2018. május

XXIII. évfolyam 5. szám

Föld napja
2018
Írásunk a 10. oldalon
9. oldal

GAJDA PÉTER

VADON ETELKA

Harminckét beálló épült a
Corvin körúton az iskola
előtt. A kispesti közterületeken továbbra is ingyenes
a parkolás.

Az önkormányzat 2016ban nyújtotta be a piacátalakítási pályázatot a
Fővárosi Önkormányzat
Tér_Köz felhívására.

Újabb parkolók

Olajcsere

AKCIÓ!

AJÁNDÉK ADALÉK!

Wekerlei kispiac

Gumicsere + tárolás
csomag AKCIÓ! Csak
márciusban!

-10%

Levegő és pollenszűrő 10% kedvezmény

Az akció időtartama:
2018.03.01.–2018.05.31.

7. oldal

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

LEVESEK
350 FT-TÓL

FŐÉTELEK
600 FT-TÓL

DESSZERTEK
300 FT-TÓL

Nyitva 11:30-16:00
Cím: 1195 Bp., Városház tér 2.
Nyitva: H-P: 11:30-16:00
Fb.: facebook.com/konyhakertkispest
Mobil: 0620-503-6603
Email: konyhakert19@gmail.com

PÁRBESZÉD
TERE

2018.
MÁJUS – JÚNIUS
PROGRAMAJÁNLÓ
2018. május 24. 18:00 óra
Világjáró Klub – Amerikai Egyesült Államok,
a vidék Amerikája
2018. május 31. 18:00 óra
Világjáró Klub – Firenze
2018. június 2. 10:00-18:00 óra
Nyárköszöntő Vásár téri forgatag
Helye: Kispest Vásár tér
2018. június 6. 18:00 óra
Traccsparti – Beszélő kezek,
a jelnyelv nem mutogatás
2018. június 7. 18:00 óra
Közös emlékezés – Trianon. Beszélgetés
Dr.Hiller István történésszel
2018. június 14. 18:00 óra
Világjáró Klub – Nepál
Helyszín:
Kispest Ady Endre út 89.
Bővebb információk:
www.facebook.com/ParbeszedTere

Ünnep helyett
Május 8-án megalakult az új országgyűlés, és Áder János köztársasági elnök Orbán Viktort kérte fel kormányalakításra. Itt vége is lehetne
az idei választási történetnek, hiszen nálunk fejlettebb, létező demokráciákban ilyenkor a vesztes fél elfogadja a többség véleményét, döntését, gratulál a győztesnek, és az élet megy tovább.
Ezzel szemben nálunk a választások után egy hónappal még mindig nincs minden kétkedőt meggyőző válasz arra, hogy miért is állt
le a szavazás reggelén a Nemzeti Választási Iroda sok-sok pénzen
megújított szervere, és a négy évvel ezelőtti szoftvert üzemelték be.
De azt is megkérdezik még sokan, hogy nem csak amatőrség, hozzá
nem értés volt-e az oka annak, hogy az este hét órai hivatalos urnazárás után több órával még mindig tömegek álltak sorba néhány szavazóhelyiség előtt az átszavazások miatt, amelynek következtében
csak sok-sok óra elteltével érkeztek meg a részeredmények a szavazókörökből. Hogyan fordulhatott elő, hogy egyes szavazókörzetekben „rossz helyre húzták a strigulát” a szavazatszámlálók, vagy
hogy miként kerülhetett a szavazáson résztvevők létszámánál több
szavazólap az urnák némelyikébe. És ameddig nincs mindenkit meggyőző magyarázat, válasz a felmerülő kérdésekre, nincs megbékélés,
elfogadás sem.
Míg bent az Országházban majd negyedórás csúszással kezdődő alakuló ülés előtt közös istentiszteletet tartott a Fidesz-KDNP frakció,
amelynek tagjainak most nem volt mersze a Hold utcai református
templomban misézni, és a hagyományoknak megfelelően a Batthyány-mécsestől az Országházig a „nép” között átgyalogolni, a Piros
társalgóban pedig szólt időmúlatóként a cigányzene, az épület üléstermében pedig az elégedettség pöffeszkedett, addig az újságírókat
hermetikusan egy szűk parlamenti folyosóra terelve szinte teljesen
elzárták a képviselőktől, másokat meg be sem engedtek az épületbe.
Két „bozótharcos”, Kunhalmi Ágnes és Bangóné Borbély Ildikó pedig kitűzte az Európai Unió zászlóját az Országház falára, ahonnan
évek óta száműzte azt a hatalom.
Ezalatt kint az utcán, az épület előtt csak nehezen voltak fékezhetőek
az indulatok. Szólt az „Orbán, takarodj!” A Parlamentből távozókat,
ismert Fideszhez közel állókat hangos pfujolás, kiabálás kísérte, csak
a rendőrök védelmében tudták elhagyni a teret.
A lelkekben még nincs nyugalom, mert ahogy Karácsony Gergely, a
Párbeszéd társelnöke május 8-án fogalmazott, „a választás nem volt
tiszta és nem volt fair. És aki nem tiszta versenyben győz, nem érdemli meg a tiszteletünket”.
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Idősügyi Tanács alakul a kerületben

ELISMERÉS

Belterületi utak, járdák
felújítására pályázik Kispest
Többek között a Kispest Díszpolgára cím és a Kispestért Díj idei adományozásáról, a Kispesti Idősügyi Tanács megalakulásáról, pályázatok beadásáról, alapítványok, civilszervezetek támogatásáról, valamint négy közoktatási intézmény átszervezéséről döntött áprilisi rendes ülésén a képviselő-testület.

Kiváló
teljesítmény
Idén is a Csillagfény bölcsődében ünnepelték a kerületi kisgyermeknevelők
és az önkormányzat képviselői a bölcsődék napját. A kerületi önkormányzat
által alapított Bölcsődés gyermekekért
végzett kimagasló munkáért elismerést
Onodi Ágnes, az Eszterlánc bölcsőde
kisgyermeknevelője, míg a Bölcsődei
Dolgozók Demokratikus Szakszervezete kispesti alapszervezetének köszönetét és ajándékát Elmer Dóra, az Egyesített Bölcsődék munkaügyi előadója
kapta.

SZEZONKEZDET

Nyitva már
az uszoda kertje
Május 5-től már látogatható a Kispesti Uszoda kertje. A kertet minden
jeggyel és bérlettel lehet használni. A
külső medencék tervezett nyitása: június eleje – tudtuk meg Tóth Andrástól,
az intézmény vezetőjétől. De jó tudni,
hogy a kültéri medencék átadása után
sem változik majd alapvetően a helyzet,
nem lesz újra strandja Kispestnek. Az
elkészült kültéri medencék elsősorban a
sportolás utáni pihenést és nem a klas�szikus strandolást szolgálják majd.

gyűlöletkeltő tartalmak jelenjenek meg Kispesten. A FideszKDNP-frakció szerint törvénysértő a rendelet, a polgármester
szerint viszont, ha mégis jogszabályt sért, majd azt a bíróság
mondja ki. Hozzátette, szeretné,
ha Kispest a nyugalom és a béke
szigete lenne – hangsúlyozta a
polgármester. Kispesti Idősügyi
Tanács megalakulásáról is döntött a képviselő-testület. Ennek
megalakításáról kormányhatározat rendelkezik. Vinczek György

Az összefogás szép példája a bölcsőde korszerűsítése

Javuló
felderítési
mutatók

Visszaköltözhettek
a tipegősök
Alig egy hónap alatt, április közepére befejeződött a Wekerlei
Tipegők Bölcsőde felújítása. A kicsik már vissza is költöztek
az intézménybe. A beruházás során az intézmény nagy vizesblokkjának és főzőkonyha teljes gépészeti, elektromos és
építészeti felújítását végezték el, amelynek költsége költsége,
szülői és vállalkozói felajánlásokkal együtt összesen mintegy
16 millió forint.
Mint azt korábban Aszódi-Sikter Évától, a
Tipegők bölcsőde intézményvezetőjétől megtudtuk, a bezárás 35 családot érintett. A gyerekeket két másik intézménybe helyezték el.
Az Eszterlánc bölcsőde 26, míg 9 gyermeket a
Bokréta bölcsőde tudott befogadni. A gyermekek mindkét helyen saját kisgyermeknevelőjükkel és bölcsődei dajkájukkal együtt töltik a
napokat. A bölcsőde felújítását végző Vaműsz
igazgatójától, Kránitz Krisztiántól kapott tájékoztatás szerint a felújítás ideje alatt a nagy
vizesblokk és főzőkonyha teljes gépészeti,
elektromos és építészeti felújítását elvégezték.
A gépészeti felújítás tartalmazta a víznyomó-,
a szennyvízvezetékek cseréjét, a vizes berendezések (WC-k, mosdók, zuhanyzók, fürdető
kád) és az ezekhez tartozó szerelvények cseré-

jét. Az elektromos felújítás során korszerűbb
lett az intézmény világítása is, 11 lámpatestet
cseréltek, LED-fényforrásokat szereltek fel.
Mintegy 52 négyzetméteren padlóburkolatot,
108 négyzetméteren csempeburkolatot cseréltek, valamint 130 négyzetméteren kifestettek, 52 négyzetméternyi felületet lemázoltak, ajtókat javítottak meg. Sőt, a vállalkozó
felajánlásának köszönhetően a régi öntöttvas
radiátorokat is újakra cserélték. Egyéb apró
munkálatokat is elvégeztek: két ablakon kicserélték a szúnyoghálót, a radiátori védőrácsokat is lecserélték, és felszerelték a pipereeszközöket (szappanadagolók, papíradagolók,
kézszárító), valamint új gázzsámolyt tettek a
konyhába.

