2018. március

XXIII. évfolyam 3. szám

Jövőre is lesz
ovis sportprogram
Írásunk a 11. oldalon
9. oldal

GAJDA PÉTER

BERENCZ IBOLYA

A mintegy 11 milliárd 6
milliós költségvetés tartalmazza a köztisztviselők
20 százalékos illetménykiegészítését.

Csaknem 130 közterületi pavilon – sorban és
szólóban álló – található
Kispesten, többségében
az Üllői út mentén.

Egységes pavilonsor

Stabil költségvetés

Akkumulátor

10% kedvezmény

Fagyálló
csere 8.990 Ft

Gumiszerelés
és tárolás
AKCIÓ!

TÉLI GUMIABRONCSOK
KEDVEZŐ ÁRON!

Az akció időtartama:
2017.11.01.–2018.01.31.

5. oldal

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

2017-2018
2017-2018 TANÉV II. FÉLÉVES
TERVEZETT ELŐADÁSAI
HELYSZÍN: Kispesti Önkormányzat Díszterme
(Budapest XIX. kerület, Városház tér 18-20.)

2018. február 27. kedd, 16 óra:
Dr. Jászberényi József: Függőségek
időskorban - Mit tehetünk ellenük?
A képzés programvezetőjének előadásában az idősekre elsősorban a magányból és a kapcsolati háló ritkulásából
fakadóan - erősen leselkedő függőségekről (alkohol, internet, kapcsolatfüggőség) lesz szó.
2018. március 13. kedd, 16 óra:
Dr. Kovácsné Magyari Hajnalka,
kozmetológiai szakember:
Az időskori szépségápolás alapjai
- férfiaknak, nőknek egyaránt!
A szépségápolás nemcsak környezetünk, hanem saját
önbecsülésünk miatt is fontos- minden életkorban.
A kozmetológiai szakember előadása egyszerű
és olcsó megoldásokat ismertet mindkét nem számára.
2018. március 27. kedd, 16 óra:
Sikó Ildikó, településbiztonsági
tanácsadó: A település biztonsága,
környezetünk biztonsága-Hogyan
óvhatjuk egészségünket
és környezetünket!
Az éghajlatváltozás világszerte hozzájárul a globális
betegségteherhez és az idő előtti halálozáshoz. A környezeti szemléletformálás célja, hogy az állampolgárok
tájékozottak legyenek a szűkebb és tágabb környezetük
állapotáról.
2018. április 10. kedd, 16 óra:
Ujhelyy Attila: Az internet és a közösségi média - Lehetőség vagy csapda?
Az idősek számára az internet sok oldala, így a Facebook
is, sok szempontból még ismeretlen tartomány, bár ör-

vendetes, hogy egyre többen használják. Ez az előadás
feltáró jellegű, alapvető ismereteket és csapdákat mutat
meg.
2018. április 24. kedd, 16 óra:
Veresné Dr. Bálint Márta, dietetikus
A helyes vitaminbevitel időskorban hitek és tévhitek
Lassan külön iparág alakul arra, hogy az idős korosztályt
is vitaminkészítményekkel bombázzák, magukat szakértőnek tartó emberek. A Semmelweiss Egyetem dietetikusa előadásában számos téveszmét és tévhitet oszlat el
a vitaminbevitel kapcsán.
2018. május 8. kedd, 16 óra:
Kerényi Péter, kommunikációs
szakember: Italosok és élelmesek,
avagy a gasztronómia útja és tévútjai
Kerényi Péter előadásában a gasztronómia izgalmas történeti alapjairól beszél, s ezzel rámutat ennek a szakterületnek a legfontosabb összefüggéseire.
2018. május 22. kedd, 16 óra:
Dr. Jászberényi József: Róma
templomai, avagy a kereszténység
vizuális enciklopédiája
A félévet záró előadás a napi politika szintje fölé, művészettörténeti és filozófiai területekre emelkedve az
alapvető európai gondolkodási gyökereinket mutatja be,
Róma nagy bazilikáit elemezve.
REGISZTRÁCIÓ
ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Telefon: (061) 347-4525
Email: gajda@kispest.hu

Néhány napja még Dódity Gabriella, az önkormányzat Fidesz-frakciójának vezetője, a város fejlesztéspolitikai tanácsnoka azzal froclizta Gajda Péter polgármestert, aki
megnézte az Eötvös utcában lévő lakás felújítását, hogy
annak ellenére fényképeztetgeti magát a súlyosan szívbeteg fiatalemberrel, hogy csak késlekedve intézkedett a fiú
ügyében, pedig a fiatalembernek az élete múlik most azon,
hogy rendezett körülmények közé kerülhessen, és mihamarabb elvégezhessék rajta az életmentő szívátültetést. És
most, a Kispest.infón sok-sok képpel, a jótevők részletes,
név szerinti és párthovatartozásának felsorolásával Dódity
Gabriella – aki fennhangon hirdeti, hogy neki alig néhány
nap alatt sikerült elintéznie azt, amit az önkormányzat munkatársainak nem – megmentőként, jó tündérként tetszeleg a
fiatalemberrel, aki már átvehette a felújított lakás kulcsait a
Vamüsz igazgatójától, Kránitz Krisztiántól.
Képviselőasszony! Ha valakinek van köze a felújítás elintézéséhez, a bérleti szerződés kijárásához, az Vinczek György
alpolgármester, aki kezdettől fogva szívén viseli a fiatalember és az édesanyja sorsát. Ja, és annak a sok névtelen adományozónak, akik elmentek a Mágnes Színház jótékonysági koncertjére, amelyet az önkormányzat közalapítványa, a
Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítvány munkatársai, a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum és a Segítő
Kéz Gondozó Szolgálat szakemberei, valamint a fiatalember egykori iskolája, az Ady iskola szervezett, támogatott.
Képviselőaszony és kormánypárti frakciója ott volt ezen?
Miért van szükség különutas akciózásra, miért nem lehet
egy ilyen ügyben sem egyfelé haladni? Miért az a lényeg,
ki mondta, ki kezdeményezte, ha tényleg az ügy a fontos?
Képviselőasszony, csak kérdezzük: hol van ilyenkor a polgári öntudat, a keresztény együttérzés, önzetlenség, a névtelen segítőkészség, a nagylelkűség? Nem veszi észre, hogy
ez a történet kezd egy modern abszurd drámához hasonlítani, egy afféle kispesti kaukázusi krétakörhöz, ahol két oldalról húzzák a gyermeket?
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A legfőbb napirendi pont, Kispest város 2018-as költségvetésének elfogadása mellett rendeletmódosításokról, a köztisztviselők illetménykiegészítéséről, a Kispesti Egészségügyi Intézet
aulája felújításának technikai lebonyolításáról is döntöttek a
képviselők a februári testületi ülésen.

Megígért
beruházás

Díszpolgár
halála

Indulhat a Pannónia iskola tetőtér-beépítése – döntöttek a képviselők. Az
önkormányzat 2015 óta tervezi a munkák elvégzését, amelynek összköltsége
az előzetes számítások alapján nettó 80
millió forint lesz. A beruházás során 6
tantermet, 2-2 mosdót és tárolót, illetve
folyosót alakítanak ki födémerősítéssel.
A tetőtér 20 cm vastag hőszigetelést
kap, új ablakokat szerelnek be. Több
mint 600 négyzetméternyi gipszkarton
válaszfalat építenek be, 1100 négyzetméteren a mennyezetet gipszkartonozzák.

Búcsúzunk Kispest Díszpolgárától, Petrusz Tibortól, aki életének
94. évében elhunyt. Petrusz Tibort
az önkormányzat saját halottjának
tekinti, temetéséről gondoskodik.
Petrusz Tibor 1924. június 21-én
született Budapesten. Az újpesti Eötvös gimnáziumban tanult, érettségi
után, 1942-ben a Ludovika Akadémiára jelentkezett, itt avatták hadnaggyá 1944-ben. Az avatás után
rögtön frontszolgálatra osztották be.
Németországban esett hadifogságba 1945-ben, csak 1946 májusában
jöhetett haza Magyarországra. 1946
őszén otthagyta az akkori honvédséget és beiratkozott a Közgazdasági
Egyetemre. Petrusz Tibort a szabad
és független Magyarországért kifejtett politikai tevékenységéért 1949ben letartóztatták, és életfogytiglani
fegyházbüntetésre ítélték. Hét évvel
később az 1956-os forradalom szabadította ki börtönéből. Később segédmunkás, majd felszolgálósegéd,
később évek múlva étteremigazgató
lett. A rendszerváltás után rehabilitálták, 1990-ben kispesti önkormányzati képviselő lett. 1993-ban
közreműködésével jött létre a Kispesti Nyugdíjasok és Mozgássérültek Klubja. Tibor bácsit 2002-ben
Kispest Díszpolgára címmel tüntették ki.

KINCSEINK

A márciusi havazás sem jelent akadályt a mászáshoz

Jó célt szolgálnak az önkormányzati plusz forintok
A kerület iskolái folyamatosan számolnak be arról, mire költötték az önkormányzattól az iskolakezdéskor kapott egyegy millió forintot. Az Ady iskolában mostanra készült el az
az udvari mászófal, amelyet ebből a pénzből készíttetett az
intézmény.

