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Február 15-ig várják a
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Valamennyi országgyűlési képviselő és nemzetiségi szószóló leadta a január 31-ei határidőre saját és vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, gyermekeinek vagyonnyilatkozatát – közölte Hargitai János, az
országgyűlés mentelmi bizottságának KDNP-s elnöke az MTI-vel. Hogy
igazak-e, és a tényleges vagyoni helyzetet tükrözik a kézzel kitöltött vagyonbevallások, annak megítélését olvasóinkra bízzuk. De azért nézzünk néhány
árulkodó példát, érdemes belőlük szemezgetni, mert akadnak közülük viccesnek tűnő bevallások is. Bár a kormányzati kommunikációban szárnyal
a magyar gazdaság, és Orbán Viktor miniszterelnök már csak két gyereket
tart el, mégsem tudott 250 ezer forintnál többet a szűkösebb napokra félretenni, így a miniszterelnök megtakarítása 742 ezer forintról csupán 993 ezer
forintra nőtt. Örömmel olvashatjuk, hogy a családi vagyon is szépen dagad,
hiszen édesanyja a közelmúltban sertésteleppel és pályázati támogatással
gyarapodott, hárommillió forinttal csökkent Kósa Lajos miniszter tartozása a
tavalyi vagyonnyilatkozatához képest. A propagandaminiszter Rogán Antal
ügyesebb volt, törlesztett 27,6 milliós banki adósságot, és 25 milliót kapott
találmányhasznosítási díjként. Már-már nagyon sajnáljuk, de a jegybankelnök Matolcsy Györgynek 2017-ben sem sikerült félretennie a fizetéséből.
Míg 2015-ben még 2,4 millió forint megtakarítása volt a számláján, 2016-ra
ez nulla forintra apadt, amit azóta sem sikerült feltornáznia, pedig a havi
fizetése 2017-ben is 5 millió forint volt, és ehhez még jött egy évre 495 ezer
forint cafetéria is. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter különböző
formában meglévő megtakarításainak összértéke 3 millió forinttal mintegy
7 millió forintra emelkedett, szüleivel szemben fennálló 30 millió forintos
tartozása nem csökkent. A képviselők eladósodásban is jobban teljesítettek.
Például látványosan megugrott L. Simon László adósságállománya, 1,2 millió forintról 283 millióra, de a szintén fideszes Győrffy Balázs vállát is 222
milliós teher nyomja. Áder János köztársasági elnöknek 2017-ben az előző évhez képest több mint 6 millió forinttal nőttek a megtakarításai, amelyek összértéke szerdán nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozata alapján
mintegy 65 millió forint. Az előző évhez hasonlóan, 2017-ben ismételten
Gyurcsány Ferenc kereste a legtöbbet a parlamenti képviselettel rendelkező
pártok vezetői közül. A DK elnökének vagyona csaknem 200 millió forinttal
gyarapodott, értékpapírban tartott megtakarításai ennek ellenére csökkentek
tavaly. Tóth Bertalannak, az MSZP frakcióvezetőjének jelentősen kedvezőbbé vált az anyagi helyzete az elmúlt évben: banki és más pénzkövetelései 5,4
millió forinttal emelkedtek, miközben hiteltartozása több mint 22 millió forinttal, egymillió forintra csökkent. Az LMP frakcióvezetője, Szél Bernadett
az egyik olyan képviselő, aki látványosan részletesen vezeti a vagyonbevallását, még két zászlót is felírt a listára.
Az MSZP-s Molnár Zsolt megszabadult Audi A6-osától, és vett egy VW
Arteont. Bangóné Borbély Ildikó egy 2008-as Toyota Avensist vásárolt. Hiller István tíz éve hajtja 2007-es Volvo S60-asát, Mesterházy Attila megtartotta 1200-as BMW motorját. A fideszes államtitkár, V. Németh Zsolt a bevallás
készítésekor humorban sem szenvedett hiányt, vagyonnyilatkozatát ő még
kibővíti az ajándékba kapott eszközök listáját egy kávéfőzővel, egy mikrohullámú sütővel, sőt még egy Philips vízforralóval is.
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Elfogadta a fővárosi
forrásmegosztást a testület

LOMTALANÍTÁS

Többek között a kispesti általános iskolák felvételi körzethatárainak módosításáról, a fővárosi forrásmegosztás elfogadásáról és az idei igazgatási szünetekről szavaztak a képviselők 2018 első testületi ülésén.

Kukatúra indul
Alig heverték ki a kispestiek a tavaly év
végi, adventra időzített lomtalanítással
együtt járó kellemetlenségeket, a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. honlapján
máris olvasható az idei lomtalanítás
időpontja: március 18-26. Hogy ez az
ugyancsak korai időpont jó hír-e vagy
sem, döntse el ki-ki vérmérséklete szerint! Egy biztos, hamarosan kezdődik a
lomokkal való utcai küzdelem.

Módosították az iskolai körzethatárokat

PÁLYÁZAT
Városrészenként várják a kispestiek szavazatait

Közösségi költségvetés
2018-ban is
Külső források
Vadon Etelka, a Társadalmi Kapcsolatok Csoport vezetője arról tájékoztatta
lapunkat, hogy néhány, korábban benyújtott pályázat elbírálását várja az
önkormányzat. Ilyen például a Gyöngykagyló óvoda energetikai felújítására
beadott uniós pályázat. Hamarosan
indulhat a Szivárvány oviban, a hazai
minisztériumi pályázatból és az önkormányzati önerőből (30+30 millió)
megvalósuló hasonló beruházás is. A
wekerlei kispiac felújításához már az
építési engedélyt várják, és a kiviteli
tervek is készülőben vannak. Tavasszal
indul programsorozat 3 millió forintos
minisztériumi támogatással a szelektív
hulladékgyűjtésről.

Február 15-ig várják a kispestiek szavazatait azokra a megvalósítandó fejlesztésekre, amelyeket korábban javasoltak
a kerület lakói, és az illetékes irodák szakemberei megvalósíthatónak tartottak. Mintegy 40 millió sorsáról dönthetünk
közösen.
A polgármester felhívással fordult a kispestiekhez, amelyben arra kérte a kerületben
élőket, hogy a Közösségi Költségvetés 2018.
program részeként osszák meg vele javaslataikat. Ezzel a lehetőséggel élve több mint
hatszáz javaslat érkezett, amelyeket a városháza illetékes irodáinak szakemberei az elmúlt
hetekben, a megvalósíthatóság szempontjából
egyenként megvizsgáltak. A polgármester tájékoztatása szerint a szavazólap kitöltésével és
visszaküldésével most arról dönthetnek a kispestiek, hogy az egyes városrészekben mely
projektek megvalósítását szeretnék támogatni
2018-ban. A legtöbb szavazatot kapott javaslatot az önkormányzat 2018-ban megvalósítja.

Gajda Péter arra kér minden kispestit, hogy
városrészenként (Kertváros, Hagyományos
Kispest, Wekerle, Felső-Kispest) csak egyegy javaslatot tegyenek.
A szavazólapot és bővebb információt találhatnak: https://uj.kispest.hu/felhivasok/7068kispesti-kozossegi-koltsegvetes-2018
Beküldés módja: gajda@kispest.hu, vagy postán: Gajda Péter, 1195 Budapest, Városház tér
18-20.
Személyesen: Városháza portája (XIX. kerület, Városház tér 18-20.), Kispesti Rendészeti
Központ (XIX. kerület, Eötvös utca 3-7.), Humánszolgáltatási Iroda portája (XIX. kerület,
Ady Endre út 7.)

Némi szóváltás után módosították a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról
szóló rendeletet a képviselők.
E szerint a fejlesztéspolitikai

tanácsnok, Dódity Gabriella
feladata a továbbiakban bővül,
azaz „felkutatja a külső, elsősorban kormányzati és európai
uniós forrásokat. Érdekképvise-

leti tevékenységet folytat a kormányzati szereplőknél a kispesti projektek állami támogatása
érdekében.” Az érintett módosító javaslatával kiegészült a
szöveget, mely szerint „ehhez
a polgármester és Polgármesteri Hivatal minden segítséget
megad”, a képviselő-testület
elfogadta. Az idei év igazgatási szüneteiről szóló rendelet
szerint a kispesti Polgármesteri
Hivatal 2018. évi munkarendjében a nyári igazgatási szünet
2018. július 16-tól augusztus
17-ig, a téli igazgatási szünet
2018. december 20-tól 2019.
január 1-jéig tart. Támogatta
a képviselő-testület a Fővárosi
Önkormányzatot és a kerületi
önkormányzatokat
osztottan
megillető bevételek 2018. évi
megosztásáról szóló fővárosi
rendelettervezet elfogadását. E
szerint Kispest részesedése a

Nincs helye az uszításnak
Még az országgyűlési választások előtti kampányhajrá előtt,
tavalyi utolsó testületi ülésen
módosították a képviselők a
kerület tulajdonában álló közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletet, amely
rendezi a hirdetőberendezések
és reklámhordozók közterülethasználati hozzájárulásának különös szabályait is. Az általános
indoklás szerint az önkormányzat felismerve azt, hogy a kerületben élők fizikai, szellemi,
érzelmi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására
alkalmas társadalmi célú üzenetek országszerte egyre gyakrabban jelennek meg a közterületről
látható hirdetőberendezéseken,
ezért szabályozni kívánja a téves, illetve a társadalomra káros
üzenetek közzétételét a kerületben. A rendelet többek között
kimondja: a közterületen csak

olyan tartalommal helyezhető
el plakát, amely nem tartalmaz
semmilyen hátrányos megkülönböztetést, különösen népek,
nemzetiségek, etnikumok, nemek, korosztályok közötti, illetve szexuális hovatartozással,
vallási kötődéssel vagy fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos
diszkriminációt, illetve nem
támogathat ilyen nézeteket.
Nem lehet alkalmas gyűlöletkeltésre, illetve nem buzdíthat olyan magatartásra, amely
magánszemélyekkel szembeni
különbségtételre irányul. A közelgő országgyűlési választások
kapcsán Gajda Péter polgármester a döntés szükségességéről
elmondta: szerencsés lenne, ha
legalább Kispesten lenne olyan
szabályozás, amely bünteti a
gyűlöletkeltőket. Ideje példát
mutatni ebben, Kispest járjon
élen ennek megfékezésében.

