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Írásunk a 4. oldalon

Ünnepváró

5. oldal

Kétoldalú szándéknyilat-
kozatot ír alá az önkor-
mányzat a Pilisi Parkerdő 
Zrt.-vel a Kút-tói erdő át-
alakításáról.

GAJDA PÉTER
Parkerdő

10. oldal

DR.VARGHA PÉTER   
Fogászat
Fontos eszközzel bővült 
a Kispesti Egészségügyi 
Intézet műszerparkja: 
már működik a panorá-
maröntgen.



Vannak pillanatok...

KISPESTI MAGAZIN2 hirdetés 3közéletKISPESTI MAGAZIN

SZABÓ DÁVID
írása

HÓNAP
-TÁR

… amikor az ember azt hiszi, mégiscsak normális országban él, ahol 
nem veszett még ki az emberség az itt élőkből. Mert vannak emberek, 
akik törődnek azokkal, akik nehéz élethelyzetben vannak, gondoskod-
nak azokról, akiknek bár van fedél a feje felett, még sincs mindig mit 
enniük, nem cserélgetik évszakonként a ruhatárukat, mert örülnek, ha 
egy-egy pár cipő, ing, télikabát lapul a szekrényükben.
Vannak pillanatok, amikor azt gondoljuk, a kerületben együtt örülünk 
mindannak, ami jó, ami szép, amit közös munkával teremtettünk azért, 
hogy aki itt él, mindenki büszkén vallhassa magát kispestinek, és ne 
csak üres focicsapat szlogen legyen a „Csak a Kispest!”
Mert vannak pillanatok, ilyenkor advent előtt, amikor a Templom téren 
állunk, és közösen csodáljuk az ünnep fényeit, amelyek még szebbé 
teszik a közelgő ünnepeket, díszbe öltöztetik a tereket, és ezek látvá-
nya megdobbantja a szívünket is. Aztán visszazökkenünk a valóságba. 
Mert sokan nem osztoznak az örömünkben, fanyalognak, vagy poli-
tikai hovatartozásuknak megfelelően külön ünnepelnek. Mert hiába 
meresztgettük a szemünket, az önkormányzat hagyományos lampio-
nos felvonulásán sem vonult velünk pártállástól függetlenül a képvi-
selő-testület minden tagja, nem gyújtottak közösen adventi gyertyát a 
kispestiekkel a Központi Játszótéren, nem tapsoltak együtt a többiek-
kel a KMO-ban megtartott fergeteges hangulatú kerületi nemzetiségi 
esten, nem álltak ott a kopjafánál a Határ úton az önkormányzati meg-
emlékezésen, nem jöttek el az önkormányzat jótékonysági estjére, de 
nem vettek részt az éves civil fórumon, a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara rendezvényén sem. Külön gyújtottak gyertyát az ünnepen, 
külön emlékeztek és külön adnak majd ajándékot a kispesti rászoru-
lóknak is. Jól látható és hangsúlyos ez az állandó elkülönülés. Mintha 
csak az lenne fontos, egy-egy esetben ki az adományozó, ki az értel-
mi szerző, kinek az érdeme, kinek a nevéhez fűződik a megvalósult 
terv, elképzelés, beruházás. Nyilván fontos, hogy legyen saját „arca”, 
kezdeményezése, eseménye, saját érték mentén szerveződő program-
ja egy-egy pártnak, szervezetnek, önkormányzati képviselőnek, tiszt-
ségviselőnek, de vannak pillanatok egy város életében, amikor nincs 
helye az elkülönülésnek, mert Wekerle, a Kertváros, Hagyományos 
Kispest és a lakótelep is egy város. Nem fontosabb, mert nem lehet 
fontosabb, nem értékesebb, mert nem lehet értékesebb egyik városrész 
a másiknál, egyik kispesti a másiknál.  Az itt élők nem érdemlik meg, 
hogy szekértáborokra szakadva éljenek egymás mellett a kispestiek, 
tevékenykedjenek a különböző szervezetek, járjanak párhuzamosan 
vagy külön-külön hasonló tartalmú „ellenrendezvényekre”, ahelyett, 
hogy egyfelé, együtt haladnának. 

Békés ünnepeket és nyugodtabb új esztendőt kívánunk
mindnyájunknak! 

LEVESEK
350 FT-TÓL

FŐÉTELEK
600 FT-TÓL

DESSZERTEK 
300 FT-TÓL

Nyitva 11:00-16:00
Cím: 1195 Bp., Városház tér 2. 

Nyitva: H-P: 11:00-16:00
Fb.: facebook.com/konyhakertkispest 

Mobil: 0620-503-6603 
Ebéd házhozszállítást vállalunk!
Email: konyhakert19@gmail.com
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Folytatódnak a felújítások

A közelgő ünnepeket már új otthonában töltheti az a család, 
amely néhány nappal ezelőtt költözött abba az önkormány-
zati lakásba, amelyet a Vaműsz munkatársai újítottak fel az 
Árpád utcában. Mivel a korábbi bérlő ugyancsak rossz és 
lelakott állapotban adta vissza a lakást, ezért a felújításra és 
lakhatóvá tételre 5 millió forintot költöttek.

Újabb lakásátadó

A lakáskiutalási határozat után Gajda Péter 
polgármester jelképesen is átadta az önkor-
mányzati lakás kulcsait annak az édesanyá-
nak, aki két kiskorú gyermekével költözhetett 
az Árpád utcai ingatlanba. Sajnos az önkor-
mányzat csupán hatvan 
lakással gazdálkodik, 
így évente mindössze 
10-15 lakást tudnak fel-
ajánlani a rászoruló csa-
ládoknak. Az édesanya 
nehéz családi körülmé-
nyei miatt pályázott erre az önkormányzati la-
kásra, majd a pályázók közül került kiválasz-
tásra. A lakások bérlői sokszor nem törődnek 
az ingatlanok állapotával, és ha ki kell költöz-

niük, szándékosan meg is rongálják, leszere-
lik vagy elviszik a lakások berendezéseit. A 
vagyonvédelem érdekében az önkormányzat 
most már csupán hat hónapra köt bérleti szer-
ződést a lakókkal, amelyet folyamatosan újíta-

nak majd meg. Kránitz 
Krisztián kérdésünkre 
elmondta, hogy az 50 
négyzetméteres lakás-
ban a 220 négyzetmé-
ternyi falfestésen és 30 
négyzetméternyi pad-

lóburkolat-cserén kívül teljesen felújították a 
fürdőszobát, az előszoba-folyosót, a korábbi 
konyhából még egy szobát, a kamrából pedig 
főzőfülkét alakítottak ki. 

Évente 10-15 lakás

AJÁNDÉK

Idén új meglepetéssel kedveskednek 
a legkisebb kispestieknek: adventtől 
egészen vízkeresztig, azaz 2019. január 
6-ig áll majd a kispesti Városháza előtt 
az a csaknem 6 méteres, este kivilágí-
tott rénszarvasszán-installáció, amelybe 
egy-egy fényképfelvétel erejéig bele 
tudnak ülni a gyerekek. Hogy a rénszar-
vasszánt minél több kisgyerek láthassa, 
kipróbálhassa, ezért kérik, hogy a köny-
nyűszerkezetes szánba csak gyerekek, 
egyszerre 1-2 fő, üljenek, a rénszarvast 
pedig ne lovagolja meg senki sem! 

Ünnepváró

Advent előtt néhány nappal mintegy 
150 ezer forintnyi ajándékot kapott a 
Gyermekek Átmeneti Otthona (GYÁO) 
az önkormányzattól. A pénzből tram-
bulint, csocsóasztalt és sok-sok társas-
játékot vettek az otthon lakóinak. Az 
ajándékokat Gajda Péter polgármester, 
Vinczek György alpolgármester és Var-
ga Attila, a Szociális és Lakásügyi Bi-
zottság elnöke adta át Vighné Vincze 
Erzsébetnek, a Kispesti Szociális Szol-
gáltató Centrum vezetőjének, aki el-
mondta: az elkövetkező időszakban so-
kan gondolnak rájuk, sokan ajándékkal, 
adományokkal teszik ünnepélyesebbé a 
közelgő adventet.

Játékok
a GYÁO-nak

MEGLEPETÉS

A Kispesti Egészségügyi Intézetet 2019. február 1-jétől öt évig az eddigi orvos-igazgató, 
Dr. Kumin Marianna vezeti főigazgatóként – többek között erről is döntöttek a képviselők 
az ugyancsak hosszúra nyúlt ez évi utolsó képviselő-testületi ülésen. Ezen kívül elfogadta 
a testület Kispest Sportkoncepcióját, a Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervet, három 
új rendeletet alkotott, hetet módosított. Az ülést az évi rendes közmeghallgatás követte.