Plánk Róbert rendőrkapitány megköszönte az önkormányzat támogatását
Az ülés kezdetén köszönte meg a
kispestiek bizalmát a kerület két
régi-új országgyűlési képviselője, Burány Sándor és dr. Hiller
István.
A zárt ülést követően a rendőrkapitányság, majd a katasztrófavédelem, valamint a Kispest Közbiztonságáért Alapítvány 2017.
évi munkájáról szóló beszámo-

lókat fogadták el a képviselők. A
napirend kapcsán Plánk Róbert
rendőrkapitány megköszönte az
önkormányzat támogatását, mint
mondta, Kispest és a kapitányság
is büszke lehet az eredményre:
a kerület az egyik legbiztonságosabb Budapesten, 2017-ben
csökkent a bűncselekmények
száma, javultak a felderítési mu-

tatók, nőtt a rendőri jelenlét a
közterületeken. Nem értett egyet
a testület Budapest Főváros Kormányhivatalának törvényességi
felhívásával. Mint hozzászólásában Gajda Péter polgármester elmondta, a kampányplakátokat is
érintő plakátrendeletről van szó,
amely helyes és nem sért jogszabályt. Nem engedjük, hogy

alpolgármester hozzászólásában
elmondta, kilenc alaptagból álló
konzultációs testület jön létre
Kispesten, amelynek szeptember 30-ig kell összeülnie. Akkor
működik jól, ha nyitottan működik, minél szélesebb körben
fogad be civil szervezeteket,
bárki csatlakozhat munkájához
– fogalmazott. Pályázatot nyújt
be az önkormányzat a Belügyminisztérium „Önkormányzati
fejlesztések támogatása” című
felhívására, belterületi utak, járdák felújítására. Sikeres pályázat
esetén ötvenszázalékos önrész
mellett 50 millió forint nyerhető
el. A Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Iroda a Báthory utca 700 méteres szakaszán az
útburkolat kopórétegének cseréjét, a Petur utca részleges utcarekonstrukcióját (az Ady Endre út
és a Hársfavirág tér között), valamint a Madách utca teljes utcarekonstrukcióját (az Álmos utca
és a Baross utca között) javasolta
fedezni pályázati forrásból.
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KÖZLEKEDÉS

Harminckét új parkolóhelyet alakíttatott ki az önkormányzat a
Pannónia iskola előtt a Corvin körúton. A beruházás nyolcmillió forintba került. Kispesten továbbra is ingyenes a közterületi
parkolás.

Átépítik
a csomópontot
Az Üllői út – Vas Gereben u. kereszteződésében jelzőlámpás forgalomirányítást építenek ki. A munkálatok
a Budapest Közút Zrt. megbízásából
a Plastiroute Kft. kivitelezésében
zajlanak. Április 17. és május 31.
között a munkálatok során az Üllői
úton az Igló utca és a CBA közötti
szakaszon a villamospaneleket is
felújítják, ezért ideiglenes forgalmirend-változás is lesz. A munkák
idején sávlezárásra, útszűkítésekre,
forgalomtorlódásokra lehet gyakran
számítani.

Puskás Ferenc
születésnapjára
91 éve, 1927. április elsején született
Kispest Díszpolgára, az Aranycsapat
kapitánya és a Nemzet Sportolója.
Ebből az alkalomból tartottak megemlékezést KÖKI Terminál melletti
szobornál.
Ismét együtt emlékezünk az egyik
legnagyobb magyarra, itt az ország
és Budapest első Puskás-szobránál,
amelyet 2013-ban állíttatott az önkormányzat. Puskás Ferenc embersége,
sportolói nagysága példakép és még
sokáig az is marad mindenki számára – fogalmazott ünnepi beszédében
Kispest polgármestere. Gajda Péter
arról is beszélt, hogy a kerület méltóképpen ápolja a klasszis Honvéd-futballista emlékét: utca és iskola viseli
nevét, egykori iskolája és a Bozsik
Stadion falán emléktábla, valamint
egy-egy iskolai és köztéri szobor emlékeztet a nagyszerű sportemberre
Kispesten.
Szurgent Lajos, a Budapest Honvéd
FC, Dunai Antal az MLSZ képviseletében emlékezett Puskás Ferencre,
majd a megjelentek a szobor előtt
hajtottak fejet. Az önkormányzat
nevében Gajda Péter polgármester,
valamint Vinczek György és Kertész Csaba alpolgármesterek, Burány
Sándor országgyűlési képviselő, a
Budapest Honvéd FC képviseletében
Szurgent Lajos és Kaszás Kálmán, az
MLSZ részéről Dunai Antal, a Puskás
Alapítvány nevében Fenyvesi Dezső
és Dudás Györki Tamás, a Sportújságírók Szövetsége képviseletében
Mravik Gusztáv koszorúzott.

HAGYOMÁNY

Rendszeresen részt vesznek fizikai alkalmassági vizsgálaton

Csodapasik
az Erkelben

Önkormányzati támogatásból konditermet alakíttatott ki a
Kispest Közbiztonságáért Alapítvány a kerületi rendőrkapitányságon. A felújítás és a konditermi eszközök mintegy 10 millió
forintba kerültek.
Az átadón Gajda Péter polgármester arról beszélt,
hogy hálás szívvel gondol azokra, akik a kerület
közrendjét, biztonságát őrzik, nekik köszönhető,
hogy Kispest az egyik legbiztonságosabb kerülete a fővárosnak. Dr. Pella László, a közalapítvány elnöke arról beszélt, hogy amikor 50 évvel
ezelőtt itt dolgozott, az akkori kapitányságvezető autójának garázsa volt a most edzőteremmé
átalakított épületrész. A közalapítvány elnöke
azt is elmondta, hogy a felújítás és a konditermi
eszközök mintegy 10 millió forintba kerültek,
hozzátette, most már még jobban bírják majd a
strapát a rendőrök. A nyugalmazott rendőr dandártábornok megköszönte az önkormányzat tá-

mogatását, és külön köszönetet mondott a munka
lebonyolításáért Vass András kuratóriumi tagnak
és Peszeki Zoltán beruházónak. Megköszönte az
önkormányzat támogatását a kapitányság vezetője is, aki példaértékűnek nevezte az önkormányzat és a rendőrség együttműködését. Plánk Róbert
ezredes elmondta, több olyan fejlesztés is történt
eddig, amely javított a munkakörülményeken, a
mostani is ezek közé tartozik. Hozzátette, a rendőröknek rendszeresen részt kell venniük fizikai
alkalmassági vizsgálaton, a megfelelő kondíció
megőrzéséhez az új edzőterem nagy segítséget
jelent.

Eddig rendezetlenül álltak meg az autósok
van rá – tájékoztatta lapunkat a helyszínen Gajda
Új gépkocsi leállóhelyek kialakításával igyekezPéter polgármester, aki kérdésünkre megerősítettünk megoldani a parkolási gondokat, korábban
te, a kispesti közterületeken továbbugyanis problémát okozott, hogy
ra is ingyenes marad a parkolás. A
nem volt hely az iskola és az óvoVagyongazdálkodási és Városüzeda környékén, ezért rendezetlen
meltetési Iroda csoportvezetőjétől,
körülmények között parkoltak az
32 új beálló
Bakos Gézától megtudtuk, mintegy
autósok. Erre a beruházásra most 8
10 nap alatt készült el a munka, a 32
millió forintot fordítottunk, így az
parkolóhelyet az iskola előtti részidén pedig összesen 50 milliót száhez hasonlóan az úttengelyre merőlegesen alakínunk parkolók kialakítására Kispest-szerte, elsőtották ki.
sorban a lakótelepi részen, és ott, ahol szükség

Az iskola nyolcadikos fiai idén sem
feledkeztek meg a lányokról. Szép
néphagyományt elevenítettek fel,
amikor két májusfát is állítottak,
egyet az intézmény bejáratánál, a
másikat pedig az udvaron. Azóta
az Eötvös iskola fiai is kedvet kaptak, mert ők sem akartak lemaradni
az erkelesek mögött. Egyébként is,
ilyentájt egyes vidékeken régóta szokás, hogy a fiúk így kedveskednek a
szemrevaló lányoknak, akik ezt nagy
megtiszteltetésnek vették. Általában
magas, sudár fák voltak erre a legalkalmasabbak, amelyeket a kerítésoszlophoz rögzítettek éjjel vagy kora
hajnalban. Általában színes szalagokkal, étellel-itallal is díszítették.
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Új térfigyelő kamerák
Kispest-szerte
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A nyár elején megkezdődhet
a kispiac átépítése
A fővárosi közgyűlés éppen egy esztendeje döntött a piac felújításának pályázati támogatásáról. Mostanra már elkészültek
a tervek, május végén, június elején megkezdődhet a wekerlei
kispiac átépítése. A látványterveket a Hetedhét Építész Kft. készítette – tudtuk meg a Városházán.

9

KÖZÖSSÉG

Csapatépítő
„bölcsinénik“
Április 21-én országszerte a bölcsődékben dolgozókat köszöntötték.
A kispestiek ezen a napon, remek
időben és hangulatban csapatépítő
kirándulásra indultak a Normafához.
Délelőtt ügyességi versenyt tartottak, amelyben a hat kerületi bölcsőde
hattagú csapatai mérkőztek meg
egymással. A verseny után közös
sütizéssel zárták a napot, a délutánt
pedig mindenki a családjával tölthette – tudtuk meg Brinza Istvánnétól, a
Kispesti Egyesített Bölcsődék intézményvezetőjétől.