Ifjúsági irodalom
Kedvenc olvasmányaikat, íróikat mutatták be 10-15 éves gyerekek a Kincseink – Diákkonferencia a kortárs ifjúsági irodalomról című rendezvényen
az Üllői úti könyvtárban. A résztvevők
5-5 perces, sokan vetítéssel egybekötött
előadást tartottak. A zsűri tagjai, Kaposi Ildikó könyvtáros, gyermekirodalmi
szakértő, Mészöly Ágnes író, Békés
Anna irodalomtanár, a prezentációk végén egyéni értékeléseket mondtak.

Mint azt a korábban tervezett, időközben
azonban havassá vált jelképes átadón Gajda Péter polgármestertől megtudtuk, az önkormányzat napokban elfogadott 2018-as
költségvetésében ismét szerepel az a több
mint tízmillió forintos iskolatámogatási alap,
amelyből ebben az esztendőben újabb egyegy millió forintot kapnak az intézmények,
amelyet szabadon használnak majd fel. Ezek
az egymillió forintok is azt üzenik a kispestieknek, az iskolákban dolgozóknak, hogy bár
már nem az önkormányzat a fenntartó, a kerületben élő gyerekek érdekében továbbra is folyamatosan gondoskodnak az intézményekről.
Nagy segítség ez az iskolának, hiszen évek

óta szerették volna kicserélni azt a régi hintát,
amelyet már nem tudtak használni. Az új játszószert direkt erre a helyre tervezték, és biztonságos gumiburkolatot építettek alá. Ezért is
tartott tovább ennek elkészítése – tudtuk meg
Hakkel Edina intézményvezetőtől, aki örült az
újabb egymillió forintról szóló polgármesteri
jó hírnek is, de hogy ezt mire költik, arról az
iskola közössége, a szülők és a gyerekek közösen döntenek majd. Az iskola új fenntartóját, a Budapest-Kispest-Központi Református
Egyházközösséget képviselő Harkai Ferenc
református lelkipásztor ez alkalommal is megköszönte az önkormányzat segítségét.

Jut forrás a köztisztviselők illetménykiegészítésére
A költségvetési vitában Gajda Péter polgársekre komoly fenyegetést jelentő tömeges bemester a napirend kapcsán elmondta: az előző
telepítés miatt felkéri Magyarország Kormáévhez hasonlóan stabil, kiegyensúlyozott, ám
nyát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel
a fejlesztésekre koncentráló költségvetése lesz
a bevándorlásszervező szervezetek ellen. A
Kispestnek 2018-ban. A mintegy 11 milliárd
további pontos tájékozódás érdekében a képvi6 millió főösszegű költségvetés tartalmazza a
selő-testület felkéri az előterjesztés benyújtóit,
köztisztviselők 20 százalékos illetménykiegéhogy kiegészítve indítványukat, a Magyarorszítését, amelyet a kerület saját erőből finanszíszág Kormányának rendelkezésére álló „Sorosroz, a Kispesti Egészségügyi Intézet aulájának
terv” egy, a kormány által hitelesített példányát
felújítását, a Kispesti Rena képviselő-testület tagjai
dészeti Központ működészámára írásban eljuttatni
sét, a Kispesti Térfigyelő
szíveskedjenek, egyben
Program bővítését, a keBéremelés önerőből
nevezzék meg azokat a
rületi út- és járdahálózat
szervezeteket,
amelyek
további rendbetételét, vabevándorlásszervező irolamint az eltervezett bedát kívánnak nyitni Kispesten, és nyújtsák
ruházások befejezését. A testületi ülés végén
be az ezt alátámasztó dokumentumokat a köjavaslatot nyújtott be a Fidesz-KDNP frakció
vetkező testületi ülés időpontjáig. A képvisecsatlakozásra a ,,Védjük meg településeinket,
lő-testület felkéri továbbá a fejlesztéspolitikai
védjük meg hazánkat” elnevezésű felhíváshoz.
tanácsnokot, hogy a migráció és egyéb biztonGajda Péter polgármester módosító indítványt
sági kihívások hatékony kezelése érdekében a
nyújtott be a beterjesztett szöveggel kapcsoKispesti Rendészeti Központ fejlesztésére 250
latban, amelyet a képviselő-testület elfogadott:
millió forint támogatást Magyarország Kormá„Budapest Főváros XIX. kerület Kispest képnyánál kezdeményezni szíveskedjen. Mindezért
viselő-testülete meg kívánja védeni Magyarorfelelős Dódity Gabriella, Szathury Kolos, Lazászág, ezen belül Kispest és a kispesti emberek
nyi Ferenc, Ékes Gábor.” Az eredeti előterjeszbiztonságát. Kispest képviselő-testülete eltésről határozatképtelenség miatt nem szavazott
utasítja, hogy Kispesten bevándorlásszervező
irodák működhessenek. Egyben a települéa testület.
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A javaslatok többségét az önkormányzat 2018-ban megvalósíthatja

Rekordszámú válasz érkezett
a közösségi költségvetésre
Lezárult a Közösségi Költségvetés 2018. program szavazása. A 2018. február 15-ig tartó
szavazás során a kispestiek városrészenként 6-6 millió forint sorsáról dönthettek. FelsőKispesten legtöbben közvécé létesítésére a Kossuth téri bezárt BKV-pénztár helyén és a
Batthyány utca járdáinak javítására, Wekerlén a Bárczy István téri játszótér felújítására,
Hagyományos Kispesten a Vásár tér további fejlesztésére, míg a Kertvárosban a Mézeskalács óvoda udvarának felújítására szavaztak – tudtuk meg Gajda Péter polgármestertől.

Útburkolatjavítás
Bár a téliesre forduló márciusi időjárás nem kedvezett az építkezésnek, a
tervek szerint még ebben a hónapban
elkészülhet a Leiningen utca útburkolatának, zöldterületének, járdáinak
felújítása. A munkálatok az önkormányzat saját beruházásaként, a kerületi útfelújítási program keretében
február közepén elkezdődtek. Mint
azt Patek Gábortól, a Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda
vezetőjétől megtudtuk, a munkák
az egyeztetett kiviteli tervek alapján
zajlanak az utca teljes terjedelmében,
járdától járdáig, beleértve a padkákat, zöldterületeket és a csapadékvíz
elvezetésének lehetséges megoldását
is. A munkák az érintett lakókkal,
ingatlantulajdonosokkal egyeztetve,
együttműködve, a forgalom biztosítása mellett készülnek. Az irodavezető
arra kéri a környéken élőket, hogy
amennyiben a beruházással kapcsolatban kérdésük vagy észrevételük
van, akkor keressék közvetlenül a
szakirodát a 06/ 1-347-4533-as telefonszámon vagy a varosgazd@kispest.hu email-címen.

KEDVEZMÉNYES
HIRDETÉSI LEHETŐSÉG
MINDEN SZERDÁN 9:30
ÉS 12:00 ÓRA KÖZÖTT

(0620) 296-3555

A Mézeskalács óvoda udvarának felújítása kapta a legtöbb voksot

Bak Ferenc és Gajda Péter a tájékoztatón

Immár második alkalommal tartott kerületi szülői értekezletet
a leendő kispesti első osztályos kisgyerekek szüleinek a KülsőPesti Tankerületi Központ a Károlyi gimnáziumban. Várhatóan
a Kispesten élő tanköteles 628 kisgyerek közül mintegy 400450-et íratnak majd be a kerület valamelyik általános iskolájába.
A rendhagyó szülőin Gajda Péter polgármester
jogszabályi hátterét ismertette. Bak Ferenctől
arról beszélt, hogy már a második tanév kezdődik
megtudtuk, várhatóan április végén lesz az iskomajd úgy, hogy nem az önkormányzat a kerülelai beiratkozás, és kérte a szülőket, tájékozódjati általános iskolák fenntarnak az iskolákban, illetve az
tója. A közétkeztetés – mint
intézmények honlapjain a
megmaradt feladat – kapcsán
tudnivalókról, nézzék meg
Lesz segítség
Gajda Péter elmondta, bízik
a kiválasztott iskola pedabenne, hogy a nemrégen begógiai programját, háziaz iskoláknak
vezetett online ebédbefizetési
rendjét, mielőtt döntenének.
lehetőség
könnyebbséget
Herneczki Márton, a Fővájelent a szülőknek. A Külsőrosi Pedagógiai SzakszolgáPesti Tankerületi Központ igazgatója az általános
lat XVIII. kerületi Tagintézményének vezetője az
iskolai felvételi eljárás menetét és a beiskolázás
iskolaérettség kritériumairól tartott előadást.

A február 15-én lezárult szavazáson, amelyen papír alapon és
elektronikusan is lehetett szavazni, a tavalyi 700 szavazattal
szemben, idén rekordszámú,
2282 válasz érkezett a közösségi költségvetésre. A szavazólap
kitöltésével és visszaküldésével, illetve elektronikusan arról
dönthettek a kispestiek, hogy
az egyes városrészekben mely
projekt 2018-as megvalósítását
szeretnék támogatni. A szavazásnál bármely városrészre, de a
városrészeken belül csupán egyegy javaslatra lehetett szavazni.
A tervek szerint a legtöbb szavazatot kapott javaslatot az önkormányzat 2018-ban megvalósítja.
A szavazás eredménye:
A Felső-Kispest 1-re tervezett
öt beruházásra 1614 válasz érkezett. Ezek közül a közvécé létesítésére a Kossuth téren bezárt
BKV-pénztár helyén 563, a Puskás iskola udvarának felújítására

418, a Berzsenyi utcai játszótérre mosdó létesítésére 333, míg a
Dobó Katica utca járdáinak felújítására 298 szavazat érkezett.
A Felső-Kispest 2-re tervezett
négy javaslatra 1364 választ
adtak a kispestiek. A Batthyány
utca járdáinak javítására 496, futókör létesítésére 385, az Áram
utca járdáinak javítására 209,
míg a Zrínyi utca 1-3. szám alatti parkoló bővítésére, valamint a
utca 3-15. előtti füves rész parkolóvá alakítására 274 szavazat
érkezett.
A Wekerlére tervezett négy
fejlesztésre 1368 választ adtak, amelyből a Gutenberg körúti (Bárczy István téri) játszótér
felújítására 444, a Zalaegerszeg
utcai játszótér felújítására 366,
az Eperfa téri edzőpark kialakítására 154, míg a Kós Károly
téri edzőpark kialakítására 4 0 4
válasz érkezett.