Új főigazgató az Egészségügyi Intézet élén
Szándéknyilatkozat a Kút-tói erdő parkerdővé alakításáról

Napirend előtt egyperces néma 
felállással adóztak a képviselők 
a korábbi képviselő Bakos Ti-
bor emlékének, aki a napokban 
hunyt el. Folyószámla-hitelkeret 
biztosításáról is döntött a testü-
let. Az előterjesztés szerint „a 
2019. évi költségvetési évben a 
kiadási kötelezettségek folya-
matos teljesítéséhez tervezzük a 
folyószámla-hitel igénybevételét 
likviditási okokból, a bevételek 
ciklikus érkezése és a pályázatok 
önrészének finanszírozása, illet-
ve a pályázatok előfinanszírozá-
sa kapcsán is szükség van hitel 
igénybevételére.” A döntés sze-
rint az önkormányzat 650 millió 

forint folyószámla-hitelkere-
tet vesz igénybe az OTP Bank 
Nyrt.-től 2019. január 2-ától 
2019. december 31-ig. Elfogadta 
a testület Kispest Sportkoncep-
cióját, amelynek legfontosabb 
elemeként a Gazdasági Ellátó 
Szervezethez tartozó Kispesti 
Sportközpont a Katona József 
utcai Önkormányzati Sportte-
lep és a Zoltán utcai Wekerlei 
Sporttelep üzemeltetése mellett 
január 1-jétől átveszi a Humán-
szolgáltatási és Szociális Iroda 
sporttal kapcsolatos feladatköre-
it, valamint a Közpark Nonprofit 
Kft. közterületi sportpályákkal 
kapcsolatos feladatköreit, illet-

ve a feladatkörökhöz rendelt 
költségvetési előirányzatokat. A 
kerületi sportlétesítmények kar-
bantartása, a sportrendezvények 
anyagi, technikai és személyi 
feltételeinek egységes kezelése, 
a sporttal kapcsolatos testületi és 
bizottsági döntések előkészítése 
így egyetlen szervezet keretei 
között valósulhat meg. Kétolda-
lú szándéknyilatkozatot ír alá az 
önkormányzat a Pilisi Parkerdő 
Zrt.-vel a cég kezelésében lévő 
Kút-tói erdő parkerdővé alakí-
tásával kapcsolatban, és a 2019. 
évi költségvetésben 20 millió fo-
rintot különít el a Pilisi Parkerdő 
Zrt. támogatására. A nyilatkozat 

szerint az „erdőterületen lévő 
akác faállomány a biológiai vá-
gás-érettségi korát elérte, előre-
haladott a faállomány műszaki 
egészségi leromlása, melynek 
okán az elöregedett fák kiter-
melése szükséges. A faállomány 
előrehaladott kora, leromlott 
egészségi állapota okán az erdő 
természetes úton nem újítható 
fel. A Pilisi Parkerdő Zrt. vállal-
ja, hogy az Önkormányzattól ka-
pott támogatás fejében a kivágott 
faállomány helyén, az erdőterv 

rendeletben előírt, a normál gaz-
dálkodás kereteit meghaladóan 
parkerdőt alakít ki hozzávetőle-
gesen a következő műszaki tar-
talommal: fatelepítés erdészeti 
illetve parkfa méretű szaporító-
anyaggal (12 ezer 200 négyzet-
méter és 3000 négyzetméternyi 
területen), cserjék telepítése 
(1000 négyzetméteren), gyepesí-
tés (kb. 30 ezer négyzetméteren). 
A Pilisi Parkerdő tervezi továb-
bá parkberendezések (rönkfa 
pad-asztal garnitúra, játszótéri 
eszköz), kutyafuttató akadálypá-
lya, sportolásra alkalmas terület, 
valamint pihenő- és játszótér ki-
alakítását.” A napirend vitájában 
Ferenczi István arra figyelmezte-
tett, hogy a faállománynak zaj- 
és porfogó, klimatizáló hatása 
van. Gajda Péter polgármester 
elmondta, a szándéknyilatko-
zat arról szól, hogy ne legyen 
tarvágás, az önkormányzat sze-
retné megerősíteni a szerződés-
sel, hogy korszerű, parkosított 
erdőterület, Kispest legnagyobb 
közhasználatú parkja alakulhas-
son ki ott – tette hozzá. Dódity 
Gabriella arról tájékoztatta a tes-
tületet, hogy a lakók érdekében 
a gyorsforgalmi út mentén meg-
hagyják az idős fákat.

Bogó Józsefné és Lackner Csaba ülés közben

Közhasznú park 
épül
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A koncert után kizárólag a rendezvényre felaján-
lott tombolanyereményeket sorsoltak ki, amelyek 
közül 3 kispesti festőművész (Szőgyéni Sándor, 
Balgha Sándor, Császár 
Sándor) alkotásai voltak a 
fődíjak. Az est teljes bevé-
telét, 300 ezer forintot még 
karácsony előtt megkapják 
a rászorulók. A kuratórium 
döntése alapján idén egy 
12 éves autista, mozgáskorlátozott kislány és egy 
felnőtt, mozgásfogyatékos férfi kapott nagyobb 

összegű támogatást gyógyászati segédeszközök 
beszerzésére. A Közalapítványt 27 éve hozta 
létre a XIX. kerület önkormányzata azzal a cél-

lal, hogy Kispesten élő, 
hátrányos helyzetű, nehéz 
körülmények között élő, 
egészségkárosodott lako-
sokat segítsen. Az elmúlt 
10 évben közel 27 millió 
forinttal támogatták a rá-

szorultakat pl. gyógyszerek, gyógyászati segéd-
eszközök kiváltásában.

Tíz év, 27 millió

Jótékonysági koncert
a Városházán

Deákné Császár Gabriella elnök köszöntötte a résztvevőket

A kispesti önkormányzat a Szociális Munka Napja alkalmából rendezett díjátadó ünnepsé-
get a KMO-ban. Az idei ajándékműsorban Bácskai Juli Pszichoszínházának „Akit a kalap-
ból kihúztak” című előadását láthatták Bozó Andrea és Fenyő Iván közreműködésével a 
szociális területen dolgozó meghívott vendégek.

Díjátadó a Szociális Munka Napján

Az országgyűlés tavaly döntött 
arról, hogy november 12-t a Szo-
ciális Munka Napjává, az ágazat-
ban dolgozóknak munkaszüneti 
nappá nyilvánítja. „Normális 
társadalmi viszonyok között” 
nem is lenne szükség arra, hogy 
külön egy napon ünnepeljük az 
itt dolgozókat, hiszen folyama-
tosan figyelemmel kísérnék az 
ágazatban tevékenykedők mun-
káját, nehézségeit – mondta nyi-
tóbeszédében Vinczek György 
alpolgármester az önkormány-
zati ünnepségen a KMO-ban. 
Országszerte mintegy 93 ezer, 
Kispesten 200 főállású szakem-
ber dolgozik a szociális szférá-
ban. A kerületben 90-en a Segítő 

Kéz Gondozási Központban, 70-
en a Kispesti Szociális Szolgál-
tató Centrumban, 16-an pedig a 
polgármesteri hivatal illetékes 
irodáin. Ezen kívül számtalan 
segítője, támogatója van még az 
ágazatnak a helyi civilszerveze-
tek és az egyházak között, akik 
nélkül nehezen tudnák a rájuk 
váró feladatokat ellátni. A Szo-
ciális és Lakásügyi Bizottság ve-
zetője, Varga Attila arról beszélt, 
hogy a nagycsaládokban nem 
volt gond az öregek, a gyerekek, 
a betegek gondozásával, hiszen 
házon belül mindig akadt segít-
ség, ám az elmúlt évtizedekben a 
családok szétszakadtak, szükség 
lett idegen emberek segítségére, 

a szolgáltatásra. Beszédében ki-
emelte: Kispest éves költségve-
tésének 10 százalékát a szociális 
ágazatra költi. A köszöntők után 
Vinczek György alpolgármester 
és Varga Attila elnök a szociális 
gondoskodás területén végzett 
kiemelkedő munkáért Elisme-
rő Oklevelet adott át Kozmáné 
Sarkadi Zsuzsannának, aki 
a Kispesti Szociális Szolgálta-
tó Centrum Játszóház vezetője, 
óvodapedagógusa. Vighné Vinc-
ze Erzsébet, a Kispesti Szociális 
Centrum vezetője intézmény-
vezetői dicsérő oklevelet adott 
át Dr. Kunsay Gyulának, a 
Kispesti Szociális Szolgáltató 
Centrum Forrásház pszichológu-

sának. Balázs Piroska, a Segítő 
Kéz Gondozó Szolgálat vezetője 
szintén intézményvezetői dicsé-
rő oklevelet adott át Varga Mó-
nikának, a Segítő Kéz Kispesti 
Gondozó Szolgálat Lila Akác 
Szervezeti Egység szociális gon-
dozójának, valamint Juhász-
né Kardos Mártának, a Zöld 
Diófa Átmeneti Gondozóház 
munkatársának. Gyulai Anita, a 
Gyermekzsivaj Alapítvány ku-
rátora a szervezet elismerését, a 
Gyermekzsivaj Alapítvány Ok-
levelét adományozta Túri Lil-
lának, a Kispesti Szociális Szol-
gáltató Centrum munkatársának. 

Kozmáné Sarkadi Zsuzsa, Vinczek György és Varga Attila az ünnepségen

BIZTONSÁG

Segítség a rászo-
rultaknak
Idén 100 szén-monoxid-riasztó 
készüléket oszt ki az önkormány-
zat azok között a kispesti családok 
között, akik települési támogatást 
kapnak. Az önkormányzat hatodik 
éve támogatja a fűtési szezon ele-
jén a szociálisan rászoruló, gázzal 
fűtő családokat. A riasztókra most 
is csaknem 1,5 millió forintot köl-
tött az önkormányzat. Az elmúlt öt 
évben már mintegy 500 kispesti csa-
lád kapott ilyen eszközt. Az idei első 
riasztót a Wekerletelepen élő Kinál 
Margit Mária kapta.

ÜNNEP

Véradókat
jutalmaztak
Többszörös véradók jutalmazásával 
ünnepelte a véradók napját a Kis-
pesti Véradók Egyesülete a Csoko-
nai utcai bázison. A rendezvényen 
tíz többszörös véradót köszöntöttek: 
Galambos Béla 80, Bebesi Csa-
ba, Gerlai Tibor és Simon Józsefné 
50, Básti Gábor, Berkó Levente és 
Borza Miklós 40, Bánhegyi Gábor 
35, Pál Zsombor és Sándor Csilla 
30 alkalommal adott vért, segítve a 
vérkészletek pótlását. A Magyar Vö-
röskereszt 1987-ben határozott úgy, 
hogy november 27-e legyen a vér-
adók napja, ez a nap az emberség, 
az emberi szolidaritás és a felebaráti 
szeretet ünnepe. 