Zebra-zászlók
Wekerlén
Már „üzembe helyezték” azokat a
kicsinyke zászlókat, amelyeket a fokozottan balesetveszélyes gyalogátkelőhelyekhez helyeztek ki civilek a
Wekerletelepen.
Wekerlén sajnos a legtöbb helyen
nincsenek közlekedési lámpák, amelyeknél biztonságosan lehet átmenni
a túloldalra, ez sajnos a gyermekeket is veszélyezteti. A célunk az volt,
hogy a közlekedésben résztvevők a
zebráknál elhelyezett fényvisszaverő
zászlók segítségével jól láthatóan és
biztonságosan mehessenek át a zebrákon – tudtuk meg Boros Jánostól, aki
elmondta: az első ilyen zebra-zászlós
helyet az Erkel iskolánál alakították
ki. De van már zászlós átkelő a Kós
iskola előtt is.
A zászlóval való közlekedés ugyancsak egyszerű: a zászlókat az úttest
két oldalán, a zebrák közelében tartókban találjuk. Segítségükkel jól
észrevehetően és biztonságban átkelhetünk az úttesten, és a túloldalon
visszarakjuk a tárolóba. A wekerleiek
szeretnék, ha sokáig sokunknak – időseknek, gyerekeknek is – megkönnyítené a biztonságos közlekedést, ezért
arra kérik az arra járókat, senki se
vigye el ezeket emlékbe! Soha nem
tudhatjuk, hogy kinek az egészségét,
testi épségét védik meg.
Ilyen átkelők már működnek Gödöllőn, Pátyon, Telkiben, Gyálon, Kecskeméten, Fóton, Szentendrén. Az
eredeti ötlet gazdája a gödöllői Füle
Sándor.

helyi hírek

TÁMOGATÁSOK

Nyolc napig őrzik a rögzített adatokat

Az önkormányzati ígéretnek megfelelően eddig 8 új térfigyelő
kamera került az elmúlt hetekben a helyére. Az utolsó, még a
tavalyi költségvetésben tervezett közbiztonsági eszköz a Shopmark átépítése után kerül majd végleges helyére.
Az önkormányzat 2006-ban alig tíz kamerával
rögzített kép segítségével feljelentést kíván tenni,
kezdte kiépíteni, azóta is saját forrásból, külső
annak 8 nap áll a rendelkezésére, mert a jelenlesegítség nélkül fejleszti a kerület biztonságát is
gi szabályok szerint eddig őrzik a rögzített adabiztosító térfigyelő rendszerét. Ezeket a kamerátokat. Új kamerák kerültek: a Vak Bottyán utca
kat még a tavalyi év költ75/c. szám alatti KÖKI
ségvetéséből telepítette az
Terminál
buszpályaudönkormányzat, a fejlesztés
varban lévő Fornetti üzlet
68 kamera
idén is folytatódik, erre
környékére, a Nagykőrösi
20 millió forintot szánút – Határ út, a Petőfi utca
a kerületben
nak – tudtuk meg a Kis– Zalaegerszeg utca, az
pesti Rendészeti Központ
Árpád utca – Zalaegerszeg
vezetőjétől, Bali Pétertől,
utca, az Ady Endre út –
aki kérdésünkre elmondta, jelenleg 68 kamerával
Hunyadi utca, az Ady Endre út – Kisfaludy utca,
figyelik a város utcáit, tereit, valamint négy renda Városház tér – Kossuth Lajos utca keresztezőszámfelismerő követi a forgalmat. Bali Péter arra
désébe, valamint a Jahn Ferenc utca – József Atis felhívta a kispestiek figyelmét, hogyha valakit
tila utca sarkára. A Shopmark átépítése után oda
valamilyen kár, atrocitás ér, vagy a kamerák által
is kerül majd térfigyelő eszköz.

Alapítványok,
egyesületek
A tervek a Wekerlei Társaskör és az őstermelők egyetértésével készültek
Száztíz millió forintot nyert a kerület a főváros
TÉR_KÖZ pályázatán a wekerlei kispiac átépítésére. Ez az összeg jóval kevesebb, mint amen�nyire pályáztak, ezért még mintegy 160 millió
forint saját forrást hozzá kell tennie a kerületnek
a beruházáshoz. Tél elejére befejeződhetnek az
előkészületi munkálatok, az új piac arculatában
illeszkedik Wekerletelephez, a kispestiek és a
wekerleiek kulturált körülmények között vásárolhatnak majd. A beruházást koordináló Kispest
Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft. ügyvezetőjétől, Horváth Gyulától megtudtuk, a piac átépítése két ütemben zajlik. Az első szakaszban a Gutenberg körút és a Nádasdy utca felőli oldal kerül
sorra. Ez alatt a Pannónia utcai pavilonokban és
az őstermelői asztalokon folyhat az árusítás. A
második ütemben a Pannónia utcai részt építik át.

Horváth Gyula elmondta, a 862 négyzetméteres
terület 476 négyzetmétere épül be, 5 üzlethelyiséget, valamint egy közösségi helyiséget alakítanak
ki, és visszakerülnek az árusítópultok is a területre. A teljesen önkormányzati tulajdonú komplexumban minden árus ugyanazt a nagyságú üzletet
kapja vissza, mint amit eddig bérelt, és a bérleti
díj sem változik.
Az önkormányzat 2016-ban nyújtotta be a piacátalakítási pályázatot a Fővárosi Önkormányzat
TÉR_KÖZ felhívására, és a támogatásról tavaly
döntött a Fővárosi Közgyűlés. Ezt követően a
piacosokkal, a Wekerlei Társaskörrel és az őstermelőkkel egyeztetve készültek el a tervek – tájékoztatta lapunkat Vadon Etelka, a Polgármesteri
Kabinet Iroda Társadalmi Kapcsolatok Csoportjának vezetője.

Alapítványok pályázati támogatásáról is határoztak legutóbbi ülésükön
a képviselők: civil szervezetek működési támogatására, nyári táborozás
támogatására, valamint egészségmegőrző és betegség-megelőző tevékenység támogatására 16 alapítvány
28 pályázatot nyújtott be. Ezeken
kívül egyszeri, vissza nem térítendő
támogatást, 200 ezer forintot szavazott meg a testület az Országos Mentőszolgálat Alapítványnak, 2 millió
forintot a Kispesti Tudásház Közalapítványnak, illetve – a tavalyi évről
szóló beszámoló elfogadása után – 4
millió forintot a Kispesti Rászorultak
Megsegítésére Közalapítványnak.
A Kispest Közbiztonságáért Alapítvány 10 millió forint támogatást kapott.

10

zöldhírek

FÖLD NAPJA

KISPESTI MAGAZIN

KISPESTI MAGAZIN

Street Food Show
Kispesten

Föld napja
a Templom téren
A Street Food Show-val párhuzamosan került sor az idei Föld napi
rendezvényekre is. A gyerekeket és
a családokat számtalan Föld napi
program várta. A tőlük megszokott
kedvességgel és izgalmas foglalkozásokkal várták a gyerekeket a
Wekerlei Kultúrház és Könyvtár
kézművesei. Az Első Kis-Pesti Kert
aktivistáival és kertészeivel a gyerekek egynyári virágokat ültettek. Az
Átalakuló Wekerle tagjai komposztáló foglalkozással készültek, és a Jane
Goodall Intézet is bemutatkozott. Az
önkormányzat sátrában 10-17 óráig
a kispesti képviselő-testület tagjaival
találkozhattak a programon résztvevők, de volt rendkívüli polgármesteri
fogadóóra is.

Véget ért a török
kulturális ovisprogram

KÖRNYEZET
Jól fogytak a klasszikus utcai ételek is

Öleld át a Földet!
Meseolvasás is volt a gyerekeknek a
Föld napján, a Templom téren. Nagy
Mária, az Első Kis-Pesti Kert vezetője Glóbi (a Föld) történetéről mesélt a
gyerekeknek. A mesében (is) nem vigyázunk eléggé a Földre, ezért Glóbi
megbetegszik, de az ölelés és szeretet
meggyógyítja. Nagy Mária mesélt arról is, hogy „Mindenkinek van születésnapja, csak nekem nincs, zokogott
Glóbi, dehogy nincs, van egy nap a
naptárban, ami csak rólad szól, és
csak a tiéd. Tééényleg? - ámuldozott
Glóbi, úgy hívják, a Föld napja”.

Kétnapos Street Food Show-t rendeztek a Templom téren,
ahol 13 mozgó standról, járművekről kínálták a legkülönfélébb
finomságokat, a minőségi ételeket és italokat. A street food a
világ szinte minden pontján a reneszánszát éli.
Az önkormányzat most először szervezett ilyen
rendezvényt, és a kispestiek a várakozáson felüli kíváncsisággal érdeklődtek az utcán, menet
közben is fogyasztható ételek iránt – tudtuk meg
Fülöp Pétertől, az önkormányzat munkatársától,
a rendezvény főszervezőjéről.
Zundel Rudolf, a Street Food Show-k országos
szervezője kérdésünkre elmondta, ide Kispestre
egy kisebb show-val érkeztek, így 13 mozgó árus
ételkínálatát lehet megkóstolni.
A street food a világ szinte minden pontján a reneszánszát éli. Egyre népszerűbbek az utcán is
fogyasztható, tányér és étkészlet nélküli, úgynevezett „egykezes” ételek, mint ahogy ezek a
rendezvények is, hiszen az itt dolgozó séfek a

klasszikus utcai ételeken, a lángoson, a hamburgereken, hot-dogon, főtt kukoricán, szendvicseken kívül azt is megmutatják a nagyközönségnek,
hogy miként lehet akár a paprikás krumpli vagy
a csirkepörkölt utcai változatát is elkészíteni. A
látvány izgalmas, a minőség kifogástalan, az étel
gyorsan elkészül és olcsóbb, mintha beülnénk valahová egy étterembe. Mivel az utcai étkezés rengeteg csomagolóanyaggal jár együtt, így ezeknél
a rendezvényeknél kiemelten figyelnek a szelektív hulladékgyűjtésre, illetve ők voltak az elsők,
akik két évvel ezelőtt szerveztek olyan eseményt,
ahonnan már száműzték a műanyag csomagolóanyagot – hangsúlyozta.