Plakátstop

forrásmegosztásból 4 milliárd
128 millió 898 forint (idegenforgalmi adó: 972 ezer forint +
helyi iparűzési adó: 4 milliárd
127 ezer 926 forint), amely ös�szességében 156 millió 254 ezer
forinttal több, mint 2017-ben.
Egyetértett a testület a kispesti
általános iskolák felvételi körzethatárainak a Külső-Pesti
Tankerületi Központ által javasolt módosításaival. A változást
az Ady iskola fenntartóváltása
indokolta, hiszen az intézmény
tavaly a Budapest-Kispest Központi Református Egyházközösség fenntartásába került.
Vinczek György alpolgármester a napirend kapcsán elmondta, hogy a tankerületnek meg
kellett oldania a református
iskola körzetének megosztását
három iskola – Bolyai, Puskás,
Gábor – között.
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Modern lett a rendelő
a Berzsenyi utcában
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Wekerlére érkezett az első
kispesti baba 2018-ban
A Kispesti Önkormányzat babacsomagjával és virággal köszöntötte Gajda Péter polgármester Kispest legfiatalabb új polgárát, Sántha Pétert, aki 2018. január 2-án született a Szent István
Kórházban.
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Egészségnap
óvodásoknak
A Kispesti Vigadó adott idén otthont
a hagyományos, óvodásoknak tartott
egészségnapnak.
A gyermekek a különböző „foglalkozásokon” meghatározott ideig és
sorrendben vettek részt. Egy-egy
tevékenység időtartama és tartalma
igazodott az életkori sajátosságokhoz. Volt fogmosási gyakorlat, és
nem maradhatott el az egészséges
ételek kóstolása sem. A szervezésben
Juhászné Szücs Csilla (az Árnyas
óvoda vezetője) és Bánáti Tiborné
(a Gyöngykagyló óvoda vezetője),
a kerületi szakmai munkaközösség
vezetői vállaltak kezdeményező szerepet.

Továbbtanuláshoz kaptak
magántámogatást
Immár hatodik alkalommal támogatja kispesti diákok felsőfokú tanulmányait vállalkozása nyereségéből a
kispesti Kertvárosban élő dr. Halász
Géza mérnök, volt műszaki egyetemi
tanár. A városházi ünnepségen 25 fiatal kapott 50-50 ezer forintos pluszsegítséget. Kispest Önkormányzata
évek óta kiírja a felsőfokú tanulmányokat támogató Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázatot, és segíti a helyi
fiatalokat. Ehhez csatlakozott hat éve
dr. Halász Géza, aki a 25 legrászorultabb Bursa-ösztöndíjast külön is
támogatja egyéni felajánlásával. Az
adományozó, Halász Géza a szolidaritás jelentőségére hívta fel a figyelmet: a demokrácia egyik ismérve,
hogy az ember szolidáris legyen elsősorban a rászorulókkal, ezért akinek
lehetősége van rá, segítsen a rászorulóknak – mondta, és arra kérte a
fiatalokat, hogy ha majd arra kerül a
sor, ne feledjék ezt a támogatást, és
tegyenek így ők is. Végezetül a tanulás fontosságát hangsúlyozta: mindenképpen be kell fejezni a tanulmányokat, ehhez nyújt ő egy kis anyagi
segítséget. Az ünnepségén Pánczél
Kristóf énekes-zongorista és Haluska
Gyöngyi énekes köszöntötte műsorral
a fiatalokat.

önkormányzat

GONDOZÁS

Rá sem lehet ismerni a régi épületre

Állami támogatás hiányában teljesen önerőből, mintegy nettó
76 millió forintból újította fel kívül-belül a kispesti önkormányzat a gyermek háziorvosi és kerületi védőnői szolgáltatásoknak
is helyet adó épületet a Berzsenyi utcában.
vosokkal. A felújítás során sor került a több mint
Akik ismerik a rendelőintézet történetét, tudják,
hogy egy régi elképzelés szerint a szolgáltatás át
harmincéves épület tetőszigetelésének felújítákerült volna Wekerlére, a Kós térre, ám lakossására és a homlokzati fal hőszigetelésére, valamint
gi kérésre és hosszú egyeztetések után szakmai
a homlokzati nyílászárók cseréjére. A belső terek
megfontolásból mégis ezt az épületet újította
átépítése során a válaszfalak áthelyezésével az 5
fel az önkormányzat. A
orvosi rendelő és a kiszolfelújítás után egy teljesen
gáló közös helyiségek, a
új, minden igényt kielégíMinden igényt
tő rendelőkomplexumot,
pihenők, az elkülönítő, az
kielégítt
gyermekorvosi rendelőt és
étkező, az öltözők, a zuhavédőnői szolgálatot vehetnyozó, valamint a betegvánek ismét birtokba a kisró is megszépült. Sor került
pestiek. A wekerlei gyerekeket is ellátó, mintegy
a
burkolatok,
a
közművezetékek
és a vizesblok540 négyzetméter alapterületű, csaknem négykok,
valamint
a
fűtés
berendezéseinek
teljes cseezer kisgyermek ellátására alkalmas rendelőinréjére.
Ezen
kívül
korszerűbb
világítást
és infortézet korszerűsítéséről a város vezetése hosszú
ideig egyeztetett a praxisokban dolgozó háziormatikai eszközöket kapott a rendelő.

A kis Péter 3490 grammal és 56 centiméterrel született
Négy évvel ezelőtt köszöntöttük először a város
nevében az új év első kispesti kisbabáját és családját. Ilyenkor a jókívánságok mellett átadjuk az
önkormányzat babacsomagját, amelyet minden
kispesti családnak elvisznek a kerületi védőnők,
ahol kisbaba születik az év során – mondta Gajda
Péter, amikor meglátogatta a Sántha családot a
wekerlei „Barátok közt” házban, ahol másfél éve
élnek. A kis Péter 2018. január 2-án 3490 grammal és 56 centiméterrel született a család első
gyermekeként. Rendkívül kiegyensúlyozott, nyugodt baba, már kéthetesen 6 órát is aludt egyfolytában – büszkélkednek a szülők. A fiatal család a
VI. kerületből költözött Kispestre, alig másfél éve

laknak Wekerlén, és rendkívül jól érzik magukat
itt, ami, mint mondják, kisváros a nagyvárosban. Kispesten évente átlagosan 480-550 közötti
baba születik, ezért a kerületi védőnői szolgálat
szakmai támogatásával 2013 szeptemberében új
kezdeményezésként indította az önkormányzat
babacsomag-programját, amelynek keretében a
kerületi kismamák és újszülött babái kapnak egyegy egységcsomagot, amelyben fontos használati
eszközöket, például babasapkát, előkét, textilpelenkát, úgynevezett „kifogót”, kombidresszt,
szoptatós füzetet, törülközőt, hűtőmágnest, a kötelező oltások rendjével készítettek össze a szakemberek.

Idei bölcsődenyitogató
Negyedik alkalommal került sor erre
az átfogó, beszélgetéssel egybekötött
programra, ahol a kispesti bölcsődék
vezetői személyesen ismertették meg
az érdeklődő szülőket intézményük
tevékenységével. A meghívott vendégeket Brinza Istvánné, az Egyesített Bölcsődék intézményvezetője és
Vinczek György alpolgármester köszöntötte. Brinza Istvánné a bölcsődei rendszerről, szolgáltatásokról,
lehetőségekről és a felvételi rendről
adott tájékoztatást. Kispesten hat
bölcsődét tart fenn az önkormányzat
480 férőhellyel.
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Kispesté lehet a Határ
úti terület?

A török kultúrával
ismerkednek
Egyedülálló, óvodásoknak szóló programmal tovább bővült a
Kispest-Pendik testvérvárosi kapcsolat. Négy hónapon keresztül ismerkednek a török népi mondókákkal, dalokkal, mesékkel, táncokkal, gyermekjátékokkal és ízekkel a Szivárvány óvoda nagycsoportos óvodásai. Az áprilisig tartó színes kulturális
programot a Budapesti Török Kulturális Központ és az önkormányzat támogatja.

Megújul
a Shopmark
Április végétől várhatóan augusztusig, átalakítás miatt zárva tart a Shopmark bevásárlóközpont. A több mint
húszéves épület műszaki állapota
korából adódóan felújításra szorul.
Az átépítés megkezdését precíz tervezés előzte meg. Az alapos felmérés
és a bérlőkkel való egyeztetés következtében az a döntés született, hogy
a bevásárlóközpont négy hónapos
bezárásával mindenki számára hatékonyabban végezhető el egy ilyen
nagy volumenű felújítás. A külső
kivitelezési munkák már februárban
elkezdődnek, ez alatt viszont a bevásárlóközpont továbbra is látogatható lesz. A Shopmark április végén
zár be, és amennyiben a szerkezeti
bontások során nem tárnak fel olyan
hibákat, amelyek javítása érdemben
befolyásolná a felújítási ütemtervet,
augusztusban nyitja majd meg új
kapuit. A felújítás alatt födémáttörés
által a földszint világosabb lesz, új
mozgólépcsőt szerelnek be, a parkolóból pedig mozgójárda segíti majd a
könnyebb feljutást az épületbe. Tűzvédelmi okokból sprinkler rendszer
lesz kiépítve az épület teljes területén, valamint új liftek és légkezelő
berendezések kerülnek beépítésre.
Az épület teljes homlokzata és külső
környezete is új külsőt kap, illetve a
bérlői terek is megújulnak. A kedvelt
jelenlegi márkák és szolgáltatások
mellett új üzletekkel is bővül a bevásárlóközpont kínálata. Az ételudvar
választéka színesedik, és az épületen
belül új, impozáns helyszínre kerül.
Az Üllői úti ingatlan tulajdonosa
2016 óta a Magyar Posta Takarék
Ingatlan Befektetési Alap, amelyet a
Diófa Alapkezelő képvisel – adta hírül Shopmark.

