kormányzat támogatását. A ko-
rábbi évekhez hasonlóan az idei 
tanév kezdetén is kaptak füzet-
csomagot az önkormányzattól a 
kispesti általános iskolák alsó 
tagozatos diákjai, valamint az 
5. osztályos tanulók. Mintegy 
2900 tanuló kapott ingyenesen 
füzeteket, amelyek borítóin jel-
legzetes kispesti motívumok és 
helyszínek láthatók. A csoma-
gokra az önkormányzat csak-
nem hárommillió forintot külö-
nített el a költségvetésben.
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Puskás Ferenc születésének 
92. évfordulója alkalmából tar-
tottak megemlékezést a KÖKI 
Terminálnál lévő szobornál. 
Az Aranycsapat kapitányá-
nak, a Nemzet Sportolójának, 
Kispest díszpolgárának emlé-
két Gajda Péter polgármester, 
Szurgent Lajos volt Honvéd-
játékos és Dunai Antal olim-
piai bajnok idézte fel. Kispest 
polgármestere arról beszélt, 
hogy Puskás Ferencet nem 
csupán Kispesten, hanem az 
országban, Európában és a vi-
lágban is szerették és tisztel-
ték. Kispest méltó módon őrzi 
emlékét: a stadion előtti utca és 
általános iskola viseli nevét, és 
Budapest első köztéri Puskás-
szobra is emlékeztet a nagy-
szerű sportemberre. Az önkor-
mányzat nevében Gajda Péter, 
valamint Vinczek György és 
Kertész Csaba alpolgármeste-
rek helyezték el az emlékezés 
virágait. A Budapest Honvéd 
FC képviseletében Szurgent 
Lajos és Kaszás Kálmán, az 
MLSZ nevében Dunai Antal, 
a Puskás iskola képviseletében 
Bihari Péter intézményvezető, 
a Puskás Alapítvány nevében 
dr. Bernát Péter és Kaszás Kál-
mán, a Honvéd Baráti Kör ré-
széről Piroska János, a Puskás 
Nemzetközi Futballalapítvány 
képviseletében Mravik Gusz-
táv, a kispesti Fidesz nevében 
Lazányi Ferenc önkormányza-
ti képviselő és Mihály András 
koszorúzott.

Koszorúzás Puskás 
Ferenc szobránál

EMLÉKEZÉS

Százmillió forintból alakították át a Pannónia iskola tetőterét

Iskolatámogatási 
alappal is segít

az önkormányzat

2019. ÁPRILIS 5.2019. ÁPRILIS 5.
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Nyolc kispesti általános iskola összesen 353 ta-
nulója ugrott be a Kispesti Uszoda medencéjébe 
a Tavaszi Úszókupán. A gyerekeket Szujkó Szil-
via, a KOSIE Bizottság elnöke köszöntötte. A 
megnyitó után egyéni számokban és váltókban 
versenyeztek a gyerekek. Összesítésben a Kós 

iskola úszói szerezték a legtöbb pontot, ezzel 
megnyerték a kupát. Második a Bolyai, harma-
dik a Gábor iskola csapata lett. Az alsósok Tóth 
András uszodaigazgatótól, a felsősök Gajda Pé-
ter polgármestertől és Vinczek György alpolgár-
mestertől vehették át az érmeket és ajándékokat.

A Kós iskola nyerte a Tavaszi Úszókupát
SPORT

SPORT

Az idei versenysorozatban 
a Bóbita, a Zöld Ágacska, a 
Százszorszép, a Tarkabarka, 
az Árnyas, a Napraforgó és a 
Mézeskalács óvoda egy-egy 
csapattal, míg a Gyöngykagy-
ló óvoda három csapattal vett 
részt. Az óvodák versenyében 
az első helyezett 60 ezer, a má-
sodik 40 ezer, a harmadik 20 
ezer forintos sporteszköz-vá-
sárlási utalványt kapott Szujkó 
Szilviától, a Közművelődési, 
Oktatási, Sport, Ifjúságpoliti-
kai és Egészségügyi Bizottság 

elnökétől. A program szem-
pontjából az utánpótlás-ne-
veléssel foglalkozó kispesti 
egyesületek közül a labdajá-

tékokkal foglalkozók kiemelt 
jelentőséggel bírtak, mert az 
óvodás korosztály számára a 
rendszeres labdás foglalkozá-
sok a személyiség és a moz-

gáskoordináció fejlődésének, 
a tanulási képességek fejlesz-
tésének fontos eszközei. Az 
óvodás sportprogram révén 
a szülők többféle sportágat 
ismerhettek meg, az után-
pótlás-nevelő szakosztályok 
pedig megfigyelhették és ki-
választhatták a tehetséges 
gyerekeket. A felkészítő fog-
lalkozások után a gyerekek öt 
alkalommal, hét versenyszám-
ban mérkőztek meg, egy-egy 
versenyszámban egyszerre hat 
gyermek szerepelt.