November 22-én ismét jótékonysági koncertet szervezett a Kis-
pesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítvány. A Csillag kórus 
és zenekar immár harmadik alkalommal lépett fel az alapít-
vány kérésére. A fergeteges hangulatú esten a már megszokott 
country, gospel stílusú zene mellett a kórus legújabb, karácso-
nyi albumáról, a „Megérkezett! - Betlehemi történet” című le-
mezéről hallhattak dalokat a nézők. Az önkormányzat nevében 
Vinczek György alpolgármester, az alapítvány nevében pedig 
Deákné Császár Gabriella elnök köszöntötte a résztvevőket. A 
kórust Balogh Eszter dirigálta.
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Puskás „Öcsire” emlékeztek

A kispesti gyerekek példaképként emlékeznek rá

Halálának 12. évfordulóján emlékeztek az Aranycsapat kapi-
tányára, a Nemzet Sportolójára, Kispest díszpolgárára a nevét 
viselő kispesti iskola aulájában felállított mellszobránál. Az 
eseményen részt vettek pálya- és sporttársai, tisztelői, az ön-
kormányzat képviselői, valamint a Budapest Honvéd FC fiatal 
sportolói.
2006. november 17-én veszítette el Kispest nagy 
szülöttét, Puskás Ferencet, Puskás Öcsit, a „szá-
guldó őrnagyot”, akit már halála előtt is nagy 
tisztelet övezett nemcsak Kispesten, Magyaror-
szágon, hanem a nagyvilágban is. Dunai Antal, 
az olimpiai bajnok magyar labdarúgó néhány sze-
mélyes emléket elevenített fel a Puskás Ferencet 
körülvevő ismertségről. A híres futballista szíve-
sen emlékezett arra, hogy gyermekként milyen 
csodálattal figyelte a világklasszist. Bihari Péter, 
a Puskás iskola vezetője arra hívta fel a résztve-
vők figyelmét, hogy Puskás Ferenc egy személy-
ben testesíti meg, amire mindannyian büszkék le-
hetünk: a magyarságunkat, a sportembert, akinek 

kimagasló szorgalmát és kitartását, a sporthoz 
való alázatos hozzáállását minden gyerek elé pél-
daképül állíthatjuk. Az emlékező szavak után az 
önkormányzat nevében Gajda Péter polgármester, 
Vinczek György és Kertész Csaba alpolgármeste-
rek, az MLSZ nevében Dunai Antal, a Budapest 
Honvéd FC képviseletében Kaszás Kálmán és 
Gács Pál, a Puskás Alapítvány nevében Fenyve-
si Dezső és Bernát Péter, a Puskás Nemzetközi 
Futballalapítvány nevében Mravik Gusztáv, vala-
mint a Puskás iskola nevében Bogdánfi Márton és 
Angyal Adrián helyezte el a tiszteletadás virágait 
az aulában lévő mellszobor talapzatánál. 

DÍJÁTADÓ

Kiosztották
a Kispest Sport-
jáért-díjat 
Az önkormányzat által 2009-ben 
alapított Kispest Sportjáért-díjat 
idén Pálhegyi-Muszil Zsuzsannának, 
Schulcz Ágnesnek és Mészáros Gá-
bornak adták át a Városházán tartott 
ünnepségen. A kilencedik díjátadón 
az ART’S OK Táncstúdió fiatal tánco-
sai műsorral köszöntötték a díjazotta-
kat. A beérkezett 8 javaslat közül idén 
a Közművelődési, Oktatási, Sport, 
Ifjúságpolitikai és Egészségügyi 
Bizottság a kitüntetési rendeletnek 
megfelelően 3 szakembernek ítélte 
oda az elismerést. Kispest Sportjá-
ért-díjban részesült: Pálhegyi-Muszil 
Zsuzsanna, a Múzsa RSG Sport-
egyesület ritmikus gimnasztika ve-
zetőedzője 1998 óta. Schulcz Ágnes, 
a Kispesti Kós Károly Általános Is-
kola testnevelőtanára, aki 2000 óta 
vezeti az iskolai sportkört. Mészá-
ros Gábor, a B-Cool Dance Team 
Sportegyesület elnöke, akrobatikus 
rock and roll szakedzője és verseny-
zője. A Kispest Sportjáért-díj átadá-
sa előtt köszöntöttek és emléklappal 
jutalmaztak 5 ifjú sportolót, Bognár 
Brigittát, Kerekes Dávidot, Nagy 
Ágostont, Stefanik Mártont, Vénusz 
Vilmát. A Nego Kyokushin Karate 
Sportegyesület ifjú tagjai országos 
kupaversenyeken értek el dobogós 
helyezéseket.

A hagyományos őszi kupán több mint 800 kispesti diák, 40 szülő és 15 pedagógus mérte 
össze úszni tudását az uszoda medencéjében az intézmény átadásának 30. évfordulója al-
kalmából rendezett úszóversenyen. Az iskolák versenyét, és ezzel az uszoda által 1988-ban 
alapított vándorserleget 2015 után ismét a Kós iskola nyerte a Pannónia és a Bolyai előtt.

A Kós sulié lett a születésnapi kupa 

Kispest egyik leglátogatottabb 
intézménye ma már a Kispesti 
Uszoda. Köszönhető ez az el-
múlt évek fejlesztéseinek is, hi-
szen ma már napkollektor fűti 
a medencéket, új és korszerű a 
beléptetőrendszer, megnyíltak 
a kültéri medencék, megújultak 
a zuhanyzók, az öltözők és az 

uszodakert. Harminc évvel ez-
előtt nem volt olyan egyértelmű, 
hogy uszoda épüljön Kispesten. 
Kevesen emlékeznek már arra, 
hogy a kispestiek úgynevezett 
településfejlesztési hozzájárulá-
sából (teho), közösségi összefo-
gásból, 1988-ban épülhetett meg 
a régen várt intézmény. A fejlesz-

tésnek azonban nincs még vége: 
keresik az uszodakert bővítésé-
nek további lehetőségét. Az in-
tézmény vezetője, Tóth András, 
aki januárban kezdte második 
vezetői ciklusát a Kispesti Uszo-
dában, kérdésünkre elmondta: az 
idén nyáron már üzemelő külté-
ri medencék rengeteg látogatót 

vonzottak, így mind a bevételi,  
mind pedig látogatottsági vára-
kozásukat felülmúlták, túltelje-
sítették. Jól látszik, a kispestiek 
igénylik a kikapcsolódás ezen 
módját is.
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Panorámaröntgen
a fogászaton

Dr. Vargha Péter főigazgató-főorvos az új eszköz átadóján

Újabb fontos eszközzel bővült a Kispesti Egészségügyi Intézet 
műszerparkja: november 26-tól már a kispestiek és a kerületen 
kívülről érkezők is igénybe vehetik az intézmény legújabb kép-
alkotó szolgáltatását, a fogászati panorámaröntgent – mondta 
dr. Vargha Péter főigazgató-főorvos az ünnepélyes átadón.
A hagyományos röntgengéphez képest ez az új 
eszköz a teljes fogsor állapotát képes megmutat-
ni, ami nemcsak a szájsebészeti beavatkozások-
nál, a fogszabályozásnál fontos, hanem nélkülöz-
hetetlen és elengedhetetlen az alapellátásban, az 
úgynevezett „góckutatásban”. Ez azért is nagyon 
fontos, mert egy elhanyagolt fogsor számtalan 
betegség okozója, melegágya lehet – mondta dr. 
Vargha Péter főigazgató-főorvos az eszköz bemu-
tatóján. A főigazgatótól megtudtuk azt is, hogy a 
„góckutatást” beutalóval és térítésmentesen, míg 
az egyéb vizsgálatokhoz szükséges röntgenkép-
készítést a kispestiek 2500 forint, a kerületen kí-
vüliek 4500 forint ellenében vehetik igénybe, ami 
bevételi forrást is jelent majd az intézménynek. 
Dr. Vargha Péter elmondta azt is, hogy az intézet 

gyermekfogászati ellátás fejlesztésére 18 millió 
forint támogatást kapott a központi költségve-
téstől, ebből „csippentettek le” 5 millió forintot 
a panorámaröntgen beszerzésére. Az önkormány-
zat minden évben igyekszik fejleszteni, újítani az 
intézményben, de külön öröm, ha külső forrás is 
érkezik. A Kispesti Egészségügyi Intézet ebben 
az esztendőben 146 millió forint támogatást ka-
pott az önkormányzattól, amelyből 112 millió 
forintot költöttek működésre, 34 millió forintot 
fejlesztésre, felújításra (informatikai fejlesztésre, 
kézi műszerek cseréjére, festésre, liftek felújítá-
sára), és várhatóan a jövő évben megkezdődik a 
földszinti fogadótér, az aula felújítása is, amelyre 
25 millió forintot különített el az önkormányzat. 

BÚCSÚ

Éva néni
Életének 96. évében elhunyt a holo-
kausztot túlélők utolsó kispesti kép-
viselője, Neumann Ernőné Évike. 
Éva néni Székesfehérváron született 
1923. május 13-án. Születése után 
nem sokkal Budapestre költözött a 
család, ő Lőrincen járt iskolába, ott 
volt ipari tanuló is, és itt dolgozott 
fodrászként a második világháború 
után. 1950-ben alapító tagja volt a lő-
rinci fodrász szövetkezetnek, amelyet 
4 évig vezetett. Innen ment nyugdíjba 
55 éves korában, mint termelésirányí-
tó. Éva néni 32 éve költözött Kispest-
re, azóta aktív résztvevője volt a helyi 
közéletnek. Nyugodjék békében!

SEGÍTÉS

Őszi akció
Őszi véradást szerveztek a Kispesti 
Véradók Egyesületének tagjai a Kis-
pesti Tudásházban. A Somogyi Lász-
lóné, Erzsike vezette csapat most is 
sokat dolgozott azért, hogy sikeres 
legyen akciójuk. Munkájuk most is 
eredményes lett: 82 véradásra je-
lentkezőből 70-en tudtak vért adni. 
Kilencen most először jelentkeztek 
véradásra, közülük heten lehettek 
első véradók. Köszönjük az egyesület 
tagjainak munkáját, a véradóknak pe-
dig a segítséget!