KISPESTI MAGAZIN
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Ovis
sportprogram
A tavalyi nyitás után idén is folytatódik a kerületi óvodás sportprogram. Január elején a Vass iskolában,
február elején pedig a Puskás iskolában volt a következő foglalkozás.
A sportprogramot az önkormányzat Humánszolgáltatási és Szociális
Irodájának munkatársai rendezik az
utánpótlás-nevelő egyesületek és az
óvodapedagógusok közreműködésével. A mostani programon nyolc
óvoda – Gyöngykagyló, Árnyas,
Mézeskalács, Zöld Ágacska, Bóbita,
Napraforgó, Szivárvány, Százszorszép – 11 csapata vesz részt.

FOTÓKIÁLLÍTÁS
A polgármester és a képviselők szerint ez az állapot nem tartható

Mivel egyhamar nem várható, hogy rend lesz a IX. kerülethez
tartozó közlekedési csomóponton, a Határ úton, ezért az MSZP
két helyi országgyűlési képviselője, Burány Sándor és Hiller
István, a kerületi polgármester támogatásával kezdeményezik,
hogy a buszvégállomás területe a jövőben tartozzon Kispesthez, hogy a kerület mielőbb befejezhesse az ott évek óta húzódó rekonstrukciós munkákat.
Gajda Péter polgármester, aki a Határ úton uraltérszerkezetben elfoglalt szerepe miatt sokkal
kodó áldatlan állapotokkal kapcsolatban október
jobban kötődik a XIX. kerülethez, mint a IX.
közepén interpellációt nyújtott be Tarlós István
kerülethez. Kispest Önkormányzata azonban
főpolgármesterhez és a Fővárosi Közgyűléshez,
jelenleg nem tud semmi mást tenni, mint a paa kérdésünkre elmondta: Tarlós István válaszlenaszosokat a IX. kerület vezetéséhez irányítja.
velében arról tájékoztatEnnek következtében az
ta, hogy, a területen még
MSZP két országgyűlési
meglévő 3 pavilon és a
képviselője kezdeményezi,
folyamatban lévő peres
hogy a Határ úti buszvégElfogyott a türelem
eljárások miatt a hatályos
állomás területe a jövőben
vállalkozási szerződésben
tartozzon Kispesthez, hogy
rögzített határidőre a „kivia kerület befejezhesse az
telezési munkákat nem lehet befejezni”, a főváros
ott évek óta húzódó rekonstrukciós munkákat.
az ügyben tehetetlen. Gajda Péter szerint ez az
„Nem a területszerzés, nem a hódítás szándéka”
állapot nem tartható tovább, mert a terület elhevezeti őket, hanem azt szeretnék elérni, hogy az
lyezkedéséből adódóan a panaszok legnagyobb
emberek kényelmesebben tudjanak utazni. Javasrésze a Kispesti Önkormányzathoz érkezik, milatuk nem fáj a kormánynak, nem fáj a fővárosvel a kérdéses terület földrajzi helyzetéből, köznak, nincs benne pártpolitika, de észszerű, mert
lekedési hálózatának adottságaiból fakadó városi
előnyös a hétköznapi embereknek.

Szabad
szemmel
Yakup Gül és Gajda Péter villám-mangalázása
Mint azt a program indulásakor tartott ünnepséintézményekbe, helyekre is. Gajda Péter polgárgen Kaszper Ágnes óvodavezető elmondta, az
mester örömmel emelte ki, hogy ez a program az
óvoda nevelőtestületének régi törekvése, hogy
óvoda ötlete alapján és kezdeményezésére jöhet
más népek kultúrájának szeletkéit megismerteslétre. A program szakmai részét támogató Yunus
sék az ide járó gyermekekkel. Mivel Kispest testEmre Intézet, a Török Kulturális Központ igazgavérkerülete a török Pendik,
tója, Yakup Gül a világon is
„keleties hangzása miatt”
egyedülállónak nevezte a
erre esett a választásuk. Elmost induló programot, és
bízik abban, hogy hamarogondolásukat megosztották
Különleges program
san Pendikben is megvalóa szülőkkel is, akik érdeksulhat ennek magyar váltolődéssel támogatják kezzata. A rövid ünnepséget a
deményezésüket. Az óvoprogramban résztvevő nagycsoportos óvodások
davezetőtől megtudtuk azt is, hogy a programot
műsora, utána pedig Gajda Péter polgármester,
az iskolába menő nagycsoportosoknak állították
valamint Yakup Gül igazgató közös bemutató
össze, amelyben lesznek majd nyelvi érdekessévillám-mangalázása (hagyományos török társasgek, dalok, mondókák, gyerektáncok, gasztrojáték) zárta.
nómiai ízelítők, látogatások török jelleget viselő

Március elsejéig látható a KMO
Fotósuli hallgatóinak záró kiállítása
az intézmény Előtér Galériájában. A
mester idén is Horváth Péter kispesti fotóművész volt. A kiállítást Rácz
Attila, a KMO igazgatóhelyettese és
Vinczek György, Kispest alpolgármestere méltatta, önszorgalomból
mindketten részt vettek már a tanfolyamon! A megnyitón közreműködtek Agonács Gergely és Juhász Dávid gitárművészek.
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Kórust jutalmaztak
a magyar kultúra napján

Valaki járt a fák hegyén...
A magyar kultúra napja alkalmából „Valaki jár a fák hegyén”
címmel, a jeles erdélyi költő,
Kányádi Sándor megzenésített
verseiből tartott irodalmi estet
a Kaláka együttes. A megalakulásának majd félévszázados
évfordulóját (1969) ünneplő
Kaláka együttest, amelynek tag-

Köszönet kiváló
teljesítményért
Elismerést kaptak azok a rendőrök,
tűzoltók és polgárőrök, akik 2017ben a legtöbbet tették Kispest közbiztonságáért, a kerületben élők nyugalmáért. „Az év rendőre” Feketéné
Ámik Ágnes r. szds., „Az év tűzoltója” Nagy Tamás tű. fhdgy. és „Az év
polgárőre” Molnár Krisztián lett.
A kiemelkedő munkát végző rendőrök, tűzoltók és polgárőrök köszöntésére megtelt a Városháza díszterme.
Gajda Péter polgármester köszöntőjében arról beszélt, hogy rendvédelmi szempontból is sikeres év volt a
2017-es. Sokféle statisztika, beszámoló alapján most is kijelenthetjük,
hogy Kispest a főváros egyik legnyugodtabb kerülete. Ezt a „nyugiságot”,
a rendvédelmi szervek dolgozói az
önkormányzattal közösen a jövőben
is biztosítják majd. Varga Ferenc
tűzoltó dandártábornok is azt hangsúlyozta, hogy szép gesztus, és minden bizonnyal buzdító erejű az, hogy
itt Kispesten évek óta együtt ünnepel
a rendőr, a tűzoltó, a polgárőr és a
közterület-felügyelő. Plánk Róbert
kapitányságvezető gratulált az elismerésben részesített kollégáinak és a
társszervek képviselőinek, majd arról
a dilemmáról beszélt, hogy minden
évben milyen komoly fejtörést okoz
a kitüntetésre javasoltak kiválasztása,
hiszen jóval több a kitűnően teljesítők
száma, mint a lehetőség.
Kispest közbiztonságáért kifejtett
odaadó munkájáért a három kiemelt
díjazotton kívül önkormányzati elismerést kapott: rendőrök: Antal István
r. tőrm., Börcsök Gáborné r. szds.,
Dohy Mihály Dezsőné, Győri Mihály
r. őrnagy, Kárpáti László r. ftőrm.,
Kemény Olga c. r. alezr., Koleszár
András r. tőrm., Kovács Emil Péter r.
őrnagy, Vass Józsefné r. tzls. tűzoltók:
Szilágyi Tamás tű. ftőrm., Darányi
Csaba tű. tőrm., Farkas János Péter
tű. tőrm., Farkas István tű. ftőrm.,
Molnár Csaba tű. ftőrm., polgárőr:
Domán János, önkormányzati rendész: Buczó Ferenc György.
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A közösség nevében Borhy Csilla karnagy vehette át az elismerést

Kiemelkedő közművelődési tevékenységéért a Kispesti
Vegyeskar – „Gyöngyvirág” kórus kapott elismerést a magyar
kultúra napja alkalmából rendezett ünnepségen a Városházán.
A Tihanyi Viktor szobrászművész tervei alapján készült emlékplakettet a kórus nevében Borhy Csilla karnagy vehette át.
Ünnepi köszöntőjében dr. Hiller István, az orörökös tagja adott műsort Széllel szemben – poszággyűlés alelnöke, Kispest egyik országgyűénok és poémák címmel. A kórus 1970-ban alalési képviselője arról beszélt, hogy a nemzeti
kult a Kispesti Ady Endre Zenei Általános Iskola
identitás olyan titok, amit érezni kell, az önazovégzős zenei tagozatos tanulóiból, és női karként
nosság-tudat, ami összeköt
működött 1985-ig, amikor
minket, magyarokat, erős
férfiakkal kibővítve vált
és bensőséges kötelék. Sok
vegyes karrá. Az alapító ifPoénok és poémák
ember hétköznapi munkája
jabb Somorjai József majd
Jordán Tamástól
is szükséges ehhez, ezen a
három évtizeden keresznapon őket, közösségünk
tül vezette az együttest. A
éltetőit, a kulturális terüvegyeskar rendszeres közlet dolgozóit köszöntjük. A folytatásban előbb a
reműködője a kerületi rendezvényeknek, ünnepi
Gyöngyvirág kórus lépett fel, majd Jordán Taeseményeknek. Minden évben karácsonyi hangmás Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész,
versennyel, templomi koncertekkel örvendezteti
Érdemes Művész, a Halhatatlanok Társulatának
meg a kispesti közönséget.

jai Becze Gábor, Gryllus Dániel, Gryllus Vilmos és Radványi
Balázs, ugyancsak jól ismerik
már a kispestiek. Az első erdélyi
turné (1981) óta énekli a Kaláka
együttes Kányádi Sándor verseit.
A Hangzó Helikon sorozat indító
kötete a Kaláka – Kányádi című
volt.

kultúra
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Burány Sándor
A LEGESÉLYESEBB JELÖLT 2018-BAN IS
Budapest 9. választókerület Kőbánya-Kispest

Tóth András Kálmán
a Kispesti Uszoda igazgatója

EXTRA HÍREK KISPESTRŐL
2018. február

A kispesti önkormányzat képviselő-testülete tavaly év végi utolsó ülésén
döntött arról, hogy további öt évre Tóth András Kálmánra bízza a Kispesti
Uszoda irányítását. Akik rendszeresen járnak a „kispesti usziba”, láthatják,
hogy az intézményben sok minden változott az elmúlt években, ahogy ő
fogalmaz, az elmúlt öt év a konszolidáció jegyében telt. Erről is beszélgettünk a régi-új igazgatóval.
Az igazgató lejár úszni a maga vezette intézmény medencéjébe?
Volt már rá példa! De ha igazán pihenni és kikapcsolódni szeretnék, akkor más intézményt
választok, hiszen úszás közben is szívesen elmondják észrevételeiket, ötleteiket a kispestiek, amit én szívesen meghallgatok, de akkor
bizony az úszásról lemondhatok.
Mi történt az elmúlt öt évben?
A mögöttük lévő első öt év a konszolidáció jegyében telt. Korábban, úgy 5-10 évvel ezelőtt
a Kispesti Uszoda csak egy volt a sok kerületi
intézmény közül, élte, különösebb izgalom és
botrány nélkül mindennapi életét. Az elmúlt öt
év azonban látványos fejlesztéseket, eredményeket, szakmai változásokat hozott.