Véget ért a Yunus Emre Török Kulturális Intézet és a Kispesti Szivárvány
Óvoda török-magyar kulturális programsorozata, amely ez év januárjában
indult, és a KMO-ban tartott záróünnepséggel ért véget. Különleges eseménysorozat ért véget, amely méltó módon koronázta meg a törökországi, isztambuli Pendik várossal nyolc esztendővel ezelőtt megkötött
testvérvárosi kapcsolatokat és az eddig programokat – mondta az ünnepségen Gajda Péter polgármester.
Köszöntőjében Ahmet Akif Oktay, Törökország nagykövete arról beszélt, hogy mivel különböző kultúrákban gazdag, színes világban élünk,
ezért már fiatal korban nagyon fontos a más népekkel való ismerkedés.
Mehmet Sami Dyvlely, Pendik alpolgármestere, miután szimbolikusan
a színpadon átnyújtotta Pendik város ajándékát (gyerekenként egy-egy
török fajátékot, mangalát) a Szivárvány ovisoknak, arról beszélt, hogy a
gyerekek jelentős szerepet töltenek be a két város testvárvárosi kapcsolatában. A török kulturális program szakmai támogatója, a Yunus Emre
– Török Kulturális Intézet igazgatója, Yakup Gül köszöntőjében azt
emelte ki, hogy a program során nemcsak a gyerekek érezték remekül
magukat, és reményét fejezte ki a folytatásra.
A Szivárvány óvoda programban résztvevő óvodapedagógusainak egybehangzó véleménye szerint akár már holnap újrakezdenék a foglalkozásokat, sétákat, múzeumlátogatásokat. Ez egy igazi közösségi program volt, ahol a gyerekek mellett az óvodapedagógusok, sőt a szülők
is ugyancsak sokat tanultak, hiszen a gyerekek például otthon törökül
énekeltek, szavaltak, és elmesélték a török kultúráról tanultakat.

testvérvárosi hírek
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közösségi média és az internetfüggőség veszélyei kerültek fókuszba. Az Előtér Galériában a
KMO életét bemutató fotótárlat nyílt, helytörténeti sétát rendeztünk Kispest nevezetes épületeiről és történelmi emlékeiről, és – az NKA
Hangfoglaló Programjának támogatásával –
poptörténeti emléktáblát avattunk. Május 11-én
a Kispesten élő, illetve a KMO-hoz kötődő művészek – többek között Koltai Róbert, Hűvösvölgyi Ildikó és Csengeri Attila fellépéseivel,
valamint a KMO-ban tevékenykedő művészeti
csoportok műsoraival – születésnapi gálát rendeztünk. Május 12-én Kolompos-koncerttel
kedveskedtünk a gyerekeknek, majd a Városház téren a IV. Dél-pesti Fúvószenekari Találkozón szólt a térzene, több mint száz zenész
közreműködésével. Este születésnapi partit
rendeztünk, ahol a jó hangulatról egyebek mellett a Madarak házibuli-zenekar gondoskodott.
Május 13-án, a rendezvénysorozat zárásaként
a Karinthy Színház ígért remek kikapcsolódást
Vaszary Gábor Klotild néni című színházi előadásával.

Gábor Ilona

95 éve a kispestiekért a KMO
Művelődési Ház
Nagyszabású programsorozattal ünnepli 95. születésnapját a KMO Művelődési Ház, amely a kezdetektől Kispest kulturális életének meghatározó
szereplőjeként, a helyi közösségek aktív formálójaként, komoly népszerűségnek örvendve működik. Gábor Ilonával, a művelődési ház igazgatójával
az intézmény múltjáról, jelenéről és jövőjéről, Kispest életében elfoglalt
helyéről és a falai között zajló szakmai munkáról beszélgettünk.
A KMO a főváros egyik legrégebbi közművelődési intézménye. Milyen fontosabb változások történtek az alapítástól napjainkig?
Már az 1900-as évek elején megfogalmazódott
az a gondolat, hogy Kispestnek legyen önálló
kulturális intézménye. Ennek érdekében a helyi ipari munkásság 1909-ben gyűjtésbe kezdett, és 1922. október 22-én letették az intézmény alapkövét. Az építkezéshez a kispestiek
téglajegyek vásárlásával járultak hozzá, és a
széleskörű összefogás eredményeként 1923.
május 6-án felavatták a település legszebb, legimpozánsabb épületét. Baloldali szellemisége
miatt 1938-ban nyilas támadás érte a házat,
amikor szinte a teljes berendezés megsemmisült. A második világháborúban is jelentősen
megrongálódott létesítmény újjáépítését követően, 1950-ben a Vörös Csillag Traktorgyár
tulajdonába került, amely 1960-ban jelentős

költséggel átépítette. 1961-ben nyitották meg a
VCST Művelődési Központot, amely elsősorban a traktorgyár dolgozóinak művelődési igényeit elégítette ki. A fenntartó 1983-ban a művelődési ház tevékenységét megszüntette, de a
Vasas Szakszervezet, a Magyar Vagon- és Gépgyár, a kerület vállalatai és szövetkezetei ös�szefogtak egy teljes rekonstrukció érdekében,
a szakszervezet pedig – megtartva tulajdonjogát az épületre – az intézmény üzemeltetését,
működtetését átruházta a kerületi tanácsra.
Az újjávarázsolt házat 1985. december 9-én
nyitották meg régi nevén, Kispesti Munkásotthonként. Újabb mérföldkövet jelentett az
intézmény életében a 2005-ös esztendő, amikor Kispest Önkormányzata jelentős anyagi
ráfordítással megvásárolta a szakszervezettől,
és 2007-2008-ban pályázati támogatás segítségével, közel félmilliárd forintból teljes körűen

felújíttatta az épületet. Minden szerénytelenség nélkül állítható, hogy a KMO a felújítást
követően a főváros egyik legszebb, funkcionálisan a leghasználhatóbb közművelődési intézménye lett. Intézményünk teljesen megújult,
és vadonatúj közművelődési színterekkel, korszerű szcenikai megoldásokkal, modern hangés fénytechnikával felszerelt színházteremmel
várja a programokra érkező vendégeket. Az
önkormányzat immár 13 éve a jó gazda szemléletével, gondoskodó odafigyelésével, kultúrapártoló magatartásával működteti és fejleszti
az intézményt, támogatja és elismeri a KMO
szakmai tevékenységét.
Milyen programokkal készültek az ünnepi
rendezvénysorozaton?
A több mint 20 éves „Mondj nemet!” program
keretén belül rendezett szakmai konferencián a

Milyen jellegű programokat kínálnak a
KMO vendégeinek?
Évekkel ezelőtt fontos célként tűztük ki, hogy
igényes szórakoztatást biztosítsunk minden érdeklődőnek egy értékteremtő és -közvetítő, közösségformáló és közösséget szolgáló, mindenki számára nyitott házban. Próbálunk minden
területen megfelelni, s törekszünk arra, hogy
programjaink a kispestiek széles rétegeihez
szóljanak, hogy helyben megtalálják az igényes
kulturális lehetőségeket. Amatőr művészeti
csoportjainkban kiemelt figyelmet fordítunk a
tehetséggondozásra, az önkifejezés különböző
formáira, s ügyelünk arra, hogy tanfolyamvezetőink színvonalas munkát végző oktatók, pedagógusok legyenek. Ezt az elért eredmények
is igazolják: művészeti csoportjaink tagjai
budapesti, országos és nemzetközi versenyek,
fesztiválok számos díját tudhatják magukénak. Missziónknak tekintjük, hogy formáljuk a
gyerekek ízlését, neveljük a holnap színház- és
zeneszerető közönségét: a Babaszínház keretein belül a legkisebbeknek nyújtunk művészeti
élményeket, s ugyancsak sikeresek a bérletes
előadások, a családi koncertek, a rendhagyó
történelem- és énekórák is. Az immár több mint
20 éve sikeres Kispesti Kinder Tojás Fesztivál
a kerület általános iskolás korosztályának ad
megmérettetési lehetőséget különböző művészeti kategóriákban, az elődöntőkön egy-egy
alkalommal közel 500 versenyző indul. Mintegy ötven tanfolyamunk, klubjaink és ismeretterjesztő sorozataink a különböző életkorú és
érdeklődésű kispestieknek kínálnak új ismereteket, kulturált elfoglaltságot. Színházi és előadóestjeinkre, báljainkra az intellektuálisabb
kultúra iránt fogékonyabb közönséget várjuk.
Nagy öröm számunkra, hogy vendégeink száma eléri a színház- és előadótermeink befogadóképességének felső határát. A Nagy Balogh
János Kiállítóteremben, valamint az Előtér
Galériában kispesti képzőművészek, fiatal tehetségek és nemzetközi hírű festőművészek
mutatkoznak be rendszeresen. Tíz évvel ezelőtt
a KMO-ban alakult meg az Obsitos Fúvósze-

nekar, és intézményünkhöz tartozik a Kispesti
Helytörténeti Gyűjtemény, a Drogprevenciós
Kreatív Műhely, valamint egy Mozgásműhely
is.

törekszünk, s büszke vagyok kollégáimra, hiszen
az intézmény attól működik jól, hogy innovatív,
az új iránt fogékony, kreatív szemléletű, nyitott
szellemiségű csapat dolgozik együtt.