A Hagyományos Kispestet
érintő négy elképzelésre 1392
válasz érkezett. Ezek közül a
Vásár tér fejlesztésére, több játék
kihelyezésére (pl. pingpongasztal, felnőtt játékok, edzőszerek)
431, a Vas Gereben utca járdáinak felújítására 427, a Báthory
utca járdáinak felújítására 272, a
Kiss János altábornagy – Kócsag
– Tulipán utcák kereszteződésében található terület parkosítására 262 voks jött.
A kertvárosi négy elképzelésre
1584 válasz érkezett. Legtöbben
a Mézeskalács óvoda Beszterce utcai telephelye udvarának
felújítására adták voksukat,
mintegy 993-at, 272-en pedig a
közösségi ház fejlesztésére, felújítására szavaztak. A Temesvár
utcába fekvőrendőrök létesítésére 151-en, a Pozsony utca – Ungvár utca sarok járdáinak felújítására 168-an szavaztak.
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Könyvklub alakult
a könyvtárban

Egységes homlokzata
lesz a pavilonoknak
Hamarosan az önkormányzat által meghatározott egységes
szempontok alapján kell majd a kispesti közterületi pavilonok
tulajdonosainak felújítania üzleteik homlokzatait. Aki nem
végzi el az átépítést, annak automatikusan megszűnik a közterület-használati engedélye.

Önkormányzati
segítség
A kispesti Oktatási, Sport, Ifjúsági
és Egészségügyi Bizottság (KOSIE)
döntése alapján ebben az esztendőben a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjra pályázó
mind a 75 felsőoktatásban résztvevő
kispesti fiatal részesült önkormányzati támogatásban. A támogatásról
szóló dokumentumokat a Városháza
dísztermében ünnepélyes keretek között adták át. A városházi ünnepségen
a fiatalokat köszöntő Gajda Péter polgármester arról beszélt, hogy sajnálatos módon 2010 óta folyamatosan
csökken az állami finanszírozásban
tanulható képzési formák száma. Ennek is köszönhető, hogy 2017-re 20
ezerrel csökkent a felsőoktatásban
résztvevő létszáma. Ezért is fontos
ez a támogatási forma, amelyet az
önkormányzat több mint tíz esztendeje ad a kispesti fiataloknak. Bár az
önkormányzatnak nem feladata az
ilyen típusú pályázatok támogatása,
mégis minden esztendőben a képviselő-testület tagjainak egyhangú
döntése alapján biztosítja a 6 millió
forintos keretösszeget. Az ösztöndíjakat igazoló iratot a polgármestertől
és Vinczek György alpolgármestertől
vehették át a diákok.
A közös ünnepségen Aranyosi Péter
humorista felsőoktatásban eltöltött
éveiből adott sajátos szemszögből
láttatott szemelvényeket.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázatot az oktatással
foglalkozó mindenkori minisztérium,
jelen esetben az Emberi Erőforrások
Minisztériuma (Emmi) írja ki, amelyhez csatlakozik az önkormányzat, és
saját költségvetéséből támogatja azt.
Az önkormányzat által megítélt havi
ösztöndíj összegét a pályázatkezelő
minisztérium felülvizsgálja és megduplázza.
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ELISMERÉS

Plakátpályázat
Február 15-én a KMO adott otthont a
Kultúrházak éjjel-nappal című programsorozatot lezáró sajtótájékoztatónak, melynek keretén belül az idei
pályázatok győzteseinek a díjazása
is megtörtént. A plakátpályázat kategórián belül a KMO kommunikációs, grafikus munkatársa, Kranyik
Ildikó 3. lett. Kranyik Ildikó nem
először volt sikeres: 2015-ben a Magyar Kultúra Napjára készült Hoboplakátja lett Az év kulturális plakátja.

SEGÍTSÉG

Idei első véradás
Őszintén és felszabadultan beszélgettek a regényről

Hegedűs Judit, a Kispest TV szerkesztő–műsorvezetőjének
közreműködésével megalakult a Nyitott könyv klub a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Üllői úti könyvtárában. A klub tagjai
kötetlen keretek között beszélgetnek majd az adott a hónapra
kiválasztott könyvről.
„Ha szeret olvasni, de nem mindig tudja, hogy mi
legyen a következő könyv, ha szeretné megbeszélni, megosztani valakivel a történettel kapcsolatos
gondolatait, élményeit, akkor ajánljuk Önnek új
csoportunkat” – olvasható a könyvtár programajánlójában. Már az első alkalommal tizenegyen
voltak kíváncsiak arra, hogy miként vélekednek
mások az angol írónő, Victoria Hislop A sziget
című regényéről. Mint azt Popovics Beatrixtól,
a könyvtár vezetőjétől megtudtuk, ezt a klubot
kifejezetten azoknak a felnőtteknek szánták, akik
valamiért – például „frissen nyugdíjazottak”,
vagy társaságot keresnek, napközben otthon vannak – a könyvekben találnak kapaszkodót a hét-

köznapokban, ezért a korai időpont is. A tervek
szerint a klub tagjai minden hónap utolsó hétfőjén 13 órától összegyűlnek majd, hogy kötetlen
keretek között beszélgessenek az arra a hónapra
kiválasztott könyvről. Kiváló hangulatúnak ítélte
az első találkozót a klubvezető Hegedűs Judit, aki
szerint bár a résztvevők nem ismerték egymást,
mégis őszintén és felszabadultan mondták el véleményüket a könyvről, olykor vitatkoztak is, sőt,
saját életükből is meséltek a témához kapcsolódó
részleteket. A következő találkozó 2018. március
26-án, 13 órától lesz. A könyv, amelyről beszélgetnek: Hendrik Groen: Lesz ez még így se.

Berencz Ibolya és Guzmics Zsombor a bejáráson
A közterületen lévő kerületi pavilonok közterümásodik felében elkezdődött a munka a felújítási
let-használati engedélyei 2016-ban lejártak. A vátípustervek szerint, amelyek kitérnek a lábazatok
rosvezetés döntése alapján csak abban az esetben
és a kirakatok egységesítésére, a homlokzat szíkap új 1+9 éves, hosszú távú közterület-használati
nére, a reklámtáblák méretére. Guzmics Zsomengedélyt a pavilon tulajdonosa, ha vállalja, hogy
bor, az építéshatósági iroda vezetője elmondta,
az önkormányzat illetékes irodái (Főépítészi Irohogy a felújítási határidők eltérőek, az utolsók év
dája, valamint az Építéshavége felé járnak le. Becslés
tósági és Városfejlesztési
alapján a felújítási költség
Iroda) által készíttetett felvárhatóan a legnagyobb
újítási típustervek szerint
méretű pavilon esetében
130 köztéri pavilon
alakíttatja át, újíttatja fel
sem éri el a kétmillió foüzletének külső homlokzarintot. Az ellenőrzés folyatát. Az önkormányzatnak
matosan zajlik, aki nem
ezzel az volt a célja, hogy
végzi el az átépítést, annak
a városképhez illő, rendezettebb, egységesebb
automatikusan megszűnik a közterület-használaarculatot mutassanak a pavilonok. Kispest főépíti engedélye, és végső esetben akár az építmény
tészétől, Berencz Ibolyától megtudtuk, összesen
bontására is sor kerülhet. Néhány pavilon esetécsaknem 130 közterületi pavilon – sorban és szóben közvetlenül a bontásról született döntés, mint
lóban álló – található Kispesten, többségében az
például a Berzsenyi utcában, ahol az már meg is
Üllői út mentén. Több helyen már a tavalyi év
kezdődött.

Megtartotta idei első véradási napját
a Kispesti Véradók Egyesülete. Most
kilencvenhat jelentkezőből 76-an,
ketten első véradóként adtak vért.
Somogyi Lászlóné, az egyesület
vezetője elmondta, ilyen influenzás
időben különösen szép az eredmény,
a véradás a régi időket idézte, sok
régi véradó jött el. De továbbra is
várnak minden segíteni akarót. Legközelebb 2018. május 14-én, hétfőn
a Városházára várják a véradókat.
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Jubileumi félév kezdődött
a Szenior Akadémián

KISPESTI MAGAZIN

sporthírek

11

Jövőre is lesz ovis sportprogram
Mivel a gyerekeknek nagyon tetszett, ezért szeptemberben újraindítják a kispesti ovisok
számára szervezett kerületi sportprogramot – jelentették be azon a záróeseményen, amelyen hat versenyszámban, három korcsoportban nyolc óvodából összesen 11 csapat mérte
össze ügyességét a Bolyai iskolában.