Részletesebben?
Új és korszerű beléptető rendszer várja tavaly
óta a látogatókat. Napkollektorral fűtjük az
uszodát és a medence vizét. Az uszoda vízminőségét, a gépházban történt fejlesztések után
látványosan tudtuk javítani, amit már a vendégek is észrevehettek. Olyan évtizedek óta elmaradt javításokat is meg tudtunk valósítani,
amelyekre 20-30 éve nem volt lehetőségünk.
De átszerveztük a tanfolyamainkat is, ehhez
a régi munkatársaink mellett új oktatókat,
szakembereket is alkalmazunk. Talán kicsit
fiatalosabb is lett a csapat, ami már érzékelhető a hangulaton is, hiszen az újjászervezett
tanfolyamokon mindenki jobban megtalálja a
helyét. Több azoknak a tanfolyamoknak a száma, ahol az oktatók egyénileg vagy speciális

igények szerint foglalkoznak a tanítványokkal.
Különösen jót tett, hogy lecsökkentettük és
maximalizáltuk a tanfolyami csoportok létszámát. Sajátos ösztönző rendszert alakítottunk
ki, a legszorgalmasabb és a legjobban teljesítő
gyerekeket apró ajándékokkal, oklevelekkel
jutalmazzuk.
Visszajelzések érkeznek a változásokról?
Sok pozitív jelzést kapunk mostanában a kispestiektől. Láthatóan növekszik az uszoda látogatottsága. Ez azt is hozza magával, hogy
jelenleg az uszodának az önkormányzattól
kapott támogatási összege a teljes költségvetésünk csak 30 százaléka körül van, amit bizony
nálunk korszerűbb és újabb sportintézmények
is megirigyelnek.

www.facebook.com/Burany.Kispest.Kobanya
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A többség nem lehet ellenzékben
Az MSZP budapesti kampánynyitóján Karácsony Gergely, a
Párbeszéd és az MSZP miniszterelnök-jelöltje azt mondta, közös
országot csak közös akarattal lehet létrehozni, ehhez pedig közös
ajánlat, közös miniszterelnök-jelölt kell. A Fideszt a legjobban
szervezett kisebbségnek nevezte,
és azt mondta, neki és támogatóinak az a dolga, hogy megszervezze a változást akarókat,
a többséget, hogy megszervezze
az emberek hatalmát a hatalom
embereivel szemben. A politikus
a „fideszes áldemokrácia” helyett

a szociális demokráciát nevezte
elérendő célnak. A szociális demokrácia programja szerint az
emberekbe kell beruházni, a hatalom az utolsó – mondta. „Nem
volt még senki a magyar történelemben, akinek ekkora esélye lett
volna, hogy szolgálja ezt a népet” – fogalmazott, megjegyezve, nem volt még olyan sem, aki
ilyen mértékben visszaélt volna
hatalmával. Karácsony Gergely
azt kérte az emberektől, ne hig�gyenek a hamis profétáknak, akik
szerint 2018-ban nem lehet győzni.

Devizahitelek forintosítása
A forint tudatos bedöntése
Matolcsyéknak milliárdos hasznot hozott, a devizahiteleseknek
példátlan károkat okozott. Családok ezrei kerültek reménytelen helyzetbe, a kormány által
hangoztatott megoldások, a végtörlesztés, valamint a kötelező
forintosítás viszont pont a legrászorultabbakon nem segített.
A megoldás az
lehet, hogy a
devizahitelek
a felvételkori
árfolyamon
kerüljenek újraszámolásra és
forintosításra. Az ezen az árfolyamon történő átváltás fedezete
ott van jegybanki alapítványoknál, ahova az üzletelés hasznát
annak idején menekítették. Szabó József, a hét éve alakult Hiteles Mozgalom ügyvezetője úgy
nyilatkozott, hogy a bankok annak idején félretájékoztatták az

ügyfeleket, és a kormány hangzatos devizahiteles mentőcsomagja után több mint 900 ezer
embernek továbbra is jelentős
terhet okoz a mostanra forintosított egykori devizahitele. Kormányváltás után törvényt hozunk
a devizahitelesek megmentésére.
Lehetővé tesszük azt is, hogy ha
az ingatlan nem fedezi a tartozás
teljes összegét,
a bankok akkor
is elégedjenek
meg az ingatlan tényleges,
piaci árával.
A devizakárosultak nem várhatják az Orbánkormánytól, hogy megmentse
őket. Erre akkor lesz lehetőség,
ha április 8-án leváltjuk ezt a
kormányt. A lehetőség egyben
esély a változásra: el kell menni
szavazni, a szavazatokkal pedig
a változás legesélyesebb jelöltjét
kell támogatni.
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Januári események Kispesten

Egészségnap óvodásoknak

Kultúránkban a jövő

Kispesten minden évben megrendezésre kerül az ovisok egészségnapja. A kerület 12 óvodájából
360 gyermek ismerkedett meg a
többi között az ételpiramissal, és
az egészséges ételekkel és alap-

A magyar kultúra napját 1989
óta ünnepeljük. Kölcsey Ferenc
1823. január 22-én tisztázta le a
Himnusz kéziratát Csekén – ezt
a dokumentumra írt dátum is igazolja –, az évforduló tiszteletére

anyagokkal. Fontos cél, hogy az
óvodáskorúak játékos formában
tanulják meg a helyes táplálkozást és a fogmosást, élményük
legyen a mozgás és a zene öröme
is.

és emlékére ezen a napon van a
magyar kultúra napja. Kispesten
2011 óta méltatjuk a közművelődésben kiemelkedő tevékenységet végzők munkáját.

Megmenthetőek
a devizahitelesek!

SZAVAZZ A SZÖVETSÉGRE!
április 8.

Óvodások sportnapja

Közös éveink

Még decemberben kezdődött el
az a kezdeményezés – Kerekes
Balázs, a Kispest SE szervezésében –, hogy a gyerekeket a sport
szeretetére neveljük. A rendezvényen nagy hangsúlyt kapott
a sportos élet, amely forrása az

Minden év januárjában tartja
éves közgyűlését a kerület egyik
legnagyobb, időseket összetartó
egyesülete, a Kispesti MASZSZ.
A Civilek Házában tartott eseményen meghallgathattuk az éves
beszámolókat, majd ezt követően

egészséges, hosszú életnek. Az
eseményen 100 óvodás játszhatott, ismerkedett a kézilabda, az
asztalitenisz, a strandröplabda és
a kosárlabda alapjaival. A programsorozat tavasszal ügyességi
versennyel zárul.

megkezdődött az idei esztendő
és a távolabbi jövő tervezgetése.
Burány Sándor ezúttal is kifejezte az időseink iránt érzett tiszteletét, megköszönte a szervezet
eddigi munkáját.

4

2018. február

Lángoló gitárok
A 2014-es kampány során Burány Sándor, az általa alapított SYZYGY nevű zenekarral még aktívan együtt zenélt.
Együtt van még a formáció?
Már nem zenélünk együtt sajnos. Kilépett a dobosunk, és ez
elindított egy láncreakciót, elsősorban bennem. Az az igazság, hogy egy hobbizenekarban
nagy a jövés-menés, és nagyon
sok energiát vett ki belőlem az
újratervezés. A zenekarral egyre
több szervezési probléma merült
fel, amely pont azt az örömöt
ásta alá, amit a közös zenélésnek
köszönhettünk.
Az önálló zenélést is befejezte?
Szó sincs erről. A gitár mindig
kéznél van otthon, és bármilyen
jó zenét hallgatok, egy idő után
fogom a hangszert és „beállok
közéjük”. Nem panaszkodhatom, a világ legjobb zenészei a
partnereim. Ezen kívül a felszabadult időt arra használtam fel,
hogy újra elkezdtem koncertekre
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A látható fejlődés mellett a legtöbb panasz a
korszerűtlen öltözőkre érkezik…
Már most látszanak a változások. Az év eleji
nagy felújítás során az öltözői zuhanyzók új
burkolatot kaptak. Az öltözőszekrények teljes
cseréjéhez az önkormányzattal mint fenntartóval folyamatosan egyeztetünk ennek feltételeiről. A terv az, hogy még az idén ehhez is hozzá
tudunk kezdeni. Saját működési feltételeinkből
sajnos csak a legfontosabbakat, a tisztasági
festéseket tudjuk kigazdálkodni, fejlesztésekre
nem tudunk sokat fordítani még.

Ha jól veszem ki a szavaiból,
nem adta fel egy újabb zenekar létrehozását a jövőben?
Az idő eldönti majd, hogy lesz-e
saját zenekarom. Az viszont
biztos, hogy lesznek néhány fős
alkalmi formációk, amelyekkel
fel fogok lépni. Most a kampány
az első, és nem lenne idő a közös
próbákra.