Milyen az együttműködés más művelődési
intézményekkel, van-e verseny Önök között?
Versengés helyett az együttműködésre törekszünk: a KMO és a WKK egyaránt a kispestiekért dolgozik, csak éppen más feltételekkel,
lehetőségekkel és programstruktúrával, ezáltal
kiválóan kiegészítjük egymást. Mindkét intézmény állandó látogatói közönséggel büszkélkedhet, s egymástól függetlenül is rendszeresen
szervezünk olyan kiemelkedő programokat,
amelyek túlmutatnak a kerület határain. Nemcsak a szakmával, a kerület óvodáival, oktatási
és szociális területen működő intézményeivel is
folyamatosan jó a partneri együttműködésünk.
Az üzleti területen is kiváló kapcsolatokat építettünk az elmúlt években, idén negyedik alkalommal rendeztük meg az üzleti konferenciánkat.

Mekkora a bevételkényszer az intézményben,
„áru-e a kultúra” Kispesten?
A KMO stabil gazdasági körülmények között
működik, egyrészt önkormányzati finanszírozással, másrészt jelentős saját bevétellel. 2016ban több mint 50 millió forint volt az intézmény
szakmai tevékenységeiből, belépőjegyekből,
tanfolyami díjakból, pályázati támogatásokból
származó bevétele. Sikeres uniós pályázatnak
köszönhetően szereztük meg a felnőttképzési
akkreditációt, egy másik uniós pályázat révén
pedig a legkiválóbb képzésekre juthattak el kollégáim. Minden szakmai programunknál célul
tűztük ki, hogy nyereséget termeljen, mert abból
tudjuk finanszírozni a következő programot, de
arra is odafigyelünk, hogy árainkat megfizethető
szinten tartsuk. Természetesen számos ingyenes
programot is szervezünk, hogy minél többen
részesei lehessenek egy-egy tanfolyamnak, előadásnak, szabadtéri rendezvénynek.

Hogyan változott az elmúlt évtizedekben a
művelődésszervező szakma?
A társadalmi közeg és a kultúra iránti nyitottság
változásával párhuzamosan az elvárások, a kihívások és a feladatok is folyamatosan változtak és
változnak, amivel lépést kell tartanunk, sőt, két
lépéssel előrébb is kell járnunk. A KMO programkínálata a kilencvenes években negyedrésze
volt a mostaninak, de a tradicionális tanfolyamok
– például a gyermek-néptánc, a társastánc, az ír
sztepptánc és a klasszikus torna – helyett és mellett az aktuális divatirányzatokat követő újabb
tanfolyamok indultak, mint az akrobatikus rock
and roll, a színpadi showtánc vagy a dzsessztánc.
Egy népművelőnek, művelődésszervezőnek folyamatosan ismernie kell a közönség elvárásait,
ezért programjaink kialakításánál figyelembe
vesszük a lakossági igényeket, folyamatosan felméréseket végzünk látogatóink körében, szívesen fogadjuk a konkrét javaslatokat és ötleteket.
A KMO szakmai munkájában a korszerűségre

Milyen jövő előtt áll a KMO?
A KMO erőssége a minőségi kultúraközvetítés,
amely minden településen megtartó erőt jelent.
A fontosabb szabadtéri programok – például a
Városünnep és a Mihály-napi búcsú –, önkormányzati rendezvények és kerületi ünnepségek
szervezésével a fenntartó felé, a minél szélesebb körű pozitív kötődésekkel pedig a kispestiek számára kell nélkülözhetetlennek lennünk.
Rendkívül fontos célunk, hogy erősítsük a családi kapcsolatokat, a különböző generációk
együtt tudjanak szórakozni és kikapcsolódni az
intézményben, s hogy a következő években is
érzékelhető legyen az innovatív szemlélet, a folyamatos újítási szándék.
Prusinszki István
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Jubileumi Gépmajális

Lemondjunk-e Kispestről?

Fizika Show
a KMO-ban
Hogy hogyan lehet egy gyertyát 20
méterről kartondoboz és némi füst segítségével elfújni, vagy szívószálból
fülsiketítő hangeszközt fabrikálni, és
hogy miért nem szúrja meg a fakírt a
szöges ágy, ezekre az érdekes kérdésekre mind-mind választ kaptak azok
a gyerekek, akik ellátogattak a Fizika
Show-ra a KMO-ba. A Játékos Tudomány – Fizika csodái című interaktív
utazó kiállítás 2005-ben alakult, 2014
februárjától Játékos Tudomány Egyesületként működik. Az eszközpark a
küldetése játékos, interaktív formában közelebb hozni a természettudományokat a nagyközönséghez –
tudtuk meg a látványos és izgalmas
kísérleteket a gyerekeknek bemutató
Gyenes Jánostól, aki feleségével 12
éve járja az országot rendhagyó bemutatójával.
Gyenes János szerint ezek a kísérleti
fizikára építő bemutatók azért is fontosak, mert az iskolák többségében
már nincsenek izgalmas fizikaórák,
ahol ezeket az egyszerű, hétköznapi
kísérleteket bemutatnák a gyerekeknek. Ezért is van, hogy szinte alig jelentkeznek ma a gyerekek természettudományos szakokra továbbtanulni.
Bemutatója végén Gyenes János a
feledés homályába merülő, a kísérleti
fizika nagy öregjének tartott Öveges
József könyveit ajánlotta a gyerekeknek, amelyekben olyan házi kísérleteket is találhatnak, amelyek otthon is
veszély nélkül elvégezhetőek.
A Fizika Show programunkat a 7-14
éves korosztálynak, négy előadással,
előadásonként 100-120 gyerekkel tartottuk meg. Nagy volt az érdeklődés,
így a kerületi iskolákon kívül (Vass,
Ady, Gábor, Kós) a IX., a XXII. ésa
XVIII. kerületekből is érkeztek gyerekek. A negyvenperces közös bemutató után 15 interaktív eszközt is
kipróbálhattak a gyerekek – tudtuk
meg a program szervezőjétől, Markó
Mónikától.
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A traktorok kicsik és nagyok kedvencei

Hagyományosan május elsején tartották idén is a HofherrDutra Gépmajálist a Kispesten traktorgyárat alapító Hofherr
testvérek egykori XVIII. kerületi villájában (ma Új Tündérkert
étterem) és a parkban.
A tizedik Gépmajálist köszöntő Vinczek György
alpolgármester méltatta az idén tízéves HofherrDutra Emléktársaság tevékenységét és szerepét a
hagyományőrzésben. Bejelentette, hogy Kispest
legnagyobb üzemének történetéről filmet készít a
Kispest TV. Hunyadi István XVIII. kerületi városigazgató is a hagyományok és értékek megőrzésének fontosságát hangsúlyozva kijelentette,
a traktorgyár összeköti a két kerületet. Stieber
József, az emléktársaság tiszteletbeli alelnöke a
gyár jeles tervezőit idézte meg és megköszönte a

támogatók segítségét. A XVIII. kerületi Tomory
Lajos Múzeum igazgatója elmondta, a gyár a
két település összetartozását és szétválasztását
is jelzi. Heilauf Zsuzsanna bemutatta az ünnepi
alkalomra készült kiadványt is az emléktársaságról. A Gépmajálison műsort adott a Tébláb
Táncegyüttes, zenélt a Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola Fúvószenekara, volt cséplési bemutató, tárlatvezetés a szabadtéri gépkiállításon és a
Hofherr-emlékszobában.

Néhány nappal ezelőtt átvettem mandátumomat. Látszólag mi
sem természetesebb ennél egy nehéz csatában megnyert választás
után. Valójában ellenzéki oldalon komoly vita folyik arról, hogy
szabad-e legitimálni az Orbán-rendszert azzal, hogy átvesszük a
mandátumot, letesszük az esküt és beülünk a Parlamentbe. Ott pedig a Fidesz kétharmados győzelme miatt eleve csak biodíszlet leszünk – jósolják a kritikusok. Nem is beszélve arról, hogy csaltak.
Tény, hogy több körzetben is a Fidesz javára írtak nem oda szánt
szavazatokat, erről most már jogerős bírósági döntések is vannak.
Tény, hogy az én választókörzetemben, Kőbányán és Kispesten is
– mondjuk úgy – tévedésen kapták delegáltjaink a fideszes szavazatszámlálókat. Volt, ahol tíz szavazattal számoltak esetemben kevesebbet a ténylegesnél, de akadt, ahol közel százzal. Azért voltunk
mi is ott, hogy ne hagyjuk annyiban, nem is tettük. Nem hagytuk
elcsalni a győzelmemet. Még csak elképzelni sem tudtam, mi zajlott az ország eldugott szegleteiben, ahol az ellenzék képtelen volt
delegáltakat küldeni a szavazatszámláló bizottságokba. Lehet és
kell mérgelődni azon, miért nem volt elég embere az ellenzéknek,
lehet szörnyülködni a falvak tekintélyelvű viszonyain, a kormánypropaganda gátlástalan hazudozásán, a hivatalos végeredményen
ez sajnos nem változtat.
Most az a kérdés, hogy feladjuk-e küzdelmet azzal, hogy nem ves�szük át a mandátumot?
Az én válaszom az, hogy ne adjuk fel a harcot. Nincs igaza azoknak, akik azzal érvelnek, hogy egy ellenzék nélküli Országgyűlést nem ismerne el a külvilág. Szerintem meg semmi jele, hogy a
Nyugat valóban meg akarná buktatni Orbánt. Kényszerűen bár, de
együtt élnek vele. Itt-ott megszorongatják, akár tényleg jöhetnek
súlyos szankciók, de valószínűleg ez minden. Egy gátlástalan csapatot nem fog meghatni, ha az ellenfél levonul a pályáról. Csak a
győzelme lesz kényelmesebb.
Az én válaszom azért az, hogy küzdeni kell a Parlamentben és a
falakon kívül egyaránt. Például Kispestért. Hogy ne tegyék zárójelbe az önkormányzatokat, ne olvasszák össze Kispestet szomszédos kerületekkel. A sajtóban máris számos elképzelés szivárgott ki
arról, hogyan alakítanák át Budapestet. Hát ne hagyjuk! Ezért kell
küzdeni az Országgyűlésben és tüntetésekkel azon kívül.
Nem mondhatunk le képviselői jogosítványainkról, nem mondhatunk le a mandátumról. Nem mondhatunk le Kispestről!
Burány Sándor
országgyűlési képviselő