Az Obsitos zenekar ütemes indulóival kezdő-
dött idén is a hagyományos lámpagyújtás és 
lampionos felvonulás a Templom téren. Sok 
éves hagyomány már, hogy ilyenkor a közel-
gő ünnepek előtt közösen kapcsoljuk fel a vá-
ros ünnepi világítását és visszük át jelképesen 
lampionokkal a fényeket a város köztereire 
– mondta köszöntő beszédében Gajda Péter 
polgármester, aki a körülötte álló gyerekek-
kel celebrálta az immár kilencedik alkalom-
mal megtartott adventköszöntő rendezvényt. 
Hagyomány már az is, hogy a lampionos 
felvonulás előtt mindig más egyház kispes-
ti képviselője mond néhány köszöntő szót a 

jelenlévőknek. Gyetván Gábor, a Nagybol-
dogasszony templom plébánosa arról beszélt, 
hogy évről évre gyertyát gyújtunk otthon a 
születésnapokon, szeretteink emlékére halot-
tak napján a temetőkben, mert a gyertya több 
mint egyszerű fényesség. A gyertya lángja 
melegíti a kezünket, a szívünket, és ez a fény 
segíti meglátni nekünk azt, hogy mi van a fé-
nyen túl. Megmutatja nekünk azt a szeretett 
közösséget, amely a biztonságot adja, azokat, 
akik fontosak nekünk, és akiknek mi is fonto-
sak vagyunk. A köszöntő szavak után a népes 
lampionos menet átvonult a Központi Ját-
szótérre, ahol Vinczek György alpolgármes-

ter és a gyerekek meggyújtották a színpadon 
felállított adventi koszorú első gyertyáját. Ezt 
követően a színpadon a Csillag Musical Tár-
sulat műsorát láthatták az érdeklődők. A Va-
gyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda 
vezetőjétől, Patek Gábortól megtudtuk, hogy 
a város díszkivilágítására a négy nagy téren 
(Kós, Városháza, Kossuth, Atatürk) csaknem 
1700 méter fényfűzért, azaz közel 17 ezer 
LED-lámpát használtak. A Templom teret a 
Közpark Kft. munkatársai varázsolták igazán 
ünnepélyessé mintegy 5500 méter fényfüzér-
rel, karácsonyfával és ember nagyságú betle-
hemmel.

Fényárral köszöntötte
az adventet Kispest



Remek, és szakmai sikerekben gazdag évet zár az Első Kis-Pesti Kert kö-
zössége az idén is. 2018-ban a „Legszebb konyhakertek” versenyén a ke-
rületi és országos megmérettetést is megnyerték, és a Wekerlei Kultúrház 
és Könyvtár Cégér című ipartörténeti és helytörténeti filmszemléjén kü-
löndíjat kapott a kertekről szóló alkotás. A kert tagjai környezetvédelmet 
népszerűsítő vetélkedőikkel, bemutatóikkal ott vannak a kerület minden 
nagyobb rendezvényén. Nagy Máriával, az Első Kis-Pesti Kert közösségi 
koordinátorával a „kerti élet” szépségeiről, a szervezés nehézségeiről be-
szélgettünk.

Ez a kerület, de Budapest első önkormány-
zati támogatással létrejövő közösségi kert-
je. Azóta sorra nyílnak a kertek országszer-
te. Önök lettek az „etalon” mások számára.
Úgy bizony! 2012-ben a Városi Kertek Köz-
hasznú Egyesület kezdeményezésére, a Kis-
pesti Önkormányzat támogatásával, 26 ker-
tésztárssal alakult meg 924 négyzetméteren, 
egyenként 4,5 négyzetméteres ágyásokkal az 
Első Kis-Pesti Közösségi Kert. Az örömteli 
megalakulás mellett kezdetben bizony voltak 
nehéz pillanatok az életünkben. Nem ismer-
tük sem egymást, sem pedig a kerti munkát. 
Magam sem tudtam mindig, melyik a gaz és 
melyik a kultúrnövény. De idővel megtanul-

tam, egymást is megismertük, és ma már a nö-
vényeket sem keverjük össze. A kert szépül, 
a növények minden évben fejlődnek, sokat 
tanultunk egymástól, és közben a közösség is 
kialakult.

Mit szóltak a szomszédok, hogy egy ilyen 
közösségi tér alakult a közvetlen közelük-
ben?
Szerencsénk van, mert a Vass Lajos isko-
la és nagyon kedves emberek a közvetlen 
kertszomszédaink! A Vass iskolának még tan-
ágyása is van a kertben, ott veteményeznek, 
gazolnak, örülnek a termésnek a gyerekek. A 
retket, a hagymát, a répát, a paradicsomot ők 

maguk termelik és szedik le minden évben. A 
szomszédaink pedig őszinte érdeklődéssel fi-
gyelik munkánkat, a kert életét.
 
Ez egy közösség is, amelyet vezetni és irá-
nyítani kell…
Az előző években kertvezető irányította a 
kertet. 2016-tól pedig úgynevezett koordiná-
ciós csoport vezeti a kertben folyó szakmai 
és közösségi életet. A koordinációs csoport 
négytagú, így megoszlanak a feladatok: van, 
aki a kerttel kapcsolatos feladatokat, munká-
kat szervezi, van, aki a kert adminisztrációját 
végzi, és van, aki a pénzügyekért felelős. Mint 
minden közösségben, itt is van egy „kemény 
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mag”, ők viszik a hátukon a kert ügyeit. A 
kertésztársak többségében nyugdíjas korúak, 
illetve szerencsére van egy-két aktív fiatal is, 
akik besegítenek. Szerencsére sok gyerek van 
a kertben, akik életet, vidámságot hoznak. 

Milyen feladat hárul önre?
Elsősorban a szervezés és a kapcsolattartás. 
Szervezem és koordinálom a rendezvényeken 
való részvételt és tartom a kapcsolatot az ön-
kormányzattal és más szakmai és civilszerve-
zetekkel.  Ezen kívül én írom az aktuális pá-
lyázatokat is.

Miért vágott bele a kertészkedésbe és a kö-
zösségépítésbe?
Volt egy élővilágtanárom, aki azt mondta ne-
kem: ha kertész leszel, szabad leszel! Ez azóta 
pereg az agyamban. Ez a mondat elkísér egész 
életemben, annak ellenére, hogy bár „gyü-
mölcskertésznek” tanultam, csak keveset töl-
töttem az eredeti szakmámban és lakótelepen 
lakunk. A növények hálásak, megadják azt a 
csodát, amelyet vársz tőlük. Ha lehet monda-
ni, nekem „zöld az agyam” és az erkélyem is 
zöld! Most fogadtam örökbe az önkormányzat-
tól egy közterületet, ahol cserjéket és rózsákat 
ültettem a lépcsőházak között. A kertben meg 
van 26 ember, kezdetben senki nem ismer sen-
kit, na, ebből építs egy összetartó közösséget! 
Számomra a közösség szónak mindig erős ér-
téktartalma van: egy csoportot, minőséget, lo-
jalitást, közös alkotást, érzést, valahová tarto-
zást, együttműködést, azonos célokat, azonos 
értékrendet jelent. A mi esetünkben azonos 
érték a kert, amely fontos szerepet tölt be a 
mindennapjainkban, ez érzékelhető egy-egy 
rendezvényen vagy közös munkában is.  

Egy-egy ágyáson nem sok termény terem… 
Mégis miért érdemes ezt csinálni?
A kert számunkra az oázis! Mássá tesz, tarto-
zom valahová. A kert gyógyít, lazít, pihentet, 
tanít, kikapcsol, tökéletes a rehabilitációra. 
Megtanít a gondoskodásra, odafigyelésre, hi-
szen a növények is élnek, csak nem beszélnek. 
Vannak a közösségnek kiemelkedő pillanatai, 
például a 2015-ben forgatott kisfilm, az I Love 
Kispest, és 2017-ben, a kert ötödik születés-
napján tartott eseménysorozaton is mindenki 
segítőkész volt, mindenki tette a dolgát. Kö-
zösségi együttlétünk legfontosabb eleme a 
kertészkedés mellett a beszélgetés. Megérteni, 
meghallgatni egymást, méltányolni a másik 
embert, elfogadni a véleményét. Tudni, kinek 
milyen gondja, baja van, milyen az egészségi 
állapota, figyelni a másikra, kevesebb terhelő 
faladattal megbízni, vagy csak egyszerűen ve-
lünk lenni, beszélgetni, pihenni. Sok esetben 
feladatunk a bátorítás, megnyugtatás is. A mi 
közösségünkbe való tartozást az emberek sza-
badon választották, ahol az együvé tartozást, 
önmaguk boldogulását segítik elő, barátságo-
kat, ismeretségeket kötnek. 

Vannak a kertközösségének híres tagjai, ba-
rátai is? 
Legfontosabb mentorunk volt kezdetben Rosta 
Gábor, a Városi Kertek Közhasznú Egyesület 

elnöke, aki meghonosította a közösségi kert-
mozgalmat itt Kispesten. Aztán itt van Bálint 
Gyuri bácsi, Bálint gazda, aki egészségi álla-
potától függően eddig rendszeres látogatója 
volt a kertnek. Ha eljön hozzánk, mindig ellát 
bennünket jó tanácsokkal, sokat tanultunk már 
eddig is tőle. A sokak által szeretett és kedvelt 
sportember, Nick Árpád is kertésztársunk, és a 
szakmai munkában sokat segít nekünk Mirek 
Barbara kertészmérnök, növénydoktor is.

Volt már, aki ráunt a közös kertészkedésre? 
A kert „törzstagsága” 9, ők jelenleg is kertta-
gok. A lemorzsolódók közül volt, aki vidékre 
költözött, volt, aki másik kerületbe, de volt, 
akinek ez a feladat már nem fért bele az életé-
be, és sajnos volt, aki elhunyt. Két esetben kel-
lett megválnunk kerttárstól, mert nem ápolták 
az ágyásukat. 

Lehet még csatlakozni a közösséghez?
2017-ben két új tagunk volt, 2018-ban egy, és 
most van egy üres ágyásunk. Várólistánk is 
van. Jelenleg nyolcan szeretnének csatlakozni 
közösségünkhöz.