Jahn Ferenc
tisztelete
Mint minden évben, idén is születésnapján koszorúzták meg a szegények
orvosának mellszobrát a Kispesti
Egészségügyi Intézetben. A megemlékezést a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének (MEASZ)
kispesti csoportja szervezte. Az eseményen részt vett Jahn Ferenc lánya,
Jahn Erzsébet, a MEASZ képviseletében Szonderik Gyula, a Romák
Felzárkóztatásáért Egyesülettől Losó
Györgyné, valamint a szakrendelő
képviseletében dr. Kumin Mariann
orvosigazgató és Kötél Mária ápolási igazgató. Az ünnepségen Vinczek
György alpolgármester idézte fel a
116 éve született kispesti orvos és
politikus életét és munkásságát, utalva arra, hogy a 2000-ben posztumusz
díszpolgári címet kapott Jahn Ferenc
új emléktábláját tavaly nyáron avatták fel a róla elnevezett utcában. Az
alpolgármester hangsúlyozta, fontos
őrizni emlékét, a felnövekvő generációknak is tudniuk kell, ki volt Jahn
Ferenc. A mellszobrot – Schrotta János kispesti szobrász 1970-es alkotását – évekkel ezelőtt helyeztette vis�sza az önkormányzat eredeti helyére,
a Kispesti Egészségügyi Intézetbe.

Nem csökken az érdeklődés a program iránt

A tizedik félév kezdődött a 2013 őszén indult Szeniorok Kispesti Akadémiáján. A reggeltől kora délutánig tartó intenzív
havazás ellenére ismét megtelt a Városháza díszterme érdeklődőkkel, akik közül sokan már nem először ültek az „iskolapadba”.
Az akadémia hasznosságát mi sem bizonyítja
ingyenes, számítástechnikai, az angol nyelv és az
jobban, mint hogy ismét nagy az érdeklődés,
okostelefon-kezelői sem. Mint azt az akadémiák
remek előadók lesznek most is, és igazán érdefőszervezőjétől, Jászberényi Józseftől megtudkesek lesznek a kiválasztott témák is. A hagyohattuk, a félév előadásainak összeállításáról az
mányoknak megfelelően,
önkormányzat munkatárakik rendszeresen járnak
saival is egyeztetnek. Ebaz előadásokra, azok az
ben a különleges félévben
utolsó alkalommal oklevetöbbek között szó lesz a
Érdekes előadások
let is kapnak. Ez a tavaszi
vitaminokról, a közösségi
félév egy kicsit azért más
médiáról, az időskori széplesz, hiszen azok a hallgaségápolásról, és a záró előtók, akik mind a 10 félévet igazoló oklevelüket
adáson Róma templomairól. A nyitó előadáson
bemutatják, külön ajándékot is kapnak az önkorJászberényi József beszélt az időskori elmagámányzattól. Az ígéret szerint nem fejeződnek be
nyosodásról és az ennek függvényében kialakuló
az 50+os korosztálynak szervezett tanfolyamok,
függőségekről.

A főszervező, Kerekes Balázs
szerint a várakozáson felül eredményes volt a sportprogram,
kiválóan sikerült mindegyik
központi felkészítő foglalkozás
és a verseny is. Kerekes Balázs
hangsúlyozta, hogy a kitűzött
célt maximálisan elérte a kezdeményezés. Az átfogó, a labdajátékokra – futsal, kézilabda/

szivacskézilabda,
pingpong,
röplabda/strandröplabda – koncentráló sportprogram a Humánszolgáltatási és Szociális Iroda,
illetve a Kispesti Sportközpont
szervezésében azzal a céllal
indult, hogy játékos mozgást
biztosítson az óvodás kisgyerekeknek, akik versenyezhetnek,
a résztvevő sportegyesületek

révén a szülők megismerhetik a
sportolási lehetőségeket Kispesten, és az egyesületi sportszakemberek is megfigyelhetik és
kiválaszthatják a tehetséges gyerekeket. A program megvalósításában az utánpótlás-nevelő egyesületek és az óvodapedagógusok
működtek közre, Bánáti Tiborné,
a Gyöngykagyló óvoda vezető-

jének szakmai irányításával. A
11 ovis csapat három felkészítő
programon vett részt, amelyeket
a kerületi utánpótlás-csapatoknál
dolgozó edzők tartottak: Győri Ágnes (kézilabda), Szabóné
Weisz Katalin (röplabda), Sulija
Ottó (futsal), valamint Horváth
Tamás és Oláh László (asztalitenisz).
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Burány Sándor
A LEGESÉLYESEBB JELÖLT 2018-BAN IS
Budapest 9. választókerület, Kőbánya-Kispest

Kiss Ágnes

EXTRA HÍREK KISPESTRŐL
2018. március

a Mágnes Színház művészeti vezetője
„Szakmailag legszebb éveit” a KMO-ban népművelőként dolgozó, a Kispesti Vigadót Csipkerózsika-álmából évekkel ezelőtt felébresztő Kiss Ágnes harminc éve találta ki magának és hozta létre a Mágnes Színházat. A
kezdetben csupán versecskéket, kicsi jeleneteket előadó színjátszó csoport elismerten sokat fejlődött az elmúlt években. Egyre otthonosabban
mozognak a zenés darabok világában, a társulat közösségét, összetartását sokan megirigyelhetik. Jótékonysági előadásaikkal szívesen segítenek
másoknak. Kiss Ágnes ízig-vérig népművelő, nevéhez fűződik a kerületi
Kindertojás Fesztivál is.
Mi vonzza a gyerekeket a Mágnes Színházba?
A közösség! Ahol figyelnek rá, ahol ő is fontos, ahol barátai vannak. Meg az, hogy a
munkájuknak van kézzel fogható eredménye!
A gyerekek nem tudnak várni! Azonnal kell,
hogy valamilyen visszajelzést kapjanak, ha valamit jól csinálnak, vagy ha nem, akkor is. Itt
a gyerekek keményen, kitartóan és szorgalmasan dolgoznak, és rögtön megvan a „jutalom”,
a taps. Visszahozhatatlan és pótolhatatlan lehetőséget biztosít a gyerekeknek ez a közösség.
Amikor elkezdtem, nem tudtam, csak éreztem,

milyen fontos ez. De ma már tudom, és óriási
a felelősségem nekem, az itt tanító tanároknak,
a szülőknek és a gyerekeknek ebben. Amit itt
kapnak és adnak, amit itt tanulnak, éreznek,
gondolnak, azt viszik majd tovább egész életükben. Itt nemcsak azt tanulhatják meg, hogy
miként kell viselkedni a színpadon, hogyan
kell énekelni, szöveget mondani, táncolni,
hanem azt is, hogy milyen egy KÖZÖSSÉG,
csupa nagybetűvel, ahol mindenkinek fontos
szerep jut. A nagyok állandóan pátyolgatják
a kisebbeket. De nem csupán a próbák előtt,
alatt, után, hanem a szakmai táborokban is,

ahol jó testvérként figyelnek rájuk. A nagy
lányok gyakran feljönnek hozzám kiönteni a
szívüket, mert „átmenet” vagyok a szülő/pedagógus és a barátnő státusz között. Van olyan
tanítványom, aki hozzám járt, de most már a
gyerekét hozta el a Mágnesbe. Fantasztikus
dolog ez!
Örömjáték folyik a Mágnesben?
Itt nincs kudarc, legfeljebb csak ma „nem an�nyira sikerült” van! A szülők is gyakran megfogalmazzák, hogy nem is gondolták volna
saját gyerekükről, hogy erre a teljesítményre

Magyarország sokkal jobb
kormányt érdemel
Le lehet váltani a Fidesz-kormányt, mert a választás fejben
dől el: a győzelemhez mindenkinek a legesélyesebb demokratikus jelöltre kell szavaznia.
Magyarország sokkal jobb kormányt érdemel, és a többség nem
lehet ellenzékben – hangsúlyozta
Karácsony Gergely miniszterel-

nök-jelölt az MSZP-Párbeszéd
szövetség és a „Válasszunk!
2018” csoport fórumán a KMO
Művelődési Házban. Molnár
Gyula, az MSZP elnöke kiemelte, hogy négyévente a választók
kezében van a hatalom, amivel
legyőzhető az apátia és a félelem. Burány Sándor, Kőbánya–

Kispest képviselőjelöltje síkra
szállt az adómentes minimálbér
és a kisvállalkozók járulékterheinek mérséklése mellett. A
fórumon Hiller István, Pesterzsébet–Kispest képviselőjelöltje
és Kunhalmi Ágnes, Pestszentlőrinc–Pestszentimre képviselőjelöltje mellett felszólalt Balázs

Péter volt külügyminiszter és
Bod Péter Ákos, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke is, akik
a „Válasszunk! 2018” csoport
képviseletében arra buzdítottak,
hogy mindenki éljen választójogával, és a körzetében legerősebb, legnépszerűbb ellenzéki
jelöltre adja voksát április 8-án.