16

kitekintő

KISPESTI MAGAZIN

KISPESTI MAGAZIN

CIKI

Burány
Sándor

Nemzeti
vagyonért felel
A 2010-es években mintegy hatvan
cég volt bejegyezve Bártfai-Mager
Andrea, az új Orbán-kormány nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca
nélküli miniszterének rózsadombi
lakására, amelyek döntő többsége zavaros körülmények között megszűnt
vagy elköltözött az elmúlt egy-két
évben – írta a hvg.hu. Bártfai ezzel
kapcsolatban annyit közölt, hogy a
szóban forgó ingatlant „2004 és 2016
között egy könyvelőiroda használta”.
Ez alapján arról sem tudott, hogy saját gyerekei több céget is vezettek a
lakásában. Információk szerint még
most is akadnak olyan szervezetek,
amelyek Bártfai-Mager lakásában
vannak bejegyezve.

dr. Hiller
István

Kulcsátadás a CSÁO-ban

szociális hírek
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GONDOSKODÁS

Átadták Vighné Vincze Erzsébetnek, a Családok Átmeneti Otthonát (CSÁO) is működtető Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum vezetőjének annak az újabb három összkomfortos lakásnak a kulcsait, amelyet a Vaműsz szakemberei újítottak fel a
Nagysándor József utcában. Augusztusban akár érkezhetnek is
az első lakók.

Gyermekvédelem

40,78%

43,23%

Vinczek György alpolgármestertől
megtudtuk, hogy az új oktatási törvényben korábban megszüntették az
iskolai gyermekvédelmi felelősöket,
ám szeptembertől a gyermekvédelmi
törvény előírásainak megfelelően a
Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum keretén belül szociális munkások látják majd el ezt a feladatot. Az
elmúlt években számszerűen nem
emelkedett ugyan a gyermekvédelmi
esetek száma, ám ez közel sem azt
jelenti, hogy javult volna a helyzet.
Jelenleg 120 védelemre szoruló kispesti gyerekről gondoskodnak – tette
hozzá az alpolgármester.

RENDEZVÉNY

KORMÁNY

Marad
a gigatárca
A várakozásokkal ellentétben nem
lesz önálló minisztériuma sem az
egészségügynek, sem pedig az oktatásnak. Sőt, a gigatárca, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának vezetésével azt a Kásler Miklós onkológust bízzák meg, aki nemcsak azt
deklarálta, hogy a tízparancsolat betartásával elkerülhető lenne a halálos
betegségek zöme, de az új emberminiszternek a férfi lét rövidségére is
van megfejtése. A logika szabályait
követve Kásler arról beszél, hogy a
férfiak a nők miatt halnak korábban –
írja a nepszava.hu.

Kispest ismét
a baloldalra szavazott
A Nemzeti Választási Iroda végleges eredményei szerint is
az április 8-i országgyűlési választásokat Kispesten az MSZPPárbeszéd, a baloldali ellenzék jelöltjei nyerték. Hiller Istvánt
az országgyűlés alelnökévé is megválasztották.
Burány Sándorra a 9. választókerületben (Kispest-Kőbánya) 53 ezer 976-an szavaztak érvényesen, Burány Sándor 22 ezer 10 voksot kapott
(második a Fidesz-KDNP-s dr. György István lett
21 ezer 222 szavazattal).
Dr. Hiller István a 16. választókerületben (Kispest-Pesterzsébet) még a külföldi szavazatok és
az átjelentkezők voksai nélkül is elég szavazatot
kapott az országgyűlési képviselőséghez: 52 ezer
211-en adtak le érvényes szavazatot, a győztes dr.

Hiller Istvánra 22 ezer 572-en voksoltak (második Földesi Gyula lett 19 ezer 462 szavazattal).
Az országgyűlési választásokat a Fidesz-KDNP
nyerte meg, a Nemzeti Választási Iroda adatai
szerint a 199 képviselői helyből 133-at a Fidesz-KDNP, 26-ot a Jobbik, 20-at az MSZPPárbeszéd, 9-et a DK és 8-at az LMP kap, 1-1
mandátumot szerzett az Együtt, a Magyarországi
Németek Országos Önkormányzata (MNOÖ) és
egy független jelölt.

Vighné Vincze Erzsébet és Kránitz Krisztián az intézmény udvarán
Mint már arról korábban beszámoltunk, a Nagysándor József utcai CSÁO kialakítása tavaly
augusztusban érkezett második szakaszához.
2015-ben az utcafronton lévő épületben közösségi helyiséget, irodát és egy lakrészt építették ki,
most az udvari épületek felújítása került sorra. A
38 millió forintos önkormányzati beruházás eredményeként mostanra újabb három, egyszobás
összkomfortos lakással tudnak segíteni a nehéz
helyzetbe került gyermekes kispesti családokon.
Szükség is van a lakhatási lehetőségre, mert információink szerint általában 5-10 család mindig
várakozik elhelyezésre. A Családok Átmeneti
Otthona szolgáltatás 2002-ben indult Kispesten a

Jahn Ferenc utcában. Az otthon feladata átmeneti
jelleggel lakhatás biztosítása a lakhatási krízisbe került, kiskorú gyermeket nevelő, gyermeket
váró családok vagy egyedülálló szülők számára. Három lakrész áll a családok rendelkezésére,
ebből egy nagycsalád befogadására is alkalmas.
Létesítése óta teljes kihasználtsággal működik.
Kispest képviselő-testülete 2014-ben határozott a
CSÁO férőhelybővítéséről és azzal együtt közösségi helyiség létesítéséről a Nagysándor József
utca 44. alatti önkormányzati ingatlanon. Itt két
épületben négy lakrész, egy közösségi helyiség,
iroda és raktár kialakítására adott nyílt lehetőség.

Verssel
ünnepeltek
Első alkalommal rendezett versünnepet a költészet napjához kapcsolódva a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum. Az intézménnyel
kapcsolatban álló kicsik és nagyok
magyar költők verseit adták elő, illetve saját költeménnyel is jelentkezhettek. A kellemes hangulatú versdélutánon húszan mondtak verset: a
legkisebb fellépő 5 éves volt, hárman
a szépkorúak korosztályából képviseltették magukat. A rendezvényen
megzenésített versekkel kedveskedett a zsűri: Balogh Eszter és Deák
Viktor.

18

helyi hírek

REHABILITÁCIÓ

KISPESTI MAGAZIN

Közösségi parkerdő
lesz a Sherwoodból
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Versírók a KMO-ban
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KUPA

Májusi focitorna

Programzáró
a Kossuth téren
Hivatalosan is megtartották a Kossuth tér rehabilitációja és a Zöldfelület-rendezés a Kosárfonó utcában
elnevezésű Tér_Köz pályázatok záró
rendezvényét. Pályázati támogatással
együtt több mint 300 millió forintot
fordítottak a tér rekonstrukciójára, a
sportpályák, a parkolók kialakítására
és a Kosárfonó utcai parkosításra. A
közel 6000 négyzetméteres terület
rehabilitációjához az önkormányzat
246 millió forint támogatást kapott a
Fővárosi Önkormányzattól, melyhez
több mint 100 millió forint önerőt
tett hozzá. Az építkezés során 154
parkolóhelyet alakítottak ki. A kispestiek már tavaly birtokba vehették
a Trefort iskola előtti új közösségi- és
sportterületet, a sportpálya melletti
pingpongasztalt, kültéri csocsóasztalt
és a térszíni berendezési tárgyakkal
megegyező utcabútorokat. Idén elkészült a sportpálya alatti parkoló is.
Különleges, a fővárosban is egyedülálló teret alakítottak itt ki, hiszen a
kiemelt sportpályával a parkolásra és
sportolásra is van lehetőség a téren.
A környezetrendezés elsődleges célja
az volt, hogy megszűnjön az áldatlan
állapot. Az iskola az önkormányzattal
kötött közösségi megállapodás értelmében gondoskodik a terület tisztaságáról, és a zárt kosárlabdapálya
éjszakai és hétvégi zárva tartásáról.
A projekt utolsó ütemében a Kosárfonó utca 6-16. számú házak előtti
zöldfelület rendezése került sorra. Ez
a beruházás is a főváros Tér_Köz pályázati támogatásával valósult meg:
az önkormányzat 19 millió forintot
nyert, és a pályázati forrást 25 millió
forint önrésszel egészítette ki. Az új
utak a tömbház-bejáratokhoz kapcsolódóan létesültek, megújították a
zöldfelületeket, nagyobb lett a fásítottság aránya, automata locsolóhálózatot építettek ki. Az önkormányzat
által nyújtott plusz önrészből sikerült
a Kosárfonó u. 16-20. szám alatti házak előtti terület részleges rendezését
is megvalósítani.
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Az első Május 1. Kupa kispályás
focitornát rendezte meg 15 csapat
részvételével a Kispesti Sportközpont a Játszi-Foci mozgalommal
közösen a KAC-pályán. Kovács István, a Sportközpont sportszervezője
elmondta: öt lánycsapat (Kelen SC
– XI. ker, Hatvan Kék, Hatvan Sárga, Szolnok Fanatic, Gyulai Amazonok), hét fiúcsapat (Taksony, AC
Villám Ady Kispest, Lajosmizse I.,
Lajosmizse II:, KNSI I., KNSI II.,
Rókus – Roma Kulturális és Sport
IX. Közhasznú Egyesület) és három
felnőtt csapat (Vendéglátós Hairy
Legs, KNSI Birkózók, KDFG –
Deák gimi) lépett pályára.