Szerencsés ember vagyok, a zenében mindenevővé váltam. A
könnyűzenében Pink tavalyi Sziget-koncertje nagyon nagy hatással volt rám. A magyar előadók
közül a Honeybeast, Kowalsky

interjú

Akkor lesznek újabb kedvezmények is?
Igyekszünk figyelni a törzsvendégeinkre. Hálásak vagyunk az uszodát rendszeresen használóknak, ezért valamelyest csökkentettük a bérletek árát is. Ezzel elértük, hogy akik évek óta
hozzánk járnak, olcsóbban jöhetnek, így sokkal
többet is tudnak járni, ez pedig mindenkinek jó,
nekünk meg hasznos. Ezen kívül kedvezményesen látogathatják az intézményt a kerületi pedagógusok, az önkormányzat, a kormányhivatal,
a különféle intézmények dolgozói, valamint a
helyi tűzoltóság, rendőrség és más szervezetek
munkatársai is.

járni, mert az élő zene varázsát
nem tudom nélkülözni. A fellépésekről sem akarok lemondani,
szerencsére megismertem néhány profi muzsikust, néhányukkal volt már alkalmam együtt
játszani is.

Ha saját formációban nem
is zenél jelenleg, úgy tudom,
nagy zene- és kultúrarajongó.
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meg a Vega koncertjei voltak
igazán emlékezetesek. Jazzélményekben sem volt hiány: Pat
Metheny koncertje mindent vitt
nálam, de imádtam a Sárik Péter
trió fellépését is. A közelmúlt
élménye pedig a tragikusan fia-

talon elhunyt éénekesnő, Fábián
Juli emlékére rendezett koncertvolt. Julit nagyon szerettem. A
komolyzenében Bach a csúcs
számomra, stílszerűen a Mátépassiótól a Karácsonyi Oratóriumig.

A VÁLTOZÁS PÁRTJÁN április
Budapest, 9. sz.
választókerület, Kőbánya-Kispest

8.

BURÁNY
SÁNDOR
www.facebook.com/Burany.Kispest.Kobanya

Akadálymentesítés?
Sajnos a létesítmény kialakítása maga nem teszi
lehetővé a közvetlen akadálymentesítést, nem
érhető el a medencetér, az öltözők akadálymentesen. Átmeneti megoldásként a mozgásukban
nehezített uszodalátogatók részére a zuhanyzókban és a hajszárítóknál külön székeket biztosítunk, valamint folyamatban van egy medencébe belépő segédeszköz beszerzése, amely
kiválthatja majd a „tyúklétrát”. Várhatóan ez
még az első negyedévben megtörténik. De minden hozzánk érkező fogyatékkal élőnek minden
segítséget megadunk ahhoz, hogy biztonságosan használhassa az intézmény szolgáltatásait:
segítőkész kollégáink mindig rendelkezésre
állnak.
Békében megférnek a generációk az uszoda
medencéjében?
A gyermek- és ifjúsági intézményeken kívül
hivatalossá és aktívvá tettük a kerületi idősgondozó szervezetekkel, legfőképpen a Segítő Kéz
Gondozó Szolgálattal a kapcsolatunkat. Az ott
gondozottak már havi két alkalommal járnak
hozzánk térítésmentesen úszni vagy oktatásra. Nyugdíjasjegyeinket is olyan időszakban
ajánljuk, amikor valóban van helyünk, szabad
pályánk arra, hogy saját tempójukban úszhassanak. A hétvégén például „fontolva haladó”
úszósávot is kialakítottunk nekik, amihez kedvezményes jegyet is tudnak igényelni.
Tervezik, hogy a középkorosztályt is megtanítják úszni?
Igen, szeretnénk azokat is becsalogatni az uszodába, akik felnőtt korukra nem tanultak meg
úszni. Ehhez remek motiváció, hogy 25 éves
kortól már szenior úszónak számít mindenki,
azaz még versenyezhet is! Egészen komoly
versenyrendszert dolgoztak már ki ehhez Magyarországon és a világon, és nem kell hozzá

élsportolói múlt sem. Mi magunk is büszkélkedhetünk azzal, hogy oktatóink között nem
egy szeniorúszó van, de vendégeink között is
van már bátor jelentkező, aki a tavalyi vizes vb
szenior versenyén elindult.
Marad még hely a versenysportnak is az
uszodában?
Saját szervezésű versenysport nincs az uszodában, de helyet biztosítunk egy vízilabda- és egy
szinkronúszó-egyesületnek. Nem is tervezzük a
versenysport bővítését az uszodában.
Miként illeszkednek majd a kültéri medencék az intézmény életéhez? Strand és uszoda
együtt?
Eddig egyértelműen és alapvetően lakossági
sportuszoda volt az intézmény. A kültéri medencék idei átadása után sem változik majd
alapvetően a helyzet, nem lesz újra strandja
Kispestnek. Azt hangsúlyozzuk, hogy az elkészült kültéri medencék elsősorban a sportolás
utáni pihenést, és nem a klasszikus strandolást
szolgálják! Nyilvánvaló, hogy sok kikapcsolódni vágyó család jön majd ide a nyáron. Terveink szerint egy „hibrid” megoldással fogjuk
összekapcsolni a két funkciót és a medencék
használatát: az alapjegy a teljes létesítmény
használatára jogosít majd, kivéve a külső medencéket, ehhez kell majd idősávos lebontásban
kiegészítő jegyeket vásárolni. Ezzel elkerülhetjük majd a kültéri medencék zsúfoltságát is.
A medencén kívül mi lesz még a szabadtéren?
A kültéri játszótéren kívül lesz majd büfé, zuhanyozó és elektromosan zárható öltözőszekrények is. Továbbra is használhatók a szabadtéri
játékok, szervezünk nyári táborokat, és mivel
idén harmincéves az intézmény, lesznek ünnepi
rendezvények is.

Kiszorul a strandröplabda az uszoda kertjéből?
A röplabdás élet fontos része Kispest sportéletének, így nálunk és a szomszédos Károlyi gimnáziumban összesen hat strandröplabda-pálya
várja a sportág kedvelőit. Nem maradnak el a
megszokott nyári versenyek sem, mert ez egy
sikeres együttélése a két tevékenységnek. De
izgalmas kihívás lesz a kibővült valamennyi
funkciónak megfelelni.
A változások új hozzáállást is követelnek a
dolgozóktól.
Az elmúlt öt év arról is szólt, hogy kilépjünk
abból, hogy mi „csak” egy önkormányzati intézmény, „csak” egy uszoda vagyunk. Úgy gondoljuk, hogy mi egy olyan közösségi hely vagyunk,
ahol szívesen összejönnek a kispestiek, kicsik és
nagyok, ahol a rendszeres testmozgás, az egészséges életmód, a sportra nevelés van a középpontban. Ez mind érték, és akik ebben részt vesznek,
értéket hoznak létre, tesznek valamit másokért.
Ez egy újfajta felfogás, ami másfajta hozzáállást
is igényel a napi munkához is. Környezetünkben
olyan sok minden sokszor drasztikus módon változott meg, vagy gondot okozott a munkahelyek
megtartása, itt az intézmény falain belül ezeket
a nehézségeket sikeresen átvészeltük. Leginkább
azért, mert valami olyat is teszünk, akár gépészként, akár adminisztrátorként, akár úszóoktatóként, amely hasznos a kispestieknek is. Ők ma
már megint büszkék arra, hogy itt dolgozhatnak.
Ennyi mindenhez nem kicsi az intézmény?
De. Igazából már kinőttük az uszodát! A hétköznap délutáni időszak egészen zsúfolt, ami
nekünk öröm, de az úszóknak nem mindig az. A
szélső sávban folynak a tanfolyamok, a középső
sávok maradnak a lakosságnak.
Varga Ibolya
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Bérekről bátran

Ismét láthatóvá, tapinthatóvá tettek
egy kiállítást a Kispesti Helytörténeti
Gyűjtemény szakemberei. A kávéház
jobb mint otthon című, Mihály Gyula kollekcióját bemutató kiállításon
Mohay Orsolya művészettörténész
kalauzolta a Kispest Lámpásai Egyesület vak és látássérült érdeklődőit.
Kézről kézre járt a kakaós- és kávéscsésze, a cigaretta, és hamutartó, a
gyufatartó, a virslit forrón tartó dobozka, amelyekről így megtudhatták,
milyen a színük, formájuk, anyaguk
és mire használták azokat.

TISZTELETADÁS
Csernyánszky Imréné Ildikó vezeti mostantól a kispesti szervezetet

Hetvenhárom éve, 1945. január 9-én
fejeződtek be a II. világháború harcai Kispesten. A megemlékezésen a
szervező Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége kispesti szervezetének képviseletében Szonderik
Gyula, a Romák Felzárkóztatásáért
Egyesület nevében Losó Györgyné, az önkormányzat képviseletében
Gajda Péter polgármester, Vinczek
György és Bernát Péter helyezett el
koszorút a csaknem 3,5 méter magas,
bronzból készült emlékmű talapzatán. A békét szimbolizáló nőalakot,
Tar István szobrászművész alkotását,
1960-ban állították fel a téren.

vélemény

Új vezető a helyi
szakszervezet élén

Láthatóvá vált
kiállítás

Harcok végére
emlékeztek
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Leköszönt a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) Kispesti Területi és Nyugdíjas Alapszervezetének megbízott titkára, Kaiczné Spiegel Eszter, aki a korábbi vezető, Medgyes Lászlóné Janka távozása után vállalta egy esztendőre a feladatok
koordinálást. Helyére Csernyánszky Imréné Ildikót választották
a kispesti szervezet tagjai éves közgyűlésükön.
Az alapszervezet évértékelőjén a tisztségéből lenyugdíjas szervezet nem vetélytársa, hanem partköszönő Kaiczné Spiegel Eszter foglalta össze a
nere egymásnak, nincs közöttük rossz értelemben
közösség tavalyi évének legfontosabb történéseit,
vett rivalizálás, versengés, hanem becsülik, figyeeseményeit. A beszámoló szerint a kispesti alaplemmel kísérik egymás munkáját, tevékenységét.
szervezetben jelenleg 140 tagot tartanak nyilván.
Az önkormányzattal példaértékű a kapcsolatuk,
A közösség tavaly 15 új taggal bővült, de sajnos
és a kerületi intézményekkel is együttműködő a
heten eltávoztak az élők sorából, akikre egy perc
viszonyuk, amelyek nyitottak a kerületi civilszernéma felállással emlékezvezetek felé. Burány Sántek. Az életkor-statisztika
dor, Kispest országgyűlési
szerint ketten 90 év feletA civil szervezetek
képviselője megköszönte
tiek, 24-en pedig már beaz elmúlt négy év számtaönállóak
töltötték 80. életévüket, a
lan meghívását, hiszen ez
legidősebb tagjuk 94 éves,
míg a legfiatalabb 56. Az
a generáció az ország legelmúlt év eseményei között számtalan kirándutapasztaltabb rétege, amelyet nem illendő és nem
lás, kulturális program szerepelt. A beszámolót
lehet megkerülni, hanem figyelni kell az évtizekövetően Vinczek György alpolgármester arról
dek alatt felhalmozott tudásra. A nyugdíjasok akbeszélt, hogy óriási eredmény, hogy Kispesten
tivitása is lendületben tartja a társadalmat, tanula civil szervezetek autonómiáját, önállóságát,
junk tőlük, amíg lehet – fogalmazott a képviselő.
munkáját semmi és senki sem korlátozza. A négy