Aki kormányváltást akar, Burányra vagy Hillerre szavaz!
Cikk a 2. oldalon
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Napnál világosabb csalás

Ezer kézfogás

Akár a szervezett bűnözés feltételeinek is megfelelhet az a
szisztéma, amellyel Tiborcz Istvánnak, a miniszterelnök vejének
korábbi cége, az Elios Innovatív
Zrt. tarolt az uniós finanszírozású
közvilágítási pályázatokon. Bár
a kormány nem hajlandó kiadni
az OLAF jelentését, mégis napról napra szivárognak ki a dokumentumok arról, hogy melyik
fideszes vezetésű város pályázatánál milyen gyanús részleteket
tárt fel az Európai Unió csalás elleni hivatala. Az Elioshoz kötődő
közbeszerzések közül a vizsgált
35 projekt mindegyikében felmerült a visszaélés gyanúja, de
az esetek felében, 17 pályázatnál egyenesen úgy találta az EU
hivatala, hogy szervezett csalási
mechanizmust építettek ki. Az

Jó és rossz időben egyaránt,
ha kellett hóban-fagyban
jártuk az utcákat, tereket
Kőbányán és Kispesten.
Másképpen fest az emberek
gondja baja testközelből,
mint Fideszes módra helikopterből. Mi a földön járunk és milliárdosok helyett
hétköznapi problémákkal
foglalkozunk: az alacsony
bérekkel és nyugdíjakkal,
a lerobbant rendelőkkel és
kórházakkal, a lassan mindent átszövő korrupcióval.
Ezernyi kézfogás a garancia
arra, hogy legyőzzük helyben a Fideszt. Április 8-án
karnyújtásnyi közelségbe
kerülhet a kormányváltás és
a szeretet hatalma le fogja
győzni a hatalom szeretetét!

OLAF azt szeretné elérni, hogy
az Európai Bizottság az Eliosnál
landolt teljes összeget – mintegy
13 milliárd forintnyi uniós támogatást – kérje vissza a kormánytól, a magyar hatóságoknak pedig
azt javasolták, hogy költségvetési csalás és ehhez kapcsolódó
bűncselekmények gyanúja miatt
indítsanak újabb nyomozást. Az
ügyészség szerint az ismételt
vizsgálódás az ügy bonyolultsága miatt évekig is eltarthat, így
egyelőre marad a kérdés, hogy
büntetlenül meg lehet-e úszni az
elmúlt három évtized legnagyobb
korrupciós botrányát. Megálljt az
évek óta tartó gátlástalan pénzlopásoknak, a családi-haveri összefonódásoknak csak a választók
tudnak parancsolni április 8-án.

Aki kormányváltást akar, Burányra
vagy Hillerre szavaz!
A 2014-es országgyűlési választáskor 147 párt volt bejelentve
és pártként elismerve. 2017-re
ez a szám közel 220 pártra emelkedett, és további 170 szervezet
vár a bejegyzésre. Ez azt jelenti,
hogy a parlamenti választásokon
több mint 400-ra növekszik a
pártok száma Magyarországon.
Virágzik a pártbiznisz: kellő számú egyéni jelölt és egy országos
lista után közel 150 millió forintnyi támogatás vehető fel. Ha
egy kamupárt mind a 106 egyéni
körzetben képes jelöltet állítani,
akkor 600 milliós is lehet a támogatás mértéke. Ezek kapcsán
számos feljelentés született és
több ügyészségi vizsgálat lefolyt
szinte eredmény nélkül. 187 esetből 10-ben született vádemelés.

SZAVAZZ A SZÖVETSÉGRE!
április 8.

Világos, hogy az üzlet mellett a
sok törpe- és kamupárt indulása
a Fidesz érdekét szolgálja. Az a
céljuk, hogy szétaprózódjanak az
ellenzéki szavazatok. A csapda
azonban kikerülhető, méghozzá
a következőképp: Mindenkinek
2 szavazata van. Egyiket egyéni
jelöltre, másikat pártlistára adhatja le. Ezért a változást akarók
egyéniben Burányra vagy Hillerre kell, hogy szavazzanak,
attól függően, hogy Kispest mely
részén laknak. Ők a toronymagas
esélyesek, a legutóbbi győztesek. A ellenzéki érzelmű szavazók Burány vagy Hiller mellett
listán szavazzanak a kedvenc
pártjukra. Hódmezővásárhely
után világos: így verhető meg a
Fidesz!

Burány Sándor
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2018. március

Szociális demokrácia
tíz pontban
1. VISSZAVESSZÜK A KÖZPÉNZBŐL LÉTREJÖTT FIDESZES
MAGÁNVAGYONOKAT
Vállalom, hogy a tisztességtelenül és törvénytelenül megszerzett,
Orbán Viktor strómanjainál és hűbéreseinél lévő óriásvagyonokat
és cégbirodalmakat a felállítandó Korrupcióellenes Ügyészség
révén visszavesszük és a társadalom szolgálatába állítjuk. Felülvizsgáljuk az állami földbérlet-pályázatokat. A spekulánsoktól
visszavesszük, és a helyi gazdáknak adjuk a földet.
2. A FIDESZES ELIT HELYETT AZ EMBEREKNEK ADJUK
AZ EU-PÉNZEKET
Vállalom, hogy az unióból érkező fejlesztési források – fejenként
évi 130 ezer forint – nagy részét az állampolgárokhoz juttatjuk el,
akik ezt képzésre, nyelvtanulásra, egészségmegőrzésre, lakásviszonyaik javítására, munkába járásra és ezekhez hasonló, hasznos célokra fordíthatják.

a spekulációra és a környezetszennyezésre. Oligarcha-adót vezetünk be. Az összeszerelő üzemek helyett a tudásra, kreativitásra épülő gazdaságot fejlesztjük. A munkavállalók és szakszervezetek érdekeit szolgáló törvényeket alkotunk. A nők azonos
munkáért azonos fizetést fognak kapni.
7. CSÖKKENTJÜK A REZSIKIADÁSOKAT
Vállalom, hogy az átlagfogyasztásig 30%-kal csökkentjük a gáz
és 10 %-kal a villany árát, a legkisebb fogyasztásért pedig egyáltalán nem kell majd fizetni. Leállítjuk a paksi atomerőmű-bővítést!
Ehelyett EU-s forrásokból lehetővé tesszük, hogy a családok önerő és hitel nélkül növeljék otthonaik energiahatékonyságát: szigeteléssel, nyílászárók cseréjével, a fűtés modernizálásával.

3. VISSZAADJUK A 13. HAVI NYUGDÍJAT, MEGEMELJÜK
A 100 EZER FORINT ALATTI NYUGDÍJAKAT
Vállalom, hogy bevezetjük az egységes 13. havi nyugdíjat, ami
az átlagnyugdíj összegével azonos. Személyes nyugdíjgarancia-számlákat hozunk létre, megduplázzuk a nyugdíjminimumot,
emeljük a 100 ezer alatti nyugdíjakat. Gyógyszerár-támogatást
adunk a rászorulóknak.

8. FELSZÁMOLJUK A SZEGÉNYSÉGET
Vállalom, hogy duplájára emeljük a tíz éve nem emelt családi pótlékot. Országos szinten is bevezetjük a zuglói szociális modellt:
a szociális minimumot, a gyógyszer- és lakhatási támogatást.
Lakhatási garanciát adunk: segítünk elérhető bérlakást szerezni
a gyerekes családoknak. A devizahitelesek adósságait az eredeti
árfolyamon újraszámoljuk. A közétkeztetés kiterjesztésével felszámoljuk a gyermekéhezést, és munkaviszonyként ismerjük el a
beteg családtagok ápolását.

4. MINDENKI SZÁMÁRA ELÉRHETŐ, SZÍNVONALAS
EGÉSZSÉGÜGYET BIZTOSÍTUNK
Vállalom, hogy 50%-os béremelést adunk az egészségügyi dolgozóknak, hogy felszámolhassuk a betegek életét veszélyeztető
szakemberhiányt és megszüntethessük a hálapénzt. Az egészségügyi kiadásokat az európai átlagra emeljük. Megerősítjük a
háziorvosi ellátást, visszaszorítjuk a kórházi fertőzéseket, javítjuk
a kórházak eszközellátottságát, korlátozzuk a várólisták hosszát.

9. FEJLESZTJÜK A HAZAI KIS- ÉS KÖZEPES
VÁLLALKOZÁSOKAT
Vállalom, hogy megfelezzük az ügyintézéssel járó terheket az állampolgárok és a cégek számára. Tőkével és tudással segítjük a
hazai mikro-, kis- és közepes vállalkozásokat. Ők lesznek a magyar gazdaság motorjai! Megteremtjük a zöld e-államot – többek
között a papírmentes ügyintézés és az online szavazás lehetőségét a választásokon és népszavazásokon.

5. GYEREKKÖZPONTÚ ISKOLÁT, JÖVŐBARÁT OKTATÁST
HOZUNK LÉTRE
Vállalom, hogy negyedével csökkentjük a diákok óraszámát és
kisebbek lesznek az osztálylétszámok; a gyerekek megtanulnak
tanulni, együttműködni, számítógépet kezelni és angolul beszélni.
Mindenki leérettségizhet. A tanároknak visszaadjuk a tanszabadságot, emeljük a bérüket és 7-8 évente kapnak egy pihenőévet.
Az első diploma ingyenes lesz, és eltöröljük a tandíj-adósságokat.
6. MEGEMELJÜK A BÉREKET, FELSZÁMOLJUK
A MUNKAVÁLLALÓK KISZOLGÁLTATOTTSÁGÁT
Vállalom, hogy átfogó béremelési programot indítunk: 150 ezer
lesz a nettó minimálbér, emeljük az alacsony és közepes jövedelmeket: 4 dolgozóból 3 legalább 20-30 ezer forinttal többet vihet
haza. Adót vetünk ki az óriásvagyonokra, az offshore ügyletekre,

10. NÉPSZAVAZÁSSAL MEGTEREMTJÜK A SZOCIÁLIS
DEMOKRÁCIÁT
Vállalom, hogy népszavazást írunk ki, ahol a népakarat megsemmisítheti a fideszes alaptörvényt, és ezzel eltávolítja a független
intézmények élére tett pártkatonákat. Az állampolgárok bevonásával új Alkotmányt fogadunk el, és kikiáltjuk a Negyedik Köztársaságot. Az új, szociális demokráciában az Alkotmány fogja védeni a lakhatáshoz és a szociális biztonsághoz való jogot, a férfiak
és nők egyenlőségét. Visszaállítjuk a sajtószabadságot, beszüntetjük az állami propagandát.