Ezen kívül még három közösségi kertet ho-
zott létre az önkormányzat Kispesten. Mi-
ben más az önök kertje? 
Mi ökogazdálkodást folytatunk, semmilyen 
vegyszert nem használunk! Csalánlevéllel 
permetezünk, összegyűjtjük a bogarakat, ro-
varokat, csigákat. Olyan szemlélet- és gon-
dolkodásmódot szeretnénk kialakítani, amely 
környezettudatos életmódra, a természet szere-
tetére, a föld védelmére és a növények szere-
tetére épül. Ezért is indult 2013-ban a „Bioló-
giaóra a közösségi kertben” című programunk, 
amely mind a mai napig tart. A kerület összes 
iskolájából jártak kertünkben a gyerekek, és 
óvodásokat is fogadtunk már. Az óvodások 
korábban virághagymákat hoztak, és min-
den évben eljönnek, megnézik, hogy mennyit 
nőttek, kihajtottak-e? A Napraforgó, Bóbita, 

Gyöngykagyló óvoda gyerekei szinte minden 
évben visszatérő látogatók, imádnak a kertbe 
jönni. Ilyenkor megismerkednek a kerti szer-
számokkal és az évszaknak megfelelő aktuális 
kerti munkákkal is. A Down-szindrómás fiata-
lok is minden évben meglátogatják közösségi 
kertünket. De jöttek látogatóba a szomszéd 
kerületből, Erzsébetről is fogyatékkal élő 
gyerekek.  Csodálatos ez a feladat, ez nem is 
munka, örömmel tölt el minden egyes csoport 
látogatása, sokat kapunk a gyerekektől. Meg-
győződéssel vallom, hogy a magokat nem csak 
a földbe, hanem a fejekbe is el kell vetni. Szép 
és szeretni való feladat. Jane Goodall-t idézve 
„Hiszek egy olyan világ lehetőségében, ahol 
harmóniában élhetünk a természettel. Tegyük 
jobbá a világot az emberekért, az állatokért és 
a környezetünkért is.”

A kertészkedésen kívül vannak más progra-
mok is?
Már az alakuláskor, 2012-ben részt vettünk a 
Hortus Hungaricus Nemzetközi Kertészeti Ki-
állításon, Szigetszentmiklóson. Ezt követően 
szinte minden évben rendeztünk valamilyen 
összejövetelt a kertben: Szent Iván-éjt, Nem-
zetközi Konyhakerti Napot, Halloween-partit.
Ezeket szeretik a kertésztársak és a családok, 
készülnek rá, jól érzik magukat, sokat be-
szélgetünk. Sokan látogatják meg ilyenkor a 
kertünket, elhozzák gyerekeiket, unokáikat, a 
legkisebbeket is, akik játszanak, homokoznak, 
növényeket keresgélnek, csigát futatnak, po-
loskát gyűjtenek, vidámak és felszabadultak. 
Szabadidős programjaink is vannak hétvé-
géken, szünidőben: szalonnasütés, grillezés, 
bográcsozás, ki-ki alapon. Mindenkinek saját 
kulcsa van a kerthez, kertésztársaink szaba-
don jöhetnek, mehetnek kedvük szerint. És ott 
vagyunk szinte minden önkormányzati nagy-
rendezvényen, a Föld napján, a gyermeknapon 
vagy az autómentes napon. 

Varga Ibolya

Nagy Mária 
az Első Kis-Pesti Kert közösségi koordinátora



A sportközpont építésére kiírt közbeszerzést 
2017 márciusában nyerte meg a stadionépítés-
ben tapasztalatokkal rendelkező Pharos ’95 Kft. 
és az energetikával foglalkozó Wire-Vill Kft. A  
Főkert Zrt. egykori kertvárosi telephelyén 4,2 
milliárd forintból megépült hét szabványméretű 
focipálya – két élőfüves világítással, két műfü-
ves világítással, három élőfüves világítás nélkül 
– és egy világítással ellátott műfüves edzőpálya. 
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentő-
ségű beruházás a fővárosi tulajdonú, 16,5 hektá-
ros területen valósult meg. A hét pályát a csapat 
korábbi legendáiról, Puskás Ferencről, Budai II. 
Lászlóról, Détári Lajosról, Kozma Mihályról, 
Bozsik Józsefről, Tichy Lajosról és Kocsis Sán-

dorról nevezték el. A 3300 négyzetméter alapte-
rületű oktatási épület földszintjén tantermeket, 
konyhát, étkezőt, öltözőket és orvosi részleget, az 
emeleten kollégiumot, irodákat és további öltöző-
ket alakítottak ki, a konditermet a legkorszerűbb 
eszközökkel szerelték fel. A főbejárat közelében 
több mint száz gépkocsinak, öt busznak és 45 
kerékpárnak helyet biztosító parkolót, valamint 
új gyalogos-átkelőhelyet építettek. A beruházás 
részeként a kerítésen kívül kialakított, több mint 
egy kilométer hosszú futókört a környéken élők 
is szabadon használhatják majd. A létesítmény-
hez a Temesvár utcából nyíló Bozsik József sétá-
nyon lehet eljutni.

Fények, remények
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Advent van. Ki így, ki úgy készülődik az ünnepre. Az áruházak 
kicsit korábban kezdték, kicsit az a benyomásom, hogy ha így 
folytatódik, jövőre már ősz elején elkezdődik a karácsonyi vásár. 
De legkésőbb november végén mi, emberek (a kereskedők sze-
mében: vásárlók) is készülődni kezdünk. Elkészítjük vagy besze-
rezzük az adventi koszorút, ajtódíszt, újabban grincsfát is, elkezd-
jük elővenni a karácsonyi recepteket, gyűjtünk hozzá újabbakat 
is (vegán ételek, mindenmentes sütik és hasonlók), felrakjuk az 
ünnepi fényeket. 
Számomra legkedvesebb jele a karácsonyi készülődésnek az, hogy 
a város ilyenkor fénybe öltözik. Elkezdjük kitenni a piciny lám-
pásokat az ablakba, fényfüzéreket aggatunk rá, jó így ülni a szo-
bában, de ünnepi hangulatba kerül az arra járó is. Én is szívesen 
nézegetem hazafelé a fénydíszbe öltöztetett ablakokat, épületeket, 
jó arra gondolni, hogy másoknak is örömet szereznek az én abla-
kom fényei. Karácsony átvitt és a szó szoros értelmében a fényről 
is szól. Közeledik ugyanis a téli napforduló ideje, a nap, mikor 
megfordul  a Szent Iván éjszakája óta tartó trend, és újra egyre rö-
videbbek lesznek az éjszakák, és egyre hosszabbak lesznek a nap-
palok. Ezt a napot már a történelem előtti időben ünnepelte az em-
beriség, a fény ünnepének kultusza régebbi, mint a világvallások. 
Vonzódunk a fényhez, a jót, a reményt azonosítjuk vele, szemben 
a sötétséggel. Nem véletlen, hogy az egyház is a téli napforduló 
utáni napokban kezdte el ünnepelni Jézus születésnapját, a 300-
as években rendet vágva a különböző dátumok és hagyományok 
között. Karácsony nem csupán vallási ünnep, hanem a szeretet, a 
remény, a családok hagyományos és egyetemes ünnepe. Advent 
idején egy kicsit jobb emberré válunk, elkezdünk jótékonykodni, 
adakozni, így vannak ezzel még a szőrös szívűek is, így tesznek 
azok is, akik az év többi hónapjában nem adakoznak. A bevásár-
lások bosszúságain túltéve magunkat elkezdünk örülni a közelgő 
ünnepnek, annak, hogy újra és újra megnézzük majd a sokadszor 
látott érzelmes filmeket, hogy fénybe öltöztetjük a lakásunkat és a 
várost, és ahogy terjed a világosság, úgy nő szívünkben a szeretet 
és a remény, hogy a fény végül legyőzi a sötétséget, a jó a rosszat. 

Boldog karácsonyt mindenkinek!

Burány Sándor
országgyűlési képviselő

A Budapest Honvéd FC Magyar Futball Akadémiájának új kert-
városi utánpótlásközpontját Orbán Viktor miniszterelnök és 
George F. Hemingway klubtulajdonos adta át a napokban. A 
Főkert Zrt. egykori kertvárosi telephelyén 4,2 milliárd forintból 
megépült hét szabványméretű focipálya – két élőfüves világí-
tással, két műfüves világítással, három élőfüves világítás nélkül 
– és egy világítással ellátott műfüves edzőpálya.

Átadták a Honvéd utánpótlás-
centrumát

KÍNOS

Détári lemaradt
A Nemzeti Sport információi szerint 
Détári Lajost, a Budapest Honvéd 
legendás alakját nem engedték be a 
Magyar Futball Akadémia átadóün-
nepségére.  A kispesti klub a történtek 
kapcsán az alábbiakat írta: „Détári 
Lajos is meghívót kapott az utánpót-
lásközpont megnyitójára. Ebben kér-
tük őket, hogy kedd délutánig jelez-
zék a részvételi szándékukat. Détári 
Lajos ezt azonban nem tette meg, 
majd csütörtök reggel megérkezett a 
megnyitóra, de mivel nem volt rajta a 
listán, csak külön engedéllyel jöhetett 
volna be. Biztonsági szolgálatunk fel-
hívta a klub illetékesét, Détári Lajos 
azonban nem várta meg ezt a hívást, 
és távozott” – írta a nemzetisport.hu.

CIKI

Beszólt
az államtitkár
Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki 
Kabinetiroda nemzetközi kommuni-
kációért felelős államtitkára az Echo 
Tv-ben osztotta meg, mit gondol a 
kormány arról, hogy az EP azt kérte 
Magyarországtól, adja ki a menedék-
jogot kapott Nikola Gruevszki volt 
macedón kormányfőt. Semmi keres-
nivalójuk az ügyben, mondta az ál-
lamtitkár, aki szerint  Gruevszki leg-
nagyobb bűne az, hogy megvédte a 
határt a terrorizmustól és a bevándor-
lóktól. Az Európai Parlament csak ne 
üsse bele az orrát a Gruevszki-ügybe 
– írta a hvg.hu.

A szobor Kristóf Lajos kispesti szobrászművész alkotása
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Tüzelőt is kapnak télire GAZDASÁG

A Budapesti Kereskedelmi és Ipar-
kamara (BKIK) XIX. kerületi Tag-
csoportjának nevében Szatmáry-Jähl 
Angéla elnök köszöntötte a résztve-
vőket a fórumon. A BKIK tervei sze-
rint hamarosan minden kerületben 
lesz önálló irodája a tagcsoportok-
nak, így Kispestnek is, mert jelenleg 
a kispesti kamarai tagok a XVIII. és 
a XX. kerületi irodákban intézhetik 
ügyeiket. A fórum első előadójaként 
Gajda Péter polgármester megkö-
szönte a helyi vállalkozók munkáját, 
hiszen az innen érkező iparűzési adó 
teremti meg az anyagi fedezetet, az 
alapot a város zavartalan működésé-
hez. Mint mondta, a város 10-11 mil-
liárdos költségvetéséből mintegy 4 
milliárd forint érkezik a fővárosi for-
rásmegosztásból a helyi vállalkozók-
tól.  A polgármesteri előadás után Pa-
taki Gábor, a Predeem Hungary Kft. 
ügyvezetője a jövőbe repítette a hall-
gatóságot. Előadásában a ma még 
szokatlan fogalmakról, gazdasági 
megoldásokról, a „kriptovalutákról”, 
mint befektetésről, illetve a vállal-
kozások indításában is segítő úgy-
nevezett  „blokkláncról”, valamint 
a Bitcoin-vásárlás adta előnyökről, 
lehetőségekről, használatának eddigi 
tapasztalatairól beszélt. A hétközna-
pokban is jól hasznosítható előadá-
sában Marjay Gyula, a Vállalkozók 
Országos Szövetsége Budapesti és 
Pest Megyei Regionális Szervezet 
elnöke, könyvvizsgáló és adószak-
értő a vállalkozásokat érintő főbb 
2019. évi adóváltozásokról (áfa, tao, 
szja, kata, járulékok) beszélt.

A Közpark Kft. munkatársai szállítják ki a rászorulóknak a tűzifát

Őszi civil fórum a Tudásházban

Ikladiné dr. Petres Veronika irodavezető

Rekordszámú, mintegy 1200 javaslat érkezett idén a kispesti 
városrészekből a jövő évi Közösségi Költségvetéshez. A javas-
latokat jelenleg a Polgármesteri Hivatal illetékes irodái ösz-
szesítik, majd kiválasztják azokat, amelyek megvalósíthatóak 
területenként, azután szavazhatnak majd a kispestiek, mit 
tervezzen 2019-es költségvetésébe közösségi szavazás alapján 
az önkormányzat – tudtuk meg a szokásos őszi Civil Fórumon, 
amelyre a kerületben tevékenykedő civil szervezetek képviselői 
kaptak meghívást. A tél beállta előtt húsz rászoruló család, illetve magánszemély 

kap téli tüzelőt, 1-1 köbméter fát, és ahol a kályha vagy kazán 
alkalmas az elégetésére, papírhulladékból készített „téglát”, 
papírpelletet. Ez a segítség összesen több mint 10 millió forint-
ba kerül.  

Gajda Péter polgármester, a hagyományoknak 
megfelelően a rövid köszöntő után tájékoztatót 
adott az elmúlt időszak legfontosabb eseménye-
iről, külön kiemelve a városi fejlesztéseket, be-
ruházásokat, felújításokat.  Elsőként arról szá-
molt be a polgármester, hogy tovább folytatódik 
az az 500 millió forintos intézményfejlesztési 
program, amelynek keretében évente egy nagy 
felújítás (200 millió) és több apróbb (20-100 mil-
lió) beruházás zajlik önkormányzati forrásból.  
Ugyancsak téma volt a zöldhulladék elszállítása 
is. A városvezetésnek komoly fejtörést okoz, és 
ugyancsak sokat költ az önkormányzat minden 
évben a kerületben összegyűjtött zöldhulladék 
elszállítása, amelynek költségeit (minimum 20 

millió forint) egy őszi akció keretében az önkor-
mányzat átvállalja. 2007 óta avargyűjtő ketrece-
ket, jelenleg 190 darabot is felállít és rendszere-
sen ürít a Közpark Kft. kerületszerte. Ezen kívül 
folytatódik a kerület komposztálóprogramja, 
amelynek keretében évente csaknem 100 kispes-
ti kaphat ingyen komposztáló edényt vagy hálót 
az önkormányzattól.  A fórum második felében 
Ikladiné dr. Petres Veronika, a Humánszolgálta-
tási és Szociális Iroda vezetője tájékoztatta a je-
lenlévőket a néhány hónapja megalakult Idősügyi 
Tanács tevékenységéről, összetételéről, valamint 
beszélt a kerületi Szociális Szolgáltatástervezési 
Koncepció felülvizsgálatáról és annak tartalmá-
ról.

Az önkormányzat szociális intézményhálózata 
mindazoknak próbál segíteni, akik a tél köze-
ledtével erre rászorulnak. A mintegy 1 hónapra 
elegendő tüzelőt rászorultságtól függően idén is 
azok kapják, akiket az önkormányzat szociális 
irodájának munkatársai javasoltak támogatás-
ra.  A tüzelőt az önkormányzat megbízásából a 
Közpark Kft. teherautója szállítja ki a rászorulók-
nak. A  gázzal fűtő rászoruló háztartások szén-

monoxid-riasztó készüléket kaphatnak, ugyan-
csak a szociális iroda javaslatai alapján. Minden 
rendszeres szociális támogatásban – lakhatási, 
ápolási, illetve gyógyszertámogatás – részesü-
lő kispesti család és magánszemély egyszeri 15 
ezer forintos plusztámogatást is kap, a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosultakat pe-
dig gyermekenként további 6 ezer forinttal támo-
gatja az önkormányzat az év végén. 

NEMZETISÉGEK

Gálaműsorral 
ünnepeltek
Fennállásának 10. évfordulóját gála-
műsorral ünnepelte a Romák Felzár-
kóztatásáért Egyesület a Városháza 
dísztermében. Hofher József SJ, 
majd Szigetvári Györgyné, a Kispesti 
Nagyboldogasszony Karitász veze-
tője és Losó Györgyné, az egyesület 
elnöke a kezdeteket idézték fel. A 
cigánypasztoráció kapcsán jött létre 
a vallási és kulturális programokat 
kínáló Talentum klub a Karitászon 
belül, ebből alakult meg az egyesü-
let. Az ünnepségen Lakatos Ferenc 
és zenekara előadásában felcsendült a 
magyar Himnusz, majd a nemzetkö-
zi cigány himnuszt énekelte el Kállai 
Szilvia tanítónő, az önkormányzat ro-
mareferense. 

VÁNDORDÍJ

A Fesztivál-zene-
kar elismerése
A Kispesti Bolyai János Általános 
Iskola lett a 2017/2018 tanévben a 
Budapesti Fesztiválzenekar ifjúsági 
programjában az Év partneriskolája - 
tudtuk meg Csintalan Tamástól, part-
neriskolai koordinátortól. A vándor-
díjat azok nyerhetik el, akik a legtöbb 
pontot gyűjtötték össze, koncertekre 
jártak, a Fesztiválzenekar minél több 
rendezvényén részt vettek, próbater-
mi látogatásokra mentek el, az elsők 
között jelentkeztek a hangszerkósto-
lókra, gyermekoperák bemutatóira: 
azaz minél több zenei élményhez ju-
tottak. (Fotó: Stiller Ákos)

Vállalkozói fó-
rum a KMO-ban
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Török program az Árnyas oviban 

Tavaszig ismerkednek a török kultúrával

A Szivárvány óvoda után az Árnyas ovi kicsinyei is ismerked-
hetnek a török kultúrával az önkormányzat és a Yunus Emre 
Intézet, a Török Kulturális Központ közös programjában. A 
programindítón üdvözölhették Prof. Dr. Emel Gülden Oktayt, 
a török nagykövet feleségét, Yakup Gült, a Yunus Emre Intézet 
igazgatóját is.
Kispest és a török testvérváros, Pendik már 
nyolcéves kiemelkedő kapcsolatát a mély barát-
ság jellemzi. A két város vezetése mindent meg-
tett azért, hogy a barátság elmélyülhessen, és a 
két városrész (Pendik egyik kerülete Isztambul-
nak) lakói megismerhessék egymás kultúráját, 
hagyományait, gasztronómiáját. Fontos állomása 
volt ennek a kapcsolatnak a Szivárvány óvodá-
ban év elején indult program, amelyet az óvoda 
és a szülők kezdeményeztek, és amely most – a 
Szivárvány mellett – az Árnyas óvodában folyta-
tódik. A program sikeres, általa már nem csupán a 
kispesti felnőttek, valamint általános és középis-
kolások, hanem az óvodások is megismerkedhet-

nek a török kultúrával. Yakov Gül köszöntőjében 
hangsúlyozta, hogy az Európában példa nélküli 
programot kizárólag abból a célból valósították 
meg, hogy értékeket adhassanak át. Mint mondta, 
reméli, hogy a mostani is hasonlóan sikeres lesz, 
mint a korábbi. A most indult és tavaszig tartó 
program során a Szivárvány és az Árnyas óvoda 
ovisai török népi mondókákkal, dalokkal, mesék-
kel, táncokkal, az ebru-festészettel, fonalkészítés-
sel, gyermekjátékokkal és ízekkel ismerkednek, 
kirándulnak a budapesti török emlékhelyekre, és 
óvodapedagógiai foglakozás is vár rájuk a Nem-
zeti Múzeumban. 