Mostanában egyre több szó esik hazánkban a munkavállalói bérekről, arról, hogy vajon mi az akadálya annak, hogy a dolgozóknak ne egyszerűen
csak munkájuk legyen, hanem egyben munkájukért cserébe a tisztes megélhetést biztosító jövedelmük is. Az elvándorlás riasztó és egyre növekvő
száma mögött kimutatható, hogy legjobb szakembereink a jobb megélhetés
reményében, és lássuk be, biztos tudatában hagyják el az országot. Ma már
szinte lehetetlen szakmájához kitűnően értőt találni, nem beszélve orvosaink,
ápolóink drámai hiányáról. Megválaszolandó kérdés, hogy rendben van-e,
hogy egy magyar közlekedési dolgozó, bolti eladó, multinacionális cégnél
dolgozó munkás bére messze elmarad európai társaiétól? Ma Magyarországon a multinacionális cégek termelékenysége főleg a feldolgozóiparban nyugat-európai szinten van. A bérek azonban kelet-európai szinten.
A helyzetből való kitörés persze alapos, körültekintő gazdasági döntésekkel
lehetséges és ma már szükséges is. Tagadhatatlan, hogy a rendszerváltás óta
adósak a kormányok a bérek fokozatos felzárkóztatásával, a választástól választásig ráncigált gazdaságpolitika, a kiszámíthatatlan adórendszer és még
sorolhatnánk az okokat, mind lassították, vagy egyenesen fékezték olykor
még az értelmes, szakszerű vitákat is. Az Orbán-kormány elmúlt két ciklusa
különösen romboló volt. Ebben a soha nem tapasztalt állami korrupció, a
gazdasági élet átláthatatlansága, a jogállamiság és a demokratikus intézmények módszeres bedöntése, a vállalkozások politikától való függősége éppúgy benne van, mint a hazai munkaerő szakképzettségének a színvonala, az
innovációs lehetőségek semmibevétele, az adminisztratív terhek, adórendszer igazságtalansága.
Innen indulunk, ahogy mondani szokták, de el kell indulni. Nem hitegethetjük magunkat azzal, hogy a bérek felzárkóztatása nem lehetséges. Az MSZP
az elmúlt négy évben ellenzéki lehetőségeit maximálisan kihasználva, napirenden tartotta a rendezés kérdését, pénzügyi-gazdasági érvekkel alátámasztva javaslatait. Emlékeztetőül: ilyen volt a garantált nettó bér követelése, vagy
az orbáni haveroknak kedvező, mindenkinek egyformán fizetendő 15 százalékos szja többkulcsossá, sávossá tétele, illetve a minimálbér adójának eltörlése. A pökhendi fideszes többség miatt persze javaslataink még a parlament
küszöbéig sem juthattak el. Cserébe megkaptuk, hogy kinek mennyije van,
az annyit is ér, meg hogy 47 ezerből is meg lehet élni…
Nem törekedtem, mert erre itt és most nem is lenne lehetőség, hogy a megoldások valamennyi részletét megismertessem. Mindössze jelezni kívántam,
hogy jómagam és az engem támogató jelölőszervezetek eltökéltek vagyunk,
hogy változtassunk, mégpedig gyökeresen a mai tarthatatlan helyzeten.
Most, vagy soha…
Burány Sándor
országgyűlési képviselő

16

kitekintő

KISPESTI MAGAZIN

KISPESTI MAGAZIN

jótékonyság

17

Szivárvány napok a Kispesti Vigadóban

CIKI

Magánnyugdíjeinstand
Feljelentette a szocialista Korózs
Lajos mások mellett Orbán Viktort
a Legfőbb Ügyészségen, mivel szerinte a miniszterelnök is felelős azért,
hogy csalással vették el hárommillió
ember összesen háromezer-milliárd forintnyi magánnyugdíj-pénztári
megtakarítását. A feljelentést hivatali visszaélés, közfeladati helyzettel
visszaélés, azaz közfeladattal kapcsolatos kötelesség megszegése, valamint csalás és hűtlen kezelés miatt
teszi Selmeczi Gabriella, korábbi
nyugdíjvédelmi miniszterelnöki megbízott és Matolcsy György korábbi
nemzetgazdasági miniszter, mostani
jegybankelnök ellen.

KÍNOS

A magyar diákok körében az egyik legvonzóbb célország Anglia

Hová tűntek a fiatalok
a hazai felsőoktatásból?
2017-ben összesen 105 868-an jelentkeztek egyetemre-főiskolára. Hat éve még több diákot vettek fel a felsőoktatási intézmények, mint ahányan 2017-ben jelentkeztek. Volt olyan
gimnázium, ahonnan a végzősök több mint harmada külföldi
egyetemre ment.

Sertéstelep
a mamának
Közpénzből híznak tovább a malacok.
A vállalkozás éppen időben el tudott
indulni egy állami pályázaton, amelyen végül 123 millió forintos vis�sza nem térítendő támogatást nyert.
Kósa Lajos tárca nélküli miniszter, a
nyugdíjazása előtt védőnőként, majd
bölcsődei vezetőként dolgozó 82 éves
édesanyja 2015 nyarán vásárolta be
magát a sertéstenyésztéssel foglalkozó Méker Kft.-be – írja a Népszava.

A jelentkezők száma alulmúlja a 2016-os számot,
akkor 111 ezernél is többen jelentkeztek az általános felvételi eljárás során, és közel 75 ezer diákot
fel is vettek. Éveket kell visszamenni a mainál jelentősen magasabb jelentkezői számokért: 2011ben még több mint 140 ezren adták be a jelentkezési lapot, és 110 ezer diákot vettek fel. 2002
és 2004 között 164 és 167 ezer között mozgott a
jelentkezők száma, és bőven 100 ezer fölött a felvetteké. Hogy miért nem jelentkeznek a fiatalok
a hazai felsőoktatásba, ennek okai között találjuk, hogy egyes felmérések szerint négyből egy
középiskolás a hazai helyett a külföldi továbbtanulás mellett dönt. A külföldi továbbtanulás továbbra is népszerű a magyar egyetemisták körében, jelenleg mintegy 10 ezren tanulnak főként
nyugat-európai és amerikai egyetemeken. A ma-

gyar diákok körében a 8 legvonzóbb célország:
Ausztria: 2000 fő/év, Németország: 2000 fő/év,
Egyesült Királyság: 1500 fő/év, Dánia: 1000 fő/
év, Egyesült Államok: 770 fő/év, Hollandia: 650
fő/év, Franciaország: 550 fő/év, egyéb: 1500 fő/
év. Mára már mindennapi gyakorlat lett, hogy az
„elit” gimnáziumokból a diákok egy része külföldi felsőoktatási intézményt céloz meg. A fővárosi Radnóti gimnáziumból a tavaly végzettek
38 százaléka felvételizett külföldre, s fel is vették
őket. A legtöbb célországban 5–15 százalékkal
emelkedett a magyar egyetemisták száma – derül
ki az Engame Akadémia kutatásából.
(forrás: viennalife.hu/blog/angol-egyetem-amagyar-diak-celja, nyomtassteis.hu, hvg.hu)

Telt ház előtt játszotta a Mágnes Színház a Valahol Európában
című jótékonysági előadását a
Kispesti Vigadóban. A társulat az
előadás bevételét és egyéb adományokat, 322 ezer forintot, a Kispesti Rászorultak Megsegítéséért
Közalapítvánnyal, a fiatal egykori
iskolájával, az Ady iskolával, a
Segítő Kéz Gondozó Szolgálattal karöltve, a szívátültetésre váró
23 éves kispesti fiatalembernek,
Bozsó Gyulának ajánlotta fel. Az
eseményen részt vevő Vinczek
György alpolgármester tájékoztatása szerint az önkormányzat
még februárban a műtét feltételeként szükséges, megfelelően sterilen tartható bérlakással segít a
családon. A jótékonysági előadás
mellett a Szivárvány Napokon
bemutatkozott az Aquila Dance
Academy Tánciskola, a Black Top
Hip-Hop Tánciskola, és a Aquila
Dance Academy Tánciskola, a
Deviszont Közösségi tér.
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Nick Árpi 65 évesen is másfél méterre eltolta a tűzoltóautót

Többtonnás komphajótól
a zenés mozgásmatinéig
Az immár hat Guinness-rekorderes Nick Árpi húzott már el foggal 234 tonnás katamarán
hajót, 309 tonnás kompot, egy Boeing 737-es repülőt, „szkanderezett le” 20,8 tonnás kamiont, hajlított meg csupasz kézzel öntött vasrudat, és most a 65. születésnapján újabb
rekordot állított fel: mellkasának hegyezett kard segítségével egy 18,2 tonnás tűzoltóautót tolt el 1,5 méterre. A rekordbeállítás után a Bóbita óvodásokkal közös tortázás zárta a
rendhagyó születésnapi eseményt.
telben, széken ülve, vagy akár
állva is. Ezért is tartja fontosnak a korosztályának szervezett
mozgásórákat, mert ott számítanak rá, szükség van még a tudására, a tevékenységére, fontos
a közösségnek, mindig nagy
szeretettel látják. A romantikus
lelkületű, kapcsolataiban védőóvó szerepre vágyó erőművész a
mögöttünk álló 2017-es évet élete legnagyobb mélypontjának,

Parkolók épülnek
A KÖKI Terminál közelében, a Bartók Béla utca és a Vak Bottyán utca
sarkánál, illetve a Csokonai utca és
Móricz Zsigmond utca találkozásánál
közcélú parkolók építését kezdi meg
az önkormányzat – tudatta lapunkkal
Patek Gábor, a Vagyongazdálkodási
és Városüzemeltetési Iroda vezetője.
Az irodavezető tájékoztatása szerint
az itt lévő, korábban elhanyagolt
közterületen 18, illetve 21 szabályozottan használható és megközelíthető
személygépkocsi-parkolót alakítanak
majd ki 2018. február végéig. Ezzel a
beruházással kulturált és legális parkolóhelyeket tud biztosítani az önkormányzat ezen a fontos és forgalmas
környéken – hangsúlyozta Patek Gábor, aki felhívta a kispestiek figyelmét, ha a beruházással kapcsolatban
kérdés vagy észrevétel merülne fel,
fogalmazódna meg, akkor a szakiroda munkatársai a 06-1-3474-533-as
telefonszámon vagy a varosgazd@
kispest.hu e-mail címen adnak felvilágosítást.