A VÁLTOZÁS SZÖVETSÉGE

KARÁCSONY GERGELY

MSZP-Párbeszéd, a Változás Szövetségének
a miniszterelnök-jelöltje

április
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képes. Pedig itt nincs osztályzat, és mégis mindig „odateszik” magukat! Sokszor kérdeztem
már a gyerekeket, hogy van az, hogy itt sokszor
többet kell tanulni, mint a suliban, mégis szívesen jártok ide? De hát mi ezt szeretjük! – válaszolják. Azt gondolom, hogy az oktatásban is
meg kéne találni azokat a módszereket, amelyekkel a tantárgyakat meg lehetne szerettetni.
Óriási szerencsém van, mert remek gyerekekkel
dolgozhatom együtt. Hiszem, hogy minden gyerek remek és csodálatos, de nem mindig sikerül
megtalálni azt a helyet, közösséget, ahol ezeket
a csodákat ki lehetne belőlük csalogatni. Itt én
csak karmester vagyok, a többi rajtuk múlik, tőlük függ. És ettől értelmet kap az én életem is.
Ők tartanak fiatalon!
Milyen korosztályból érkeznek a gyerekek?
A legkisebb 5 éves, a „legidősebb” pedig 23.
Akit egyszer megérintett a „mágneshatás”, az
több évig is a társulat tagja marad, és sokszor
visszahívjuk egy-egy szerepre a régi tagokat is.
Van felvételi?
Felvételi nincs, mert tapasztalatom szerint a gyerek stresszhelyzetben úgysem azt nyújtja, ami ő
valójában. Ezért nálunk egy hónapig úgy jár a
kisgyerek próbára, mintha tagja lenne a társulatnak, és ez alatt az idő alatt elválik, hogy tetszik-e
neki ez, vagy sem. De soha senkit még nem
küldtem el azért, mert nincs ritmusérzéke, vagy
mert nem olyan szép a hangja. Ebben nekem az
a kihívás, hogy minden gyereket tudjak olyan
helyzetbe hozni, hogy önmagához mérten mindig kicsit többet teljesítsen. De ez mind türelem,
kitartás, idő és gyakorlás.
Azért ebben rengeteg munka van!
Gyermekkorom óta a színjátszás, ha tetszik, a
„népművelés” az életem! Bár van gyermekszínjátszó rendezői képzettségem, de én egy „ösztönember” vagyok! Hamar rájöttem, hogy van még
mit tanulnom ahhoz, hogy igazán jó produkciók
születhessenek. Ezt a mai napig tartó tanulást
szakmai könyvekből, színházi előadásokból merítem. De igazán az eltelt harminc év tapasztalatai segítettek a legjobban abban, hogy meg tudjak felelni a szakmai kihívásoknak. Kellett hozzá
egy kis idő, hogy az alkotás elemi örömén túl
kicsit távolabbról, kritikusabban is tudjam látni
azt, amit létrehoztunk, hogy tudjak javítani rajta.
Vannak versenyek is?
Ma már rendszeres résztvevői vagyunk a
Scherzo-nak, az Amatőr Musical Színpadok Országos Fesztiváljának, ahová 1996 óta járunk,
ahol már első alkalommal megnyertük mind a
diák, mind pedig a szakmai zsűri díját. Sajnos
a zenés műfajban szinte ez az egyetlen verseny,
amit hol Pápa, hol pedig Békéscsaba rendez. A
verseny azért is kihívás, mert velünk együtt két
csoport van csupán, akik gyerekekkel indulnak,
a többi csoport tagjainak életkora jóval magasabb, mint a miénk. A fesztivál három napja
szakmailag rendkívül hasznos, hiszen sok-sok
előadást végignézhetünk, amelyekből nem csak
tanulhatunk, hanem újabb erőt meríthetünk a
folytatáshoz.

Elég költséges egy-egy ilyen verseny…
Az utazáshoz mindig az önkormányzat segít,
az ott-tartózkodás költségét, a nevezési díjat,
a jelmezek kölcsönzését pedig mindig a szülők vállalják. De aki egyszer ezt az izgalmas,
csodálatos világot megismeri, az mindig velünk
jön a versenyekre.
Milyen szerepe lehet, lehetne a színjátszásnak a gyerekek nevelésében?
Ha a színjátszást nem is, de a rendszeres drámajátékot mindenképpen bele kéne venni az
oktatásba, hiszen ennek kapcsán a gyerekek
megtanulnak improvizálni, vitatkozni a mások
véleményét meghallgatni, saját ötleteinket elfogadtatni, vagy a másokéhoz alkalmazkodni, a
másikat elfogadni, az érdekeiket érvényesíteni,
és még ki tudja, mi mindent, ami a hétköznapi
életben is hasznos képesség.
Mi az a Mágnes-díj?
Ezt a díjat minden évben a társulat tagjai szavazzák meg annak, aki véleményük szerint az
adott esztendőben a legtöbbet tette, elsősorban
emberileg a színjátszó közösségért. Mindenkinek, beleértve a tanárokat is, egy-egy szavazata
van.
Egyedül mindez nem megy!
Így igaz. Sikerült olyan szakmai tanárokat találnom, akik nemcsak tudásukkal, hanem emberi
hozzáállásukkal is segítenek abban, hogy egyre
jobb produkciókat állíthassunk színpadra. Sőt
már a jövőre gondolva, dolgozik mellettem egy
fiatalember rendezőasszisztensként, akiből az
utódom lehet majd. Szerencsém van abban is,

hogy fantasztikus szülői háttérrel dolgozhatok a
Mágnes Színházban. Szülők alkotják a színház
technikai munkatársait (fény, hang), a kellékest,
a díszletest, ők a sminkesek, a fodrászok is, és
egy „főmunkatárs” szülő is együtt dolgozik a
csapat a sikerért. Nemcsak támogatják a munkánkat, hanem gyakran szerepelnek is. Közösen
éljük a mindennapokat, bulizunk, kirándulunk
együtt. Ilyenkor „előbújik” belőlük is a bennük
szunnyadó gyerek. De talán ebben az a legfontosabb, hogy saját gyerekükkel játszanak
ugyanabban a közösségben. A Scherzo Fesztiválon az egyik zsűritag fogalmazta meg, hogy
amit a Mágnes csinál, az a színházterápiánál jóval több, mert családterápia. Ezért kaptuk meg
a „Legjobb színházi alkotóközösség” elismerő
oklevelet az elmúlt esztendőben.
Keze nyomán újraéledt a Kispesti Vigadó is!
Amikor a korábbi próbahelyünket kinőttük, akkor helyet kerestem a színháznak. Miután akkoriban semmi sem volt a Vigadó épületében, az
önkormányzattól kaptam lehetőséget arra, hogy
tanfolyamokkal, programokkal töltsem meg
annak érdekében, hogy a működési költségeket megoszthassuk. Most már ott tartunk, hogy
helyet kapott az épületben egy japán teaház, a
nagyterem egész héten foglalt délutántól késő
estig, a kisebb termekben is folyamatosan vannak programok, alkalmanként gyerekzsúrok,
kisebb rendezvényeket is be tudunk fogadni a
Csipkerózsika-álmából ébredt Kispesti Vigadóba.
Varga Ibolya
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Most vagy soha

A civilszervezetek, a lakóközösségek
képviselői és az intézményvezetők
2018. március 20-ig tehetnek javaslatot Zöld Kispestért díj adományozására. A díj azon kispesti személyek és
szervezetek részére adományozható,
akik/amelyek
kezdeményezésükkel, programjaikkal hozzájárulnak a
fenntartható környezet védelméhez
és kialakításához, a környezettudatos
magatartás népszerűsítéséhez, akik/
amelyek a környezetvédelemhez kapcsolódó tevékenységükkel aktívan
részt vállalnak a környezet minőségének javításában, a természeti értékek,
zöldfelületi elemek megóvásában, a
környezeti nevelésben.

HELYTÖRTÉNET

Az első előadó Danielisz Béla főiskolai tanár volt

Egy olvasónk kérdezte, hogy a
wekerletelepi Mészáros Lőrinc utca
csak nem a nemzet gázszerelőjéről
kapta a nevét? Megnyugtatásképpen
közöljük, nem. A „mi” Mészáros Lőrincünk 1466-ban Megyaszón született, szeptember 5-én, Lőrinc napján.
A Dózsa-féle parasztháború kitörésekor 48 éves volt. Mészáros Lőrinc iskolázott, korához viszonyítva művelt
ember lehetett, aki papi hivatása mellett a végvárakban is vitézkedett. Bővebben: http://www.megyaszoiskola.
hu/iskolankrol-megyaszo-iskola/
nevadonk-meszaros-lorinc

vélemény

Szemléletformáló program
gyerekeknek és idősebbeknek

Zöld Kispestért

Csak névrokon

KISPESTI MAGAZIN

A hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel, illetve a környezeti neveléssel kapcsolatos szemléletformáló programot indított gyerekek és idősek számára az önkormányzat a
Földművelésügyi Minisztérium pályázati támogatásával.
A programon Danielisz Béla főiskolai tanár és
szelektív kukát, környezetvédelmi társasjátékot,
Sikó Ildikó településbiztonsági tanácsadó „A
illetve a Mimó és Csipek a városban című könytelepülés biztonsága, környezetünk biztonsága
vet és foglalkoztató füzetet kapnak, az idősek és
– hogyan óvhatjuk egészségünket és környezecivilszervezetek számára az idősek klubjaiban,
tünket!” címmel tartott előadást a környezettuvalamint a márciusi Civil Fórumon és a Szenior
datos életvitel fontossáAkadémiám tartanak szemgáról és a szemléletváltás
léletformáló előadásokat,
fontosságáról. A gyerekek
a lakosság tájékoztatására
és idősek számára indított
Környezeti nevelés
pedig szemléletformáló kiprogram, amely szervesen
adványt jelentet meg az önkapcsolódik a már 2006 óta
kormányzat. A környezetsikerrel futó kerületi Zöldtudatos
magatartás
mindannyiunk
érdeke, ezért is
programhoz, 3 millió forint támogatást kapott a
fontos a lakosság körében a felelős gondolkodásFöldművelésügyi Minisztérium pályázatán. A
mód kialakítása, a szelektív hulladékgyűjtés népprogram keretében a kispesti nagycsoportos óvoszerűsítése és a környezeti nevelés már óvodás
dások ellátogatnak a XVIII. kerületi Szemléletformáló és Újrahasználati Központba, az óvodák
kortól.

Április 8-án választunk. A szó szoros értelmében. Választunk, hogy
engedjük-e a korrupt Orbán-rendszernek, hogy tovább rombolja az
országot, vagy véget vetünk a közvagyon gátlástalan elherdálásának.
Nem lehet már óvatoskodni a szavakkal az elmúlt évek minden képzeletet felülmúló történései után. Mert az Orbán-kormánynak jószerivel egyetlen intézkedése nem volt, amely nem elsősorban a családtagok, haverok példátlan gazdagodását szolgálta volna. Az első perctől
kezdve egészen napjainkig vittek mindent, ami csak kezük ügyébe
akadt. Nincs nyugdíjas, valamikor ellátásban részesült, munkában
megrokkant, akinek ne lenne számonkérnivalója. Nincs pedagógus,
egészségügyi dolgozó, akiket ne hitegettek volna tisztességes életpályával, megélhetéssel, de becsapták őket. Akiknek munkájáért minimálbér a fizetség, azokat is megadóztatták – nagyobb mértékben,
mint bárhol Európában. A törvényeket rendre a maguk védelmére
hozták. Nem sorolom a keserű tapasztalatokat, hiszen azokban szinte
mindenkinek lehetett része.
Nem tagadom, hogy a választóknak nem lesz könnyű eligazodni a
szavazólapon, mert nagy lesz a választék. Az bizonyos, hogy jóval
nagyobb, mint ahányan valóban képesek lennének a ránk váró sorsfordító feladatokban helyt állni. A szétszaladó szavazatok azzal a következménnyel járhatnak, hogy nem lesz váltás, mert marad a jelenlegi kormány jelöltje. Pedig Hódmezővásárhely után a recept egyszerű:
listán mindenki válassza kedvenc pártját, de egyéniben szavazzon a
legesélyesebb ellenzéki jelöltre! Többször is bizonyítottam, most is
készen állok. Nemcsak erőt érzek magamban, de a változáshoz az
MSZP-Párbeszéd Szövetségnek programja is van egy igazságos, szociális és demokratikus ország helyreállításához.
Arra kérek, biztatok mindenkit, hogy április 8-án menjen el szavazni.
Napról napra egyre többen látják, hogy van esély a váltásra, az Orbán-rendszer igenis leváltható! Ebben biztos vagyok. Bízom abban,
hogy egyre többen erősödnek ebben a hitben és ezt leadott szavazatukkal is megerősítik. Önmaguk, családjuk, az ország jövője érdekében. A tét ugyanis valóban az, hogy most vagy soha. Talpra magyar!

Burány Sándor
országgyűlési képviselő
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Nem először segít az önkormányzat egészségi okok miatt

BLAMÁZS

Várólistára kerülhetett a szívbeteg
fiatalember
Nem az első alkalom, hogy önkormányzati lakással segíti az önkormányzat az egészségi
okok miatt bajba jutott, vagy nehéz helyzetben élő kispestieket. Néhány napja megkapta
a felújított lakás kulcsait a 23 éves kispesti Bozsó Gyula is. Ezzel minden akadály elhárult,
hogy a szívtranszplantációs listán előrébb haladjon.

Nemzetközi
ciki

ketlenséggel senki sem vádolhatja az önkormányzatot, hiszen
lehetőségeikhez mérten mindent
megtesznek a bajbajutottak megsegítéséért. Példaként említik,
hogy az elmúlt években az önkormányzat, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, az Oltalom
Karitatív Egyesület, a kispesti
Katolikus Karitász segítségével
szintén új lakásba költözhetett
családjával egy májtranszplantált asszony 2014-ben. Nem sokkal ezután pedig egy akkor 11

Nyilvánosan szénné égette magát
Kovács Zoltán, a magyar kormány
nemzetközi szóvivője, akinek nagyjából annyi feladata van, hogy tartsa
a kapcsolatot a külföldi sajtóval, és
celebrálja a nemzetközi sajtótájékoztatókat. Kovácsnak ez utóbbi is
meghaladta a képességeit, aki akkorát égett, amikor Ana Brnabic szerb
miniszterelnököt februári magyarországi sajtótájékoztatóján nem tudta
felkonferálni, ugyanis egyszerűen elfelejtette a nevét. Jobb helyeken egy
ekkora blama után le szoktak mondani – írja a nyugat.hu. (Fotó: Balogh
Zoltán, MTI)

Kerületi
összefogás

KÍNOS
Az utcai gondozók rendszeresen figyelik a hajléktalanokat

Négy nap alatt huszonegyen
fagytak meg Magyarországon
Közvilágítás
Lázár János szerint olyan jó a közvilágítás Hódmezővásárhelyen, ahol
Orbán Viktor miniszterelnök veje,
Tiborcz István és ő írta alá a közvilágítás cseréjéről szóló szerződést,
hogy amikor pár napja egy ultipartiról hazafelé, pár fröccs után WC-re
kellett mennie, nem akart az utcán
pisilni, mert ez szabálysértés, és mert
annyira világos volt, hogy mindenki
látta volna – írja a merce.hu. Világos?
(Fotó: Teknős Miklós)

A február végi, március elejei nagy hidegben négy nap alatt
21-en fagytak meg Magyarországon, többségükben fűtetlen
lakásokban, illetve kórházba kerülésük után, mert már nem
tudtak rajtuk segíteni – írja a Magyar Szociális Fórumra hivatkozva a 24.hu.
A fagyhalál magyarországi áldozatainak száma
február végére elérte a 185-öt. Február közepe
óta 36-an szenvedtek rendkívüli kihűléses halált.
Az utcai gondozók rendszeresen figyelik a hajléktalanokat, de ki figyel a szegény emberekre?
Az Európai Unióban két nap alatt összesen 200an hűltek ki a rég nem tapasztalt hidegben. Közülük 140-en kelet-európai tagállamban, a nyugati országokban a halottak többsége hajléktalan

bevándorló volt. A Magyar Szociális Fórum tájékoztatása szerint a magyar áldozatok többsége
magára maradt idős, beteg, illetve nyomorban
élő ember volt, akik a február közepén lezárult
szociális tűzifajuttatás keretében nem kaptak elég
fűtőanyagot, szerény jövedelmükből pedig nem
futotta tüzelőanyag beszerzésére.
(Fotó: Balogh Zoltán, MTI)