NEMZETEK

Portugália
Nemzeteket bemutató sorozatának 
12. állomásaként Portugál napot ren-
dezett a Wekerlei Kultúrház. Köszön-
tőjében Maria José Teixeira de Morais 
Pires, Portugália magyarországi 
nagykövete méltatta Wekerletelep 
építészetét, beszélt a parafáról (Por-
tugália a világ legnagyobb parafa-
termelője), és külön kiemelte, hogy 
magyar középiskolákban (Kispesten 
a Károlyi gimnáziumban) és egyete-
meken is tanítják a portugál nyelvet. 
Dr. Hiller István, a Parlament alelnö-
ke, Kispest országgyűlési képviselője 
úgy fogalmazott, hogy Portugália a 
hagyományos és modern művészetek 
tárháza, nagyszerű kultúra gazdája, 
vidám és öntudatos emberek országa, 
ahol jó beszélgetni az emberekkel.  A 
portugál kalandozásban történelmi 
és ismeretterjesztő előadások, mese, 
zene, ízek és hangulatok segítették a 
látogatókat. Láthatták Rajnai Károly 
természet- és városfotóit, tablókat 
az azulejo csempékről és a fado-ról, 
erről a zenét és verset magában fog-
laló különleges előadói műfajról, va-
lamint portugál nyelvet beszélő híres 
emberekről és a vitrinekben érdekes-
ségeket is. A portugál ízek büféjében 
egyebek mellett portugál krémest is 
lehetett kóstolni.
A Kispesti Károlyi Mihály Magyar-
Spanyol Tannyelvű Gimnázium por-
tugál szakos diákjai élményekről 
meséltek, a portugál felfedezések tör-
ténetét Dr. Rákóczi István történész, 
az ELTE Portugál Nyelvi és Irodalmi 
Tanszékének vezetője foglalta össze, 
João Miguel Henriques, a Camões 
Intézet – Portugál Nyelvi Központ 
vezetője művészetről, hitről, zenéről 
és a fociról tartott előadást. 

Kilenc nemzetiségi önkormányzat kulturális 
műsorát láthatta és jellegzetes ételeiből ka-
pott ízelítőt a kispesti közönség a 23. nemze-
tiségi esten a KMO-ban. A majd háromórás 
műsorban egymást követték a kispestiek 
vendégművészei, együttesei, akiket a pro-
dukciók előtt a nemzetiségi önkormányzatok 
vezetői mutattak be röviden a közönségnek. 
Büszkék vagyunk a kerületben lévő nemze-
tiségekre, akik évente egy alkalommal együtt 
ünnepelnek, de a hétköznapokban önállóan is 
megmutatkoznak a kispestiek előtt – kezdte 
köszöntő beszédét a KMO színháztermében 
Vinczek György alpolgármester, aki büszkén   
mesélte el, hogy az Erkel iskola után az Arany 
óvodában és a Deák gimnáziumban is indult 
már nemzetiségi osztály, illetve csoport, ahol 
a német nyelven kívül a német hagyományok-

kal is ismerkednek a gyerekek. A kulturális 
műsorok sorát a német nemzetiségi óvodás-
csoport és az Erkel iskolások nyitották. A ro-
mán önkormányzat vendége a Nagykárolyi 
Folklór Együttes volt, akik remek hangszeres 
tudásukkal érdemelték ki a közönség figyel-
mét. Az örmény ArusenKaa zenekar külön-
leges hangzásvilágot varázsolt a színpadra. 
Az Ellinizmosz Görög Tánccsoport elegáns 
mozgásával és gyönyörű ruháival vívta ki a 
kispestiek elismerését. A lengyel önkormány-
zat meghívta a színpadra a Polonez Néptánc-
együttes gyermek táncosait. A cigány ön-
kormányzat meghívására a Romano Glaszo 
zenekar örömzenélését hallhatták a nézők, 
ők még a közönséget is megénekeltették. A 
horvát hagyományőrző néptánccsoport kü-
lönleges táncainak és népzenéjük lágysága, 

könnyedsége után szinte berobbant a szín-
padra a bolgár Roszica Néptánccsoport gye-
rekserege, akiknek szereplési profizmusukat, 
tánctudásukat a nézők vastapsa kísérte. Az est 
zárásaként a szerb önkormányzat vendége, a 
Selo zenekart muzsikált, akik a program után 
még a vendéglátás alatt is zenéltek a résztve-
vőknek. A műsoros est után a gasztronómiai 
bemutatón kóstolhattunk német pikáns sa-
vanyú levest és kevert túrót, lengyel húsvéti 
levest, zsureket, roma babos káposztát há-
romféle hússal és banánkenyeres tiramisut, 
bolgár kavarmát, örmény töltött padlizsánt, 
kebabot és napoleonkát (krémeshez hasonló 
édesség), török saslikot és szerb sült babot, 
csevapcsicsát és sós túrós rétest.

Fergeteges nemzetiségi est a KMO-ban



A meghatalmazásról
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TÁRSASHÁZI

ROVAT

Lassan vége az évnek, és januártól kezdődik a közgyűlések időszaka. 
Ezeken a tulajdonosok közös vagyonukkal kapcsolatban számos dön-
tést hoznak. Az erre jogosultak – olykor jelentős része – ezt megha-
talmazottak révén teszik.   
A bizalmat élvező meghatalmazott a társasházi közgyűlésen a meg-
hatalmazó helyett és nevében fog szavazni, tulajdonosi jogosítványa-
it gyakorolni. Tapasztalataim szerint a meghatalmazásokkal való sza-
vazás több problémát is felvet.  A meghatalmazás akkor érvényes, ha 
azt közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalták. 
Társasházakban általában az utóbbival élnek. A meghatalmazott bár-
ki lehet, nem szükséges tulajdonostársnak lennie. Számos közgyű-
lésen tapasztaltam a meghatalmazások helyszínen történő tanúzását 
úgy, hogy a meghatalmazó nincs jelen, a részéről történő aláírás nem 
a tanúk jelenlétében történik. Az ilyen meghatalmazás aligha lehet 
érvényes, az nem felel meg jogszabályok által támasztott követelmé-
nyeknek. Gyakorta előfordul, hogy egyes tulajdonosok a közgyűlé-
sektől általában távol maradóktól összegyűjtött meghatalmazásokkal 
fontos kérdéseket akár egy személyben vagy csupán néhányan el tud-
ják dönteni például a közös képviselő leváltását, a hitelfelvételt, fel-
újítást. A Társasházi Törvény sajnos ennek lehetőségét nem zárja ki. 
Ez megelőzhető, ha a társasház az SZMSZ-ben kiköti, hogy egy tu-
lajdonos maximum hány meghatalmazással szavazhat a közgyűlésen. 
Ezt az SZMSZ módosításával meg lehet tenni. Előfordult korábban, 
hogy a közös képviselő a saját maga gyűjtött meghatalmazásokkal 
döntött a jelenlévő tulajdonosok ellenére fontos kérdésekben. Ezt az 
eljárást az új PTK szigorította. Képviselő nem szavazhat olyan kérdé-
sekben, amelyben érdekellentét áll fent, jelen esetben a tulajdonosok 
és a képviselő között. 
Összefoglalva tehát, bárki lehet meghatalmazott, de a meghatalma-
zást az arra jogosult személy magánokiratba köteles foglalni. Ha az 
SZMSZ-ben nincs szabályozva, akkor bármennyi meghatalmazás 
gyűjthető. Nem tekinthető etikus eljárásnak, ha a közös képviselő 
gyűjt meghatalmazásokat saját vagy közeli hozzátartozója részére. 
El kell kerülni, hogy a házastárs vagy a közös képviselő gyerekének 
szavazata döntsön a beszámolók elfogadásáról, a képviselő megerő-
sítéséről és javadalmazásáról, az anyagi kérdésekről. A tulajdonosi 
jogosítványokról, a meghatalmazásokról is időszerű lenne a társashá-
zi törvényt pontosítani.

Minden kedves olvasónak kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog 
új évet kívánok!

Hegyi András

Gajda Péter
polgármester fogadóórája:
Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján folyamatosan (347-4525)
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 
18-20.

Vinczek György
(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.)

Kertész Csaba
(6. sz. választókörzet)
alpolgármester fogadóórája:
Minden hónap második keddjén 
14–16 óra között, telefonos bejelent-
kezés alapján (347-4573)
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 
18-20.

Rátkay Andrea
(3. sz. választókörzet)
alpolgármester
képviselői fogadóórája:
Minden hónap első péntekén 17.00–
18.00 óráig, Kispesti Vass Lajos 
Általános Iskola (Csokonai utca 9.)

alpolgármesteri fogadóórája:
Bejelentkezés e-mailben: 
ratkayandrea@gmail.com vagy
telefonon: 06-20-378-4243

Burány Sándor (MSZP)
országgyűlési képviselő:
Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján folyamatosan
(06-20-466-8492)

Dr. Hiller István (MSZP)
országgyűlési képviselő:
Minden hónap második
csütörtökén 17.00-tól,
előzetes bejelentkezés nélkül
MSZP-iroda
(Kossuth Lajos utca 50.)

Dr. Béja Julianna
jegyző fogadóórája:
Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján (347-4529)
Városháza „A” ép. I/27.

* * *

1. sz. választókörzet
Fekete László
(MSZP-DK-PM)
Minden hónap második keddjén
17.00-tól a Forrásházban.
(Dobó Katica u. 18.)

2. sz. választókörzet
Bogó Józsefné
(MSZP-DK-PM)
Telefonos egyeztetés alapján folyama-
tosan (06-20-466-8492)

4. sz. választókörzet
Teknős Ferenc
(MSZP-DK-PM)
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, e-mail: 
dkkispest@gmail.com)

5. sz. választókörzet
Kránitz Krisztián
(MSZP-DK-PM)
Telefonos egyeztetés alapján folyama-
tosan (06-20-971-3397)

7. sz. választókörzet
Lackner Csaba
(MSZP-DK-PM)
Telefonos egyeztetés alapján folyama-
tosan (06-20-549-2400)

8. sz. választókörzet
Ékes Gábor (Fidesz-KDNP)
Minden hónap első szerdáján
17.00–18.00 óra között
Wekerlei Társaskör Egyesület
(Kós Károly tér 10.)

9. sz. választókörzet
Somogyi Lászlóné
(MSZP-DK-PM)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-432-7731)

10. sz. választókörzet
Szujkó Szilvia
(MSZP-DK-PM)
Minden hónap első péntekén 17.00-tól 
előzetes bejelentkezés alapján
MSZP-iroda
(Kossuth Lajos utca 50.)

11. sz. választókörzet
Varga Attila
(MSZP-DK-PM)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-1-550-0019)

Listás képviselő
Dódity Gabriella
(Fidesz-KDNP)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-242-7079)
Fidesz-iroda (Ady Endre út 91.)

Listás képviselő
Szathury Kolos (Fidesz-KDNP)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-364-2441)

Listás képviselő
Lazányi Ferenc (Fidesz-KDNP)
Minden hónap első szerdáján
17.00–18.00 óra között
Wekerlei Társaskör Egyesület
(Kós Károly tér 10.)

Listás képviselő
Ferenczi István (LMP)
Telefonos egyeztetés alapján folyama-
tosan (06-20-239-2122)

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

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
KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET
1195 Budapest, Ady Endre út 122-124.
Telefon: 347-5900
YAMAMOTO REHABILITÁCIÓ INTÉZET
1196 Budapest, Petőfi u. 79.
Telefon: 281-3035

EGÉSZSÉGÜGY

Hegyi András
írása



Kiadja a FRI Nyomda Szolg. Bt. • Főszerkesztő: Szabó Dávid • Postacím: 1191 Budapest, Kossuth Lajos u. 50.
Telefon: 0620-580-3245 Email: magazinlapok@gmail.com • Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt. nyomda 1225 Budapest, Campona u. 1.
Megjelenik havonta 27.000 példányban, következő megjelenés: 2019. február
A magazin tartalmát szerzői jogok védik! • www.magazinlapok.hu

KISPESTI MAGAZIN22 apróhirdetés 23hirdetésKISPESTI MAGAZIN

Fagyálló csere 8.990 Ft

9.990 Ft / db

155/70R13
Laufenn téligumi

Gumiszerelés és tárolás 
együtt

3.100 Ft / dbAblaktörlő lapát (első)

Akkumulátor

Vezérlés csere

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

Nyitva tartás: 
h - szo 09.00 – 20.00  
v 09.00 – 18.00

2018.12.13-án és 2018.12.14-én 
Budapest,

Üllői út 201., Shopmark

-10 % A TELJES ÁRUKÉSZLETRE*
* A kedvezmény csak a 1191 Budapest, Üllői út 201. üzletünkre érvényes 2018.12.13-án és 2018.12.14-én és a kasszánál kerül levonásra. Más kedvezménnyel nem összevonható. Az akció az ajándékutalványokra nem vonatkozik.

NÉZZEN
BE

HOZZÁNK!

KÜLÖNLEGES 
NYITÁSI 

AJÁNLAT 

Az ajánlataink a készlet erejéig érvényesek. Eladás csak háztartási 
mennyiségben. A színeltérések nyomdatechnikai adottságokból 

adódhatnak. A tévedések jogát fenntartjuk.
KiK Textil és Non-Food Kft. · Hengermalom út 19-21 · 1117 Budapest

További, Önhöz közeli üzleteket talál honlapunkon: www.kik.hu 
Iratkozzon fel hírlevelünkre! Az árak bruttó árak és forintban értendők. www.kik.hu

Jack & Jones 
férfi  farmer
különböző 
koptatások & méretek

SZOLGÁLTATÁS

BÁDOGOS, TETŐFEDŐ, 
ÁCS, KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI 
MUNKÁT VÁLLALOK! TEL.: 
280-1271, 06/20-532-7823

Ha tud olyan kis munkát, 
amit más nem vállal el, mi 
szívesen elvégezzük. Kő-
műves, burkoló, festők, 
vízvezeték szerelő szakem-
berek állnak rendelkezé-
sére. Tel.: 06/20-416-5879, 
06/30-486-7472

Gyógypedikűr, manikűr, 
teljes test, talpmasszázs /
nem szex/. Gyengéd csont-
kovácsolás Bowen tech-
nikával, amitől elfelejtheti 
nyakfájását, lumbágóját 
2-3 alkalom után. ildikó 
tel.: 295 3998, 20 335-5653

Redőnyös munkák készí-
tése, javítása, gurtnicsere, 
szúnyogháló, reluxa, har-
monika-ajtó, roletta. Meg-
bízhatóság, elfogadható 
ár. Tel.: 276-5827 üzenet, 
mobil:06-30-212-9919

Bádogos, tetőfedő (beázá-
sok megszüntetése) tető-
szigetelés, burkolás, festés, 
kőműves (kéményfelújítás) 
vízszerelési munkák válla-
lása. 
Családi Ház és lakásfelújí-
tás, hőszigetelés azonnali 
kezdéssel, ingyenes kiszál-
lás és árajánlat. nyugdíja-
soknak 10% kedvezmény. 
Tel.: 06 30-557 90 74, 06 
20-536 03 69

KÖLTÖZTETÉS, LOMTALA-
NÍTÁS Megbízható rako-
dókkal, gyors ügyintézés-
sel!
Iroda, lakás költöztetés. 
Igény szerint akár csoma-
golással együtt! Padlás, 
pince lomtalanítás.
Kispestieknek INGYENES 
kiszállás! Tel. 280-25-42, 
06-70-2-144-235

S Z Ő N Y E G T I S Z T Í TÁ S -
és KÁRPITTISZTÍTÁS! 
Melegvizes mélymosás, 
vegytisztítás, szegés, javí-
tás, függöny mosás, taka-
ró mosás. Háztól - házig 
2 nap alatt! Otthonában 
is vállaljuk padlószőnyeg 
tisztítását,ülőgarnitúrák, 
fotelek, székek, irodabú-
torok textilkárpit tisztítá-
sát. 20 éves tapasztalat EU 
minőség, garancia! www.
szonyegexpressz.hu Tele-
fon: 06-1-280-75-74, 06 30-
94-94-360

Számítógépek javítása 
helyszínen, hétvégén is. 
Vírusirtás, tanácsadás, tele-
pítések, alkatrészcsere ga-
ranciával. Ingyenes kiszál-
lás! Aradi Zoltán Tel.: 06 70 
519 2470 Email: szerviz@
szerviz.info

Végkiárusítás, leértékelt 
áron! Rövidáru-Méteráru 
bolt! Cím: 1196 Budapest, 
Kossuth L. u. 68. Ny: H-P: 
8-16.00. Tel.: 06-1/280- 
1147, 06-20/261- 3252

Rácskészítés ajtóra, ablak-
ra, erkélyre. Előtető lakó-
telepi erkélyre. Korlátfelújí-

tás üvegezéssel, festéssel.
Egyéb lakatosmunkák, ja-
vítások. TEL.: 06  70 209 
4230, 06 1 284 2540

Nyugdíjas szűcs, szőrme 
bundák javítását és tisztí-
tását vállalja. 10-órától 18 
óráig. Tel: 282 4247

Kémények bélelése, átépí-
tése, belső marása teljes 
körű ügyintézéssel. Szabó 
Balázs 06-20-
264-7752  

Házhoz járó fodrász! Női-
férfi hajvágás, festés, dau-
er. Tel.: 290-43-82

A Kispesti Lengyel Nemze-
tiségi Önkormányzat 2018. 
december 11-én, 17.00 
órától közmeghallgatást 
tart, a XIX. Ker. Önkor-
mányzatnál. Cím: XIX. Ker. 
Városház tér 18-20.

RÉGISÉG

Színházak részére régi-
ségek, hagyatékok véte-
le készpénzben. Diszkrét 
ügyintézéssel, korrekt ár-
ajánlattal felvásárolunk 
bútorokat, festményeket, 
órákat, csillárt, szőnye-
geket, dísztárgyakat, pa-
pír régiségeket, katonai 
tárgyakat, hangszereket, 
ékszereket, keleti dolgo-
kat, ritkaságokat, stb.  Ki-
szállás, szakbecslés díjta-
lan, vagy küldjön fotót: 
a n t i k l a k b e r e n d e z e s @
gmail.com, tel.: 06 30 419 
2713

OKTATÁS

2018-TÓL MÁR VISSZA-
TÉRÍTIK A NYELVVIZSGÁK  
ÁRÁT! UGYE AZ IDÉN MÁR 
FOLYÉKONYAN SZERETNE 
ANGOLUL MEGSZÓLAL-
NI? NYELVVIZSGÁRA VALÓ 
FELKÉSZÍTÉS ÉRDEKLI? 
ÁLLÁSINTERJÚRA VAGY 
KÜLFÖLDRE KÉSZÜL? ÚJ 
TANFOLYAMAINK 4-6 FŐS 
M I N I C S O P O R T O K B A N 
N Y E LV S T Ú D I Ó N K B A N  
MOST INDULNAK, 45000 
FT ÁFÁVAL/40 ÓRA, 10 
HÉT. INGYENES BEMUTATÓ 
ÓRÁINKON VALÓ RÉSZVÉ-
TEL UTÁN BÁTRAN DÖNT-
HET, NINCS KOCKÁZAT! 
ÉS FŐLEG NINCS ZSÁKBA-
MACSKA :)
CHAT ANGOL NYELVSTÚ-
DIÓ ÉS FORDÍTÓIRODA, 
KISPEST, HUNYADI UTCA 
47. 
06-70-238-1226 és 282-60-
82 

ÁLLÁS

Agilis kolléganőket (akár 
nyugdíjas is) felveszünk te-
lefonos irodai munkára, jó
kommunikációs készség-
gel 100.000 Ft+jutalék 
bérezéssel. Érd: 0630/529-
6446-os számon.  

Előfizetői újságok kézbe-
sítésére keresünk hajnali 
munkavégzéssel kerék-
páros kézbesítőt. Munka-
kezdés 02.00-07.00-ig. Tel.: 
0620-221-6247 



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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Minden pénteken:
16:30 - 17:30

Helyszín:
Erkel Ferenc
Általános Iskola
kis tornaterme