KEDVEZMÉNYES
HIRDETÉSI LEHETŐSÉG
MINDEN SZERDÁN 12:30
ÉS 15:00 ÓRA KÖZÖTT

(0620) 296-3555

Romantikus
lelkű erős ember

Tizedik alkalommal rendezett egészségtudatos, szemléletformáló egészségnapot ellátottjainak és a kerületi nyugdíjasklubok tagjainak a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat a József
Attila utcai Nyugdíjasházban.

A podoszkópos talpvizsgálat sokakat érdekelt
Köszöntőjében az intézményvezető elmondta,
segédeszközök beszerzéséhez, például szemüveg
önkormányzati és pályázati támogatás segítette a
készítéséhez is nyújthat támogatást, a szociális
térítésmentes prevenciós egészségnap megrendeirodán pedig gyógykezelés esetén rendkívüli tázését, amelynek fontos célja, hogy népszerűsítse
mogatás igényelhető, és ez kiemelten vonatkozik
a helyes életmódot és javítsa az idősek életmia 70 éven felüli egyedül élő idősekre. Az egésznőségét. Balázs Piroska
ségnapon dietetikai tanácskiemelte, az ilyen rendezadás (Godányiné Neumark
vénynek fontos szerepe van
Mária dietetikus), szeméEgészségmegőrző
a betegségek megelőzésészeti szűrővizsgálat szeprogramok
ben, korai felismerésében
mész szakorvossal (Csilis, hiszen ilyenkor az idős
lag Optika), podoszkópos
emberek gyorsan hozzájuttalpvizsgálat (Podiart Lábhatnak olyan vizsgálatokhoz, amelyekre egyébcentrum), testanalízis (Yamamoto Intézet), valaként sok esetben csak hosszas várakozás után
mint az intézmény által nyújtott szolgáltatások,
lenne alkalmuk. Vinczek György alpolgármester
például vércukor-, koleszterin-, véroxigén- és
ez alkalommal elmondta: hogy a Kispesti Rászovérzsírmérés, vérnyomás ellenőrzés, gyógytorna
rultak Megsegítésére Közalapítvány gyógyászati
voltak.

Nem mindennapi mutatvánnyal ünnepelt
A sokszoros Európa- és világbajnok világklasszis erőemelő, akinek mutatványaitól világszerte
sokaknak maradt tátva a szája,
vagy borzongva nézték, csaknem negyven éve él Kispesten.
Itt szinte minden fűszálat ismer,
és őt is ismeri mindenki. Néhány
évvel ezelőtti válása óta egy
kispesti nyugdíjasház 30 négyzetméteres lakásában, új párra
lelve, minimális nyugdíjból él,
de nem szereti, és nem is akarja,
hogy sajnálják. Heti rendszerességgel tart tornát, ahogy ő nevezi
,zenés mozgástréninget nyugdí-

jas társainak. „Sokan még sétálni
sem nagyon mernek, mert félnek
az eleséstől, a balesetektől. Ezért
örülnek a szervezett keretek között való tornázásnak, ami örömet okoz számukra. Rendszeresen, heti egy-két órát tartok
tornákat a Segítő Kéz Gondozó
Szolgálat intézményében. Sokan
azért is jönnek el ezekre a foglalkozásokra, hogy közösségben
legyenek.” Nick Árpád ezeket
a gyakorlatokat olyan gimnasztikai mozgáselemekből állította
össze, amelyek szinte mindenki
számára elvégezhetőek, akár fo-

a legtöbb szomorúságot hordozónak tartja. Az élete során sok
nehézséggel megbirkózó, szenvedélyes állatbarát hírében álló
Nick Árpád nehezen éli meg 13
éves korában, szívbetegségben
elpusztult kiskutyájának hiányát.
Egy hétköznapi mozdulatnak,
vélhetően a sok-sok évtizedes
megfeszített munkának, erőfeszítésnek köszönhetően tűrhetetlen fájdalommal küzdő, szenvedő erős ember nem halaszthatta
tovább tavaly a műtéti beavatkozást sem. „Évekig jártam a világot, versenyeztem, bemutatókat
tartottam. Húsz évvel ezelőtt két
évadot az amerikai, több mint
150 éves Barnum & Bailey utazó
cirkuszban töltöttem, ott léptem
fel, ahol elefántokkal megterhelt
7-8 tonnás trélert húztam el a
fogaimmal. Volt, hogy naponta
két-három előadást is tartottunk.
Igazi cirkuszgyár volt ez, nem
lehetett leállni, betegeskedni,
csinálni kellett a show-t. Ezért
nem is csodálkozom, elfogadom,

hogy mostanra elért a betegség
is. Most szembesültem azzal is,
hogy betegségben nem számít
a rang, az eddigi teljesítmény,
csak a kiszolgáltatottság van, rá
kell bízni magunkat idegen segítőkre” – mondja. A gyógytorna
elkötelezett híve folyamatosan
gyógyul, bár a rendszeres és kitartó edzés mellett is mozgása
kissé gátolt maradt eddig. Az
elmúlt fél évben látványosan
lefogyott Nick Árpi ugyancsak
meglepte közvetlen környezetét, orvosai előtt pedig sokáig
titkolta, amikor előállt azzal a
képtelennek látszó ötlettel, hogy
65. születésnapján újabb rekordkísérletet tesz. „Szeretteim tiltakozása ellenére nem bírtam megmaradni a bőrömben. Lelkileg is
szükségem van a közönség szeretetére. Hatvanéves koromban
az akkori rekorddal példát akartam mutatni, azt szerettem volna
tudatni a külvilággal, a családdal, a fiammal, hogy idősebb
életkorban is képesek vagyunk,
ha nem is extrém, de elismerést
érdemlő teljesítményekre. Most,
65 évesen azt tapasztalom, hogy
a hatvanhoz képest öt év nagyon
sokat számít. Azt szeretném bizonyítani, elsősorban igazán önmagának, hogy visszafogottan
ugyan, de még meg tudom csinálni azt, amit elvállalok. Nem
tagadom, volt bennem a félsz,
hogy ezt a 18,2 tonnás járművet sikerül-e eltolnom legalább
másfél méterre.” Veszteségei,
betegsége után az utóbbi időben harmincéves fia társaságát
kiváltképpen kereső és igénylő
Nick Árpád kapaszkodót talál
a közös apa-fia kapcsolatban és
a kerületben együtt szervezett
programokban.

KISPESTI MAGAZIN

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

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.)

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.

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

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 bejelentkezés 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

valamint a DK irodájában (Ady
Endre út 106., tel.: 607-3879, e-mail:
dkkispest@gmail.com)

PIAC

Dódity Gabriella
(Fidesz-KDNP)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-242-7079)

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

Telefonos egyeztetés alapján

Fidesz-iroda (Ady Endre út 91.)
Listás képviselő
Szathury Kolos (Fidesz-KDNP)
(06-20-364-2441)
Listás képviselő
Lazányi Ferenc (Fidesz-KDNP)
Minden hónap első szerdáján

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

17.00–18.00 óra között
(Kós Károly tér 10.)
Listás képviselő

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

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

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

4. sz. választókörzet
Teknős Ferenc
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Minden hónap első szerdáján 16.00–
17.30 óra között
Kispesti Waldorf Iskola
(Vécsey utca 9-13),

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

ÜGYFÉLFOGADÁS A VÁROSHÁZÁN
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

Friss finom ebéddel
várjuk kedves
vendégeinket
minden hétköznap
11:00-16:00 óráig.