Hivatalosan is átvette az új otthonáról szóló határozatot
Az önkormányzat vagyongazdálkodási csoportjának összeállítása szerint az elmúlt években
több mint tíz esetben jutottak
lakáshoz krízishelyzetben vagy
cserélhettek önkormányzati lakást méltányosságból a kispestiek. Az Eötvös utcai lakásban
már minden kész arra, hogy beköltözzön új otthonába a súlyos

szívbeteg és transzplantációra
váró fiatalember, aki a 38 négyzetméteres lakás kulcsait az elmúlt héten vehette át a Vaműsz
igazgatójától. Kránitz Krisztián
kérdésünkre elmondta: a másfél
szobás, összkomfortos lakásban
új lett a fal- és az aljzatburkolat,
de kicserélték a konyha berendezéseit, valamint a fürdőszoba

felszereléseit is. A transzplantációhoz szükséges steril szoba
kialakításához, ahol a lábadozó
beteget kell majd elhelyezni, a
majdani műtétet végző kórház
mosható fal- és padlóburkolatot
szabott feltételként – tette hozzá
az igazgató. Az eset kapcsán az
önkormányzat illetékes irodájától megtudtuk azt is, hogy érzé-

hónapos, szívtranszplantáción
átesett kislány költözhetett családjával komfortos lakásba a
helyi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kérésére, az önkormányzat, az Oltalom Karitatív
Egyesület, a Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány
(MAZS Alapítvány) összefogásával. 2015-ben a súlyos, gyógyíthatatlan kórban, izomsorvadásban szenvedő, akkor 24 éves
fiatalember is új otthont kapott
az önkormányzattól, hogy méltó
körülmények között tudjon élni.
Az önkormányzat vagyongazdálkodási csoportjának összeállítása szerint az elmúlt években
tíz esetben az alábbi krízishelyzetben jutottak lakáshoz, vagy
cserélhettek önkormányzati lakást méltányosságból a kispestiek: korábbi otthonuk lakáshitel
miatti elvesztése és a házastárs
mozgássérültté válása, házastárs
májbeteggé válása, gyermek súlyos idegrendszeri betegsége,
lélegeztetőgéppel, kerekesszékben való élete, lábamputáció, súlyos agyvérzés miatt.
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Koncertsorozattal köszöntik
a jubileumot
Egész éves zenés-táncos programsorozattal ünnepli fennállásának 50. évfordulóját a Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola. Ennek keretében farsangi délutánt tartottak a Vass iskola
tornatermében, majd másnap a fúvószenekar adott koncertet a Városházán.
Egymást segítő, baráti tantestület,
jó gárda jött össze a félszáz év
alatt – jellemezte a művészeti iskolát Payr Henrik igazgatóhelyettes. A programot musicalegyveleggel indították a szimfonikusok
a Jézus Krisztus Szupersztárból,
majd egy igazi báli nyitó, a palotás következett az iskola táncosainak közreműködésével. A
folytatásban keringő következett
Csajkovszkij Csipkerózsika című
balettjéből. Önálló produkcióval
léptek a közönség elé a csellisták,
a táncosok polkát táncoltak, az
egyórás hangverseny végén pedig
a Karib-tenger kalózai című film
zenéje csendült fel. A koncert
után „hangszersimogató” segítette az ismerkedést a zenekar hangszereivel, majd estig tartó táncház
következett, amelyen az iskola
néptáncosai is bemutatkoztak.
Payr Henrik elmondta, az ünnep-

Otthontalan
alkotók
A Menhely Alapítvány kiadásában
működő Fedél Nélkül utcalap havi
művészeti pályázatának képeiből
nyílt kiállítás a Wekerlei Társaskörben. A „Miért olyan nagyszerű kép
ez?” című albumot népszerűsítő tárlat április közepéig tekinthető meg.
A különleges kiállítást, amelyen 12
hajléktalan alkotó 36 képe látható, Somogyváriné Márovics Erika wekerlei
önkéntes ajánlotta a közönség figyelmébe, majd Szenográdi Réka, a Fedél
Nélkül utcalap koordinátora beszélt
a pályázatról. A Menhely Alapítvány
1989-ben jött létre azért, hogy segítse
a hajléktalan embereket, támogassa
őket helyzetük megváltoztatásában.
Az alapítvány kiadásában működő
Fedél Nélkül utcalap 2004 óta hirdeti meg folyamatosan havi művészeti
pályázatát otthontalan alkotók számára vers, próza és kép kategóriában. Eddig összesen csaknem 10 ezer
pályamunka érkezett be. A megnyitó
második részében B. Révész László „Diogenesz hordót keres”című,
hajléktalan sorsokat bemutató dokumentumfilmjét tekinthette meg a közönség.

Deákné Császár Gabriella a decemberi jótékonysági koncerten

A kispesti önkormányzat szociális alapítványaként 1991 óta
működő Kispesti Rászorultak Megsegítéséért Közalapítvány az
elmúlt évtizedekben sok-sok speciális élethelyzetben élő kispestinek nyújtott segítséget.
Mint a közalapítvány kuratóriumának élén 2016
30 ezer forintnyi, ami látszólag nem sok, de óriáóta elnöki feladatokat ellátó Deákné Császár
si segítség a bajban, a rendkívüli helyzetben. Az
Gabriella kérdésünkre elmondta, az alapítvány a
alapítvány kuratóriumának tagjai között találunk
kerületi intézményekkel, szervezetekkel egyezháziorvost, egyházi és civilszervezetek képvisetetve rendszeresen szervez jótékonysági rendezlőit, nyugdíjas érdekképviselőt, volt vöröskereszvényeket, esteket, amelynek bevételéből vagy
tes dolgozót, akik alaposan ismerik Kispestet, az
egy-egy javasolt személyt, vagy családot pénzzel
itt élőket, a gondokat, és őket is sokan ismerik.
támogatnak, jobbára advent
Közülük sokan tíz-húsz
környékén, amikor is még
éve önkéntes alapon doljobban elkél a segítség. Az
goznak. Az alapítvány
alapítvány kuratóriuma az
szorosan együttműködik a
Elkél a támogatás
elmúlt 10 évben csaknem
kerületi családsegítőkkel,
25 millió forint értékben
így közösen találják meg a
nyújtott támogatást. Csak
rászorulókat, akiknek szá2017-ben 2080 kérelmet bíráltak el. Sajnos minma az utóbbi években sajnos nem csökkent. Az
denkinek nem tudtak segíteni – teszi hozzá az
aktív munkát végző közalapítvány folyamatosan
elnök –, de mintegy 2 millió forintért nyújtottak
várja a felajánlásokat, de sajnos a vállalkozókra
támogatást például gyógykezeléshez, gyógyszer
vonatkozó jogszabályi változások miatt egyre neés gyógyászati eszközök vásárlásához, az eszköhezebb az alapítványok támogatása. A kérelmezöknél felmerülő kisebb javítások elvégzéséhez,
ket és a felajánlásokat az önkormányzaton Bold
szemüvegkészítéshez. Ez a segítség általában 10Erika, az alapítvány titkára gondozza, kezeli.

ségsorozatot tavaly decemberben
két koncert nyitotta: először a
szimfonikusok, majd a fúvósok
adtak hangversenyt az evangélikus templomban. A farsangi
program keretében a fúvószenekar lépett fel a Városháza dísztermében. Tavasszal a tagozatok
tartanak koncerteket az intézményben, április 23-24-én hangszer- és táncbemutatót rendeznek,
április 26-27-én pedig a felvételik lesznek. Június első hetében
több hangversenyt is tartanak a
Városházán: fellép a szimfonikus
zenekar, a fúvószenekar, tanárok,
növendékek és egykori növendékek adnak koncerteket. Október
1-jére, a zene világnapjára nagyszabású hangversennyel készülnek. Az ünnepi évet karácsonyi
koncert zárja majd az evangélikus
templomban.
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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)

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)

PROFI MINŐSÉG, KEDVEZŐ ÁR!
•
•
•
•
•
•

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

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

céges-, családi rendezvények felvétele
videoklip, portré, dokumentumlm
családi-, baba-, gyerekfotózás
gyerekfotózás intézményekben
kazetták digitalizálása DVD-re, HDD-re
online, ofine grakai tervezés, honlap készítés

Ne bízza a véletlenre,
örök emlék egy életre !

Listás képviselő

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

Hegyi András
írása

Fotó - Videó
Bárhol, Bármikor...

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

Erdős László

Ferenczi István (LMP)

+36 70 248-7272
el@elmedia.hu

Telefonos egyeztetés alapján folyamatosan (06-20-239-2122)
ELmedia_ads.indd 1

2017.01.17. 17:42:53

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

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

Várjuk
észrevételeiket!
Email: info@kispesttv.hu
Web: www.kispesttv.hu

Mit számíthatunk bele
a hasznos alapterületbe?
Ismert, az új építésű lakások és családi házak esetén 5 százalékos áfakulccsal lehet számolni akkor, ha az ezzel kapcsolatos
feltételeknek a vásárló vagy az építtető megfelel. Ezen kedvezmény igénybevételének azon lakások felelnek meg, amelyek
hasznos alapterülete nem haladja meg a 150 négyzetmétert,
családi ház esetében pedig a 300 négyzetmétert. Alapfeltétel,
hogy az ingatlan lakóingatlan, a használatbavétel két éven belüli, az építési és engedélyezési szabályokat betartották, és a
kész ingatlant a földhivatal bejegyezte. A mérettel kapcsolatos
hasznos alapterület meghatározásánál szigorúan ragaszkodni
kell a vonatkozó előírásokhoz. Az áfatörvény 259 §.15/A pontja értelmében az összes hasznos alapterület az OTÉK I. számú
mellékletében a 34., 46., 46/a., és 88. pontja által meghatározott alapterület. Ennek megfelelően az összes hasznos alapterület számítása során figyelembe kell venni az összes építményszint hasznos alapterületét, illetve azon részét, amelyben
a belmagasság legalább 1,9 méter. Építményszint alatt értendő
az a szint, ahol helyiség, vagy épületszerkezettel részben vagy
egészben körbefogott tér van. Nem minősül építményszintnek
a padlás, valamint az a tetőszint, amelyen a felvonó gépházon,
vagy a lépcsőház felső szintjét kívül más helyiség nincs. Tehát
a beépítetlen padlás áfa szempontjából nem hasznos alapterület, de ha be van építve, akkor az 1,9 méternél nagyobb belmagasságú rész a hasznos alapterületbe beleszámít. Ugyanez
a helyzet a pinceszint esetében is, az 1,9 méternél magasabb
pince ugyancsak beleszámít a hasznos alapterületbe. Beleszámít a hasznos alapterületbe a terasz, erkély, tornác és a loggia
azon fedett része, ahol a belmagasság 1,9 méternél nagyobb