Befejeződött az önkormányzat által támogatott kerületi óvodás sportprog-
ram. A Humánszolgáltatási és Szociális Iroda által rendezett, öt alkalomból 
álló sportrendezvényen nyolc óvoda tíz csoportja mérkőzött meg egymás-
sal. A programon résztvevő gyerekek aranyérmet és „kispesti plüssvízilovat” 
kaptak.

Véget ért az idei óvodás sportprogram

Aranyérmet és „kispesti plüssvízilovat” kaptak a résztvevők

Tíz csapat hét 
versenyszámban 
mérkőzött meg
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Kispest Önkormányzata célul tűzte 
ki a műanyag hulladék csökkentését 
a kerületben, aminek az első lépése-
ként saját szervezésű rendezvényein 
az eldobható műanyag poharak he-
lyett újrafelhasználható repoharak 
bevezetésén dolgozik. A kispestiek 
ezzel az újfajta pohárral múlt nov-
emberben, a lampionos felvonuláson 
találkozhattak először. Itt a forró teát 
és forralt bort a kispesti és wekerlei 
repoharakban vehették át a kilátoga-
tók. Ezeket később több ponton gyűj-
töttük össze, hogy később elmosva 
újra fel tudjuk majd használni más 
rendezvényeinken.
Tapasztalatok alapján egy rendezvény 
teljes hulladékmennyiségének 60-70 
százalékát is elérheti a műanyag po-
harak aránya. Az ezekkel való szakí-
tás így óriási lépés egy fenntarthatóbb 
és zöldebb Kispest irányába. Kispest 
Önkormányzata az Átalakuló Weker-

lével és a Védegylettel együttműköd-
ve összesen 2000 repohár beszerzését 
tervezi, amivel meg tudná oldani ren-
dezvényeinek műanyagpohár-mente-
sítését. A program fenntarthatósága 
miatt ezeket a repoharakat 250 forint 
betéti díj ellenében lehet átvenni, 
majd a visszavételre kijelölt ponton 
leadva a teljes összeget visszafizetik. 
Akik viszont haza szeretnék vinni a 
poharakat, azokat arra szeretnénk ösz-
tönözni, hogy a következő rendezvé-
nyeken hozzák magukkal és használ-
ják újra ezeket.
Legközelebb április 14-én, a Temp-
lom téren megtartandó Föld napi 
programokon találkozhatnak a kispes-
ti repoharakkal. A helyszínen az áru-
sok kizárólag ezt a poharat használják 
majd, illetve a kihelyezett információs 
plakátokon tájékozódhatnak a vissza-
váltópontról.

Újrafelhasználható poharak
a kispesti rendezvényeken

Tegyünk együtt egy zöldebb Kispestért!

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.

MOST akár 
1 000 000 Ft  
KEDVEZMÉNNYEL!



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

NYITVA TARTÁS:
H-P: 11:00-18:00

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

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

Ebéd házhozszállítást vállalunk!
Email: konyhakert19@gmail.com

A metró  
Újpest-központ  
és a Lehel tér között 
közlekedik.

Metrópótló 
autóbuszok járnak 
a Lehel tér és 
Kőbánya-Kispest 
között.

a metrópótló buszok 
nem érintik

A metró  
Újpest-központ  
és a Nagyvárad tér 
között közlekedik.

Metrópótló 
autóbuszok járnak 
a Nagyvárad tér és 
Kőbánya-Kispest 
között.

 Népliget
az M3E metrópótló  

a Népligetnél nem áll meg

A metró és a pótlóbuszok közlekedési rendje esetenként módosulhat. Kérjük, hogy indulás előtt tájékozódjanak  
a www.bkk.hu weboldalon vagy a BKK FUTÁR segítségével.

Folytatódik a metróFelújítás a kőbánya-kispest és a nagyvárad tér közötti szakaszon

Metrópótló autóbuszok közlekedése 2019. április 6-ától

HétvégénHétköznapokon

bkk.hu/m3felujitas

Metrópótló 
buszok indulása 
csúcsidőben

Új buszsávok

Jegyérvényesség

Ajánlott útvonalak a belváros felé

Tervezze meg utazását, induljon időben!

A metró és metrópótló busz közötti átszálláskor a jegy másik 
végét is érvényesíteni kell. A metrópótló autóbuszokon 
jegyvásárlásra nincs lehetőség.

Az M3-as metróvonal rekonstrukciójának ideje alatt nehezebb 
közlekedési körülményekre, a déli kerületekből pedig a 
megszokottnál mintegy 10-15 perccel hosszabb menetidőre lehet 
számítani. Ezért tervezze meg előre utazását!

99 Blaha Lujza tér M

Wekerletelep 
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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
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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.