Wekerlei Társaskör Egyesület

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

Ferenczi István (LMP)
Telefonos egyeztetés alapján folyamatosan (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.

mobil:
0620-503-6603

EGÉSZSÉGÜGY
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
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INGATLAN-

Listás képviselő

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

mozaik

Heti ebédajánlatunkat
keresse facebook-on!
Konyhakert önkiszolgáló étterem
Barátságos árak, kedves kiszolgálás
1195 Budapest, Városház tér 2.
Nyitva hétfőtől szombatig:
11:00–16:00 óráig
Email: konyhakert19@gmail.com
facebook.com/konyhakertkispest

Hegyi András
írása

Csúcson a panelárak
Az elmúlt évben Kispesten is folyamatosan nőttek a lakásárak, legnagyobb mértékben a panel technológiával épültek.
A prognózisok közül az lett a nyerő, amely ezt, és nem a már
tavaly év elején is magas árak stabilitását, sőt némi csökkenését vélelmezte. Ismert, hogy a régebbi építésű lakások árát
az új építésűek határozzák meg. Az okok közül szerintem
legszámottevőbb az új építésű lakások árszintjének megugrása, köszönhetően elsősorban a Családi Otthonteremtési Kölcsön (CSOK) sikerének, keresletnövelő hatásának.
Sokat nyomott a latba a keresetek alakulása, az alacsony
hitelkamat, valamint az igen szerény betéti kamatok és a
bérlemények iránti nagy kereslet által gerjesztett befektetési
kereslet is. A lakásárak alakulása mindazonáltal arra is rávilágít, hogy a kedvező hitelkonstrukciók sem teszik lehetővé
a szerényebb jövedelemmel rendelkezőknek, hogy lakást
tudjanak venni. Egyre nyilvánvalóbb, hogy az elmúlt évtizedekben megszűnt bérlakásépítés súlyos örökség. Kispest
lakásállományának meghatározó része a lakótelep közel 12
ezer panel lakása. Ezek átlagára a szomszédos Kőbányán és
Pesterzsébeten, valamint a távolabbi Újpesten épült lakótelepi lakások áraihoz hasonló. Kispesten jellemző a 35 m2-es,
1,5 szobás, az 52, 53 és 59 m2-es, 1+2 félszobás, valamint a
60 m2-es, 2+félszobás lakás. Fajlagosan legmagasabb áron,
440-470 ezer Ft/m2-ért kínálják a 35 m2-es lakást. A legnagyobb számban előforduló 1+2 félszobás lakásokat leggyakrabban 17 és 19 millió, fajlagosan 320-350 ezer forint/
m2 közötti áron lehet megvenni, de találunk 20 millió Ft
feletti ajánlattal is. A 60 m2-es, 2+félszobás lakásokat 22
millió Ft (370 ezer Ft/m2) feletti áron hirdetik. Megítélésem
szerint, részben a magas árak és a némileg csökkenő kereslet
miatt, a vevői alkupozíció javulásával lehet számolni. Jellemző, hogy a túlárazott lakásokra alig akad érdeklődő.
Hegyi András
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apróhirdetés

SZOLGÁLTATÁS
BÁDOGOS, TETŐFEDŐ, ÁCS,
KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁLLALOK! TEL.: 2801271, 06/20-532-7823
Ha tud olyan kis munkát,
amit más nem vállal el, mi
szívesen elvégezzük. Kőműves, burkoló, festők, vízvezeték szerelő szakemberek
állnak rendelkezésére. Tel.:
06/30-486-7472
Gyógypedikűr, manikűr, teljes test, talpmasszázs /nem
szex/. Gyengéd csontkovácsolás Bowen technikával,
amitől elfelejtheti nyakfájását, lumbágóját 2-3 alkalom
után. ildikó tel.: 295 3998, 20
335-5653
Redőnyös munkák készítése, javítása, gurtnicsere,
szúnyogháló, reluxa, harmonika-ajtó, roletta. Megbízhatóság, elfogadható ár.
Tel.: 276-5827 üzenet, mobil:06-30-212-9919
Bádogos, tetőfedő (beázások megszüntetése) tetőszigetelés, burkolás, festés,
kőműves (kéményfelújítás)
vízszerelési munkák vállalása.
Családi Ház és lakásfelújítás,
hőszigetelés azonnali kezdéssel, ingyenes kiszállás és
árajánlat. nyugdíjasoknak
10% kedvezmény. Tel.: 06
30-557 90 74, 06 20-536 03
69
KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS Megbízható rakodókkal, gyors ügyintézéssel!
Iroda, lakás költöztetés.
Igény szerint akár csomago-

lással együtt! Padlás, pince
lomtalanítás. Kispestieknek
INGYENES kiszállás! Tel. 28025-42, 06-70-2-144-235
SZŐNYEGTISZTÍTÁS-és KÁRPITTISZTÍTÁS! Melegvizes
mélymosás, vegytisztítás,
szegés, javítás, függöny mosás, takaró mosás. Háztól - házig 2 nap alatt! Otthonában
is vállaljuk padlószőnyeg
tisztítását,ülőgarnitúrák,
fotelek, székek, irodabútorok textilkárpit tisztítását. 20 éves tapasztalat EU
minőség, garancia! www.
szonyegexpressz.hu Telefon: 06-1-280-75-74, 06 3094-94-360
Számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések,
alkatrészcsere garanciával.
Ingyenes kiszállás! Aradi
Zoltán Tel.: 06 70 519 2470
Email: szerviz@szerviz.info
Szabó Balázs vállalja kémények belső marását, bélelését teljes körű ügyintézéssel. Tel.: 0620-264-7752
Rövidáru-Méteráru
bolt!
Cím: 1196 Budapest, Kossuth L. u. 68. Ny: H-P: 8-16.00.
Tel.: 06-1/280- 1147, 0620/261- 3252
Házhoz járó fodrász! Nőiférfi hajvágás, festés, dauer.
Tel.: 290-43-82
Rácskészítés ajtóra, ablakra,
erkélyre előtető készítés, lakótelepi erkélyre. Korlátfelújítás, üvegezéssel, festéssel
is. Egyéb lakatos munkák
– javítások. Tel.: 061-2842540, 0670-209-4230

Festés, tapétázás, mázolás,
burkolás, kőműves munkák,
vizes munkálatok, kartonozás vagy igény esetén teljes
lakásfelújítást vállalok! Hívjon bizalommal. Tel.: 0630989-1203
Nyugdíjas szűcs szőrmebundák javítását vállalja!
Mindennap 10.00-18.00 óráig. 061-282-4247
Pedikűr, manikűr az Ön otthonában. 0630-183-2839
INGATLAN
24 éve működő WEKERLE INGATLANIRODA keres
komoly vételi szándékkal
rendelkező ügyfelei részére eladó-kiadó házakat,
házrészeket! Ügyfélbarát,
személyre szabott jutalék!
Hívjon bizalommal! Fórizsné Baráth Brigitta Tel.: 0630933-2592
A több mint húsz éves szakmai tapasztalattal rendelkező AnDeZ Ingatlaniroda
ügyfelei részére keres eladó
lakásokat. Korrekt és szakszerű ügyintézés, alacsony
jutalék.
06-20/389-6675
www.andezingatlan.hu
Eladásra kínálunk Kispest
Óvárosában (19. kerület)
központi helyen egy 250
nm-es telken lévő, összesen
60 nm-es, jó állapotú, cirkó
fűtéses, csendes, teljesen leválasztott ikerházat. Közvetítők kíméljenek! Tel.: 0620296-3555
Eladó Soroksár-Újtelepen
(23. kerület) – a Dél-Pesti

KISPESTI MAGAZIN
Kórház közelében - egy 180
nm-es telken lévő, összesen
kb. 80 nm-es, NAGYON JÓ
ÁLLAPOTÚ, cirkó fűtéses,
KLÍMÁS, riasztós, csendes
házrészt. Közvetítők kíméljenek! Tel.: 0620-466-8498
OKTATÁS
2018-BAN MÁR FOLYÉKONYAN SZERETNE ANGOLUL
MEGSZÓLALNI? NYELVVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS
ÉRDEKLI? ÁLLÁSINTERJÚRA
KÉSZÜL? NYÁRI SZEMESZTERI TANFOLYAMAINK 4-6
FŐS MINICSOPORTOKBAN
N Y E LV S T Ú D I Ó N K B A N
MOST INDULNAK, 43000 FT
ÁFÁVAL/40 ÓRA. INTENZÍV
ÉS FÉLINTENZÍV CSOPORTOK, AKCIÓS ÁRON A NYÁRRA: 37000 Ft/ 40 óra. CHAT
ANGOL NYELVSTÚDIÓ ÉS
FORDÍTÓIRODA,
KISPEST,
HUNYADI UTCA 47.
06-70-238-1226 és 282-6082
ÁLLÁS
Előfizetői újságok kézbesítésére keresünk hajnali
munkavégzéssel kerékpáros
kézbesítőt. Munkakezdés
02.00-07.00-ig. Tel.: 0620221-6247
EGYÉB
Pénzverdei vonatokat szeretnék vásárolni a gyűjteményembe – ELŐRE – Pannónia
– Helikon, ezek tartozékait
és egyéb fém magyar gyártású vonatokat. Tel.: 0630931-7853

Kiadja a WEXFORD Bt. • Főszerkesztő: Szabó Dávid • Postacím: 1191 Budapest, Kossuth Lajos u. 50. Telefon: (0620) 296-3555
Email: info@magazinlapok.hu • Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt., Budapest 1082 Futó utca 35-37.
Megjelenik havonta 27.000 példányban, következő megjelenés: 2018. március
A magazin tartalmát szerzői jogok védik! • www.magazinlapok.hu
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Shetland U.K.
Nyelviskola

Minõségi
nyelvoktatás
Kispestenn

Felnôttképzési engedély száma: E–000309/2014
2014
BAN!
1992 ÓTA A NYELVTANÍTÁS ÉLVONALÁBAN!

Angol, német, spanyol, francia, és olasz
nyelvtanfolyamaink január közepén
indulnak délelõtt, délután és szombaton,,
minden tudásszinten, wekerlei helyszíneken.
k
ÁRAK
8 - 12 fõs csoportban: 60.000 Ft/ 60 óra
4 - 7 fõs csoportban: 72.000 Ft/ 60 óra

Nyelviskolánk:
– az Euro vizsgaközpont angol és
német akkreditált vizsgahelye
– vizsgafelkészítõ tanfolyamokat indít
alap-, közép- és felsõfokon
– engedélyezett képzési programmal
rendelkezik angol, spanyol, német,
francia és olasz nyelvekbõl, ezért ezek
a tanfolyamok ÁFA-mentesek

www.shetland.hu
shetland@shetland.hu
1192 Budapest, Kábel u. 10.
Tel: 281-0822, 30/952-1202;
Fax: 281-3391
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Jelenttkezés
Jelentkezés
é iingyenes
ng
szintfelmérésre:
telefonon, on-line, vagy személyesen.
A csoportokhoz tanév közben
bármikor lehet csatlakozni.

09/01/18 13:42

Minden pénteken:

16:30 - 17:30

Helyszín:
Erkel Ferenc
Általános Iskola
kis tornaterme

KEDVEZMÉNYES
HIRDETÉSI
LEHETŐSÉG

MINDEN SZERDÁN 12:30 ÉS 15:00 ÓRA
KÖZÖTT A KOSSUTH
LAJOS UTCA 50. SZ. ALATT, VAGY
A (0620) 296-3555 TELEFON SZÁMON.