KIÁLLÍTÁS

A tulajdonos ígéri, nem lesz tarvágás a területen

Hosszú évekig tartó egyeztetések után sikerült közös tervet
kidolgozni a terület tulajdonosával, és így a Vak Bottyán utca
és a gyorsforgalmi út melletti kiserdőben hamarosan közösségi
parkerdőt alakítanak ki – derült ki azon a megbeszélésen, amelyen részt vettek a tulajdonos Pilisi Parkerdő Zrt. képviselői,
Gajda Péter polgármester, valamint a képviselő-testület tagjai
közül Dódity Gabriella, Bogó Józsefné, Ferenczi István, Varga
Attila.
Az önkormányzathoz évek óta sok panasz érkezik
a KÖKI Terminál tőszomszédságában található,
hajléktalanok lakta, a kispestiek által is csak „kispesti Sherwoodnak” nevezett kiserdőben és környékén észlelhető állapotokról. Az önkormányzat
vezetői és illetékes munkatársai, valamint a kispesti Vöröskereszt szakemberei ismerték a gondokat, alkalmi intézkedéseket is tettek, például az
önkormányzat kerítéssel határolta el a területet az
illegális szemétlerakók elől, valamint konténereket biztosított a hajléktalanoknak a szemét ös�szegyűjtéséhez. Ennél hatékonyabb intézkedésre
eddig a tulajdonos Pilisi Parkerdő Zrt. nélkül nem
kerülhetett sor. 2018 februárjában a polgármester
közös megbeszélésre invitálta a tulajdonos kép-

viselőit, és abban állapodtak meg, hogy valamilyen tervet dolgoznak ki a probléma tényleges
megoldására. Az önkormányzat továbbra is azt
támogatja, hogy egy, a kispestiek által használható, erdős, rekreációs célokra is alkalmas új, több
ezer négyzetméteres zöld terület alakítsanak ki.
A Pilisi Parkerdő képviselői szerint a növényzet
teljes megújítása szükséges. Ez a jelenlegi erdő
kivágásával jár, de helyére új fákat telepítenének.
Ez nem tarvágást jelent, hangsúlyozták, hanem
tudatos fatelepítést, amelynek során előnevelt
fákat ültetnének. Erre vonatkozóan két terv született, ezek közül a polgármester annak a részletesebb kidolgozását kérte, amelyik a legtöbb fát,
így lombfelületet biztosítja majd.

Bodnár Petra a díjátadón

A költészet napján hirdettek ki a Tiszta szívvel versírópályázat
eredményét a KMO-ban. A három kategóriában (általános és
középiskolás, valamint felnőtt) megtartott pályázatra a határon
túlról (Szerbia), Budapest más kerületeiből (VIII., VIII.., XVIII.,
XVIII., XX.) és vidékről (Kazincbarcika, Nagykanizsa, Jászberény, Hernád, Vác, Várpalota) is sokan jelentkeztek.
A zsűri nevében a kispestiek által szeretett és tisztelt Juhász Magda köszöntötte a verselőket. Lelkesítő és elismeréssel teli mondandójában arról
beszélt, hogy nem gondolta, ilyen sokan vesznek
majd részt a versenyen. A középiskolások és a fiatalok zömében szerelmes verseket írtak, szerencsére, míg az idősebb korosztály alkotásai között
akadtak filozofikus, vallásos témájú és állatokról
szólók is. „Olvasni, olvasni, olvasni… és aztán
írni. Én minden este olvasok, és reggel ritmussal
ébredek” – biztatta a szárnypróbálgatókat Juhász
Magda.
Általános iskolás kategóriában első lett Bodnár
Petra (Kós iskola) 5. c, második pedig Tokodi
Albert 2. c (Szerbia). Középiskolás kategóriában
helyezési sorrendben: Urbán Bernadett Kata 9.

e (XVIII.), Gyurkó Gerda (VIII.), Illus Krisztián 10. a (Nagykanizsa), Gerencsér Adrienn 10.
a (Nagykanizsa), Juhász Viktória 11. a (Kazincbarcika), Martinelli-Nagy Kristóf 10. d (Trefort).
Dicsérő oklevelet kapott: Döle Attila Gábor 12.
b (Vác)
Felnőtt kategóriában első: Kaptay Éva Mária, második: Laczkóné Mezei Zsanett, Hargittay Gergely, harmadik: Albert Ferenc (XVII.), negyedik:
Vörös Dóra (XX.), ötödik: Erdődi Mária (Várpalota), hatodik: Körmendyné Juhász Györgyi
(XVII.), Hajdani Ilona, Elekné Ilovai Gabriella,
Winkler József, Utasi Hajnalka (Jászberény), Fekete Borbála (Hernád). Dicsérő oklevelet kapott
Kálóci Balázs (XV.).

Hálóőrök
a Városházán
Legendák
hálójában
címmel
Lukácsy Tibor grafikus, aki fiatal korában a Budapesti Spartacus hálóőre
volt, „Óriási bravúrral – Képes kapuskönyv” című kötetének kapusképei láthatóak a Kispesti Városházán
augusztus 15-ig. A kiállítást Vinczek
György alpolgármester nyitotta meg,
Szabó Mária, a Wekerlei Kultúrház
és Könyvtár igazgatója méltatta, és
Szitár Orsolya művelődésszervező
Lukácsy „Olvasói szokások” című
novelláját olvasta fel. A kiállítás
díszvendége volt Disztl Péter egykori 37-szeres válogatott kapus.
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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)

ROVAT

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

Hegyi András
írása

Fidesz-iroda (Ady Endre út 91.)
Listás képviselő
Szathury Kolos (Fidesz-KDNP)

Új rovatunkról

(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
Wekerlei Társaskör Egyesület
(Kós Károly tér 10.)
Listás képviselő

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

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
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Listás képviselő

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

mozaik

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.

VERSENYFELHÍVÁS
III. LAKÓTELEPI
FŐZŐVERSENY
2018. JÚNIUS 2.
8-14 óráig
Bogó Józsefné és Fekete László önkormányzati képviselők szervezésében 2018-ban – harmadik alkalommal – rendezik meg a Lakótelepi Főzőversenyt, a Forrásház kertjében (Budapest XIX. kerület,
Dobó K. u. 18.).
Nevezés:
A lakótelepen élő családok, baráti társaságok jelentkezhetnek
minimum 3 fős csapatot alkotva.

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

Nevezni a következő adatok megadásával lehet: csapat neve, létszáma, csapatkapitány neve és elérhetősége (e-mail cím, telefonszám) a lakotelepifozoverseny@gmail.com e-mail címre küldött
regisztrációval.
Nevezési határidő: 2018. május 31. (csütörtök) éjfél. Nevezési díj
nincs. Az első három helyezett tárgynyereményben részesül, de a
cél, hogy mindenki jól érezze magát!
Maximum 10 csapat fogadására van lehetőség. A nevezéseket beérkezési sorrendben dolgozzuk fel.
A program fővédnöke: Gajda Péter, Kispest polgármestere és
Burány Sándor, Kispest-Kőbánya országgyűlési képviselője
Kellemes felkészülést, varázslatos ízeket és jó szórakozást
kívánnak a szervezők!

Kispest lakossága meghaladja a 61 ezer főt, melynek több
mint fele a lakótelepi kerületrész panelépületeiben lakik. A
Wekerletelepen közel 11 ezren élnek. A Kertváros, Óváros
és Felső-Kispest területe nagyobb, de a népsűrűsége, a településrész jellegéből adódóan, jelentősen elmarad a lakótelepétől. Kispesten közel 700 társasház működik, a kispestiek több mint fele társasházban él. Kerületünkben jellemző,
hogy a társasházakban lévő lakások száma rendkívül szórt,
például Wekerlén sok a kettő- és négylakásos ház, a lakótelepen pedig van 200-nál is több lakásos társasház. Nyilván
a kevés lakásos társasházak működtetése egyszerűbb, de ott
is előfordulnak közösségi döntést és teherviselést igénylő
ügyek. Összességében a közös költségekről, nevezetesen az
üzemeltetési költségek viselésén kívül a társasházak tulajdonosi közösségének kell döntenie a közös tulajdonban lévő
épületrészek karbantartásáról és felújításáról, azok költségkereteiről. Lehet ez tetőfelújítás, csőtörés, a homlokzat javítása, a lakótelepen panelszigetelés vagy kamerarendszer telepítése. A tulajdonosok eminens érdeke, hogy megbízható,
a jó gazda gondosságával eljáró közös képviselőket bízzanak meg társasházuk, közös vagyonuk ügyeinek intézésével.
Napjainkban aktuális az éves beszámoló közgyűlések május
31-ig történő megtartása. A társasházi közgyűlés a legfőbb
fóruma a társasház közösségeknek. Ezen közgyűléseken
dönthetnek demokratikus keretek között a tulajdonosok a
társasház költségvetéséről, a jövőbeni feladatokról, illetve
fogadhatják el az elmúlt gazdálkodási év beszámolóját.
Közismert, hogy a társasházak működésével, azok jogi kereteivel kapcsolatban sok megválaszolásra váró kérdés van. A
most induló rovatban szeretnénk ezekkel foglalkozni, egyfajta fórumot biztosítani a kispesti társasházak tulajdonosainak, azok képviselőinek. Kérem tehát kedves olvasóinkat,
hogy írják meg, vessék fel azokat a kérdéseket és problémákat, melyek közérdekűek, választ és közzétételt igényelnek.
E-mail címünk: tarsashazkispest@gmail.com
Hegyi András
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SZOLGÁLTATÁS
BÁDOGOS, TETŐFEDŐ, ÁCS, KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁLLALOK! TEL.: 280-1271, 06/20532-7823
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 csomagolással
együtt! Padlás, pince lomtalanítás.
Kispestieknek INGYENES kiszállás! Tel. 280-25-42, 06-70-2-144235
SZŐNYEGTISZTÍTÁS-és KÁRPITTISZTÍTÁS! Melegvizes mélymosás, vegytisztítás, szegés, javítás,
függöny mosás, takaró mosás.
Háztól - házig 2 nap alatt! Ottho-

nában is vállaljuk padlószőnyeg
tisztítását,ülőgarnitúrák, fotelek,
székek, irodabútorok textilkárpit
tisztítását. 20 éves tapasztalat
EU minőség, garancia! www.
szonyegexpressz.hu Telefon: 061-280-75-74, 06 30-94-94-360
VÍZ, FŰTÉS, SZANITER szerelést
vállalok, minőséggel, gyorsan,
garanciával. Hívjon bizalommal.
Tel.: +3670-7010-446
Számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás,
tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes
kiszállás! Aradi Zoltán Tel.: 06 70
519 2470 Email: szerviz@szerviz.
info
Csempézést,
padlóburkolást,
burkolatjavítást vállalunk! Kis
munka is számít! Rövid határidő!
Tel.: 0670-541-9022
Albérleti szobát, vagy gondozást
vállalna 70 éves beteg ellátásában gyakorlott nő. Tel.: 0620291-8253
Rövidáru-Méteráru bolt! Cím:
1196 Budapest, Kossuth L. u. 68.
Ny: H-P: 8-16.00.
Tel.: 06-1/280- 1147, 06-20/2613252
Házhoz járó fodrász! Női-férfi
hajvágás, festés, dauer. Tel.: 29043-82

murva, föld házhozszállítása.
Tel.: 061-282-1201, 0630-9429460
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.: 0630-933-2592
Tápiószentmárton üdülőterületén kettő hétvégi emeletes fa, illetve téglaház kedvezményesen
eladó. Meleg vizű strand közelében, részletfizetési lehetőséggel.
Tel.: 0620-367-7067
Eladó a XIX. Zengő utcában
53m²-es, 2 szobás, 2 erkélyes,
jó állapotú, zöldövezeti, parkra
néző tégla lakás 21,9 M Ft-ért.
Tel.: 0620-313-3200
Kispest Zrínyi utcában házrész
használati megosztással eladó.
70nm három szoba. Teljes körűen felújítva. 06309197375
15 éves ingatlanközvetítői tapasztalattal eladó-kiadó ingatlanokat keresek ügyfeleim részére.
Korrekt ügyintézés, ügyvédi háttér, hívjon bizalommal: Böhm
Ilona 06-20-364-4237 HÉTVÉGÉN IS!!!

Rácskészítés ajtóra, ablakra,
erkélyre előtető készítés, lakótelepi erkélyre. Korlátfelújítás,
üvegezéssel, festéssel is. Egyéb
lakatos munkák – javítások. Tel.:
061-284-2540, 0670-209-4230

Kispest központi, kertes negyedében hobbykert (100 négyszögöl) művelésre kiadó. Tel.: 0670-212-6553

Festés, tapétázás, mázolás, burkolás, kőműves munkák, vizes
munkálatok, kartonozás vagy
igény esetén teljes lakásfelújítást vállalok! Hívjon bizalommal.
Tel.: 0630-989-1203

Előfizetői újságok kézbesítésére
keresünk hajnali munkavégzéssel kerékpáros kézbesítőt. Munkakezdés 02.00-07.00-ig. Tel.:
0620-221-6247

KONTÉNERES SITT, LOM, SZEMÉTSZÁLLÍTÁS, sóder, homok,

ÁLLÁS

Nyugdíjas csomagoló munkatársakat, illetve délutános műszakba árukiszedő és komissi-
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ózó dolgozókat keresünk (nem
nyugdíjas), soroksári hűstős élelmiszer raktárba. Versenyképes
fizetés, juttatások. Érdeklődni:
+3620-3305-516 Fekete Imrénél
Kispesti családi házba heti négy
órára keresek kerti és ház körüli
munkákra férfi segítséget. Tel.:
0630-913-1671
OKTATÁS
2018-BAN VISSZATÉRÍTIK A
NYELVVIZSGÁK ÁRÁT!
REMEK ALKALOM, MERT NYÁRI
INTENZÍV, FÉLINTENZÍV TANFOLYAMAINK AKCIÓSAK, 40 ÓRÁSAK, 40.000 FT ÁFÁS ÁRON MÁRIS KEZDŐDNEK:)
UGYE AZ IDÉN MÁR FOLYÉKONYAN SZERETNE ANGOLUL
MEGSZÓLALNI? NYELVVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS ÉRDEKLI?
ÁLLÁSINTERJÚRA VAGY KÜLFÖLDRE KÉSZÜL?
ÚJ
TANFOLYAMAINK,
2X2
ÓRÁSAK
IS
VÁLTOZATLANUL INDULNAK, 4-6 FŐS
MINICSOPORTOKBAN NYELVSTÚDIÓNKBAN: 45000 FT ÁFÁVAL/40 ÓRA, 10 HÉT.
CHAT ANGOL NYELVSTÚDIÓ ÉS
FORDÍTÓIRODA, KISPEST, HUNYADI UTCA 47.
06-70-238-1226 és 282-60-82
EGYÉB
Alig használt, új állapotú teatűzhely és Singer varrógép eladó.
Tel.: +36-70-233-2774
Külföldre költözés miatt vadonatúj téli-nyári gumi – felnire
szerelve – nagyon olcsón eladó.
Személyautóra. Tel.: 061-2805434

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. nyomda 1225 Budapest, Campona u. 1.
Megjelenik havonta 27.000 példányban, következő megjelenés: 2018. június
A magazin tartalmát szerzői jogok védik! • www.magazinlapok.hu

Olajcsere
AKCIÓ!

AJÁNDÉK
ADALÉK!

Levegő és pollenszűrő
10% kedvezmény

Gumicsere + tárolás
csomag AKCIÓ!
10% kedvezmény
Csak márciusban!

Fékfolyadék csere 9.990 Ft
Műszeres motor-diagnosztika 9.990 Ft
Műszaki vizsga 25.990 Ft

* Más akcióval össze nem vonható, készpénzre nem váltható.
A változtatás jogát fenntartjuk. Az akció időtartama:
2018.03.01.–2018.05.31.
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1195 Budapest, Üllői út 303. (MOL kúton) • Tel: 06 1 357-6674, 06 20 394-7980 • WWW.FIX.HU
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Oktatás: 4-9 fôs csoportokban anyanyelvi és magyar tanárokkal
Tanfolyamok szintjei: kezdôtôl a felsôfokú nyelvvizsga elôkészítôig
Hetente 5 alkalommal; délelôtt 9.00 – 12.15 vagy este 17.00 – 20.15
A tanfolyamok ára: 48.500 Ft /40 óra
Idôpontok:
• 1. szakasz: 2018. június 18 - június 29.
• 2. szakasz: 2018. július 02 - július 13.
• 3. szakasz: 2018. július 16 - július 27.
• 4. szakasz: 2018. július 30 - augusztus 10.
• 5. szakasz: 2018. augusztus 13 - augusztus 27..
Euroexam angol B2, C1 vizsgafelkészítés:
• 2018. július 6 – július 19.
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Jelentkezés szintfelmérésre: telefonon, on-line, vagy személyesen
él
SZEPTEMBERI TANFOLYAMAINKRA AUGUSZTUS ELEJÉTÔL LEHET JELENTKEZNI!

A Díjbeszedő Holding Zrt. Budapest és Pest megye területre

hetland hird 2018 nyar 102,75x136.indd 1

FOGYASZTÁSMÉRŐ LEOLVASÓ

Minden pénteken:

16:30 - 17:30

Helyszín:
Erkel Ferenc
Általános Iskola
kis tornaterme

20/04/18 15:29

munkatársat keres.

A leendő munkatárs feladatai:
▪ közüzemi szolgáltatók fogyasztásmérőinek
meghatározott ütemezés szerinti leolvasása,
▪ fotók készítése
▪ ügyfélegyeztetések lebonyolítása,
Elvárások:
▪ minimum 8 osztályos általános iskolai
végzettség,
▪ jó kommunikációs képesség, terhelhetőség, önálló
munkavégzésre való képesség,
▪ előny: saját tulajdonú motorkerékpár, vagy
gépjármű

Amit kínálunk:
▪ hosszú távú, rugalmas, bejelentett
munkalehetőség
(részmunkaidőben is végezhető),
▪ fix alapbér + teljesítménybér + cafeteria
+ egyéb juttatások
(megkereshető jövedelem 250-350 ezer forint),
▪ céges okostelefon,
▪ közlekedési költségtérítés
(BKK bérlet vagy üzemanyag térítés)

Jelentkezés módja: Magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajzát,
– lakhely megjelöléssel – kérjük, küldje a
fov.leoikt@dbrt.hu e-mail címre.
További információ: 06 1 481-9773 telefonszámon.
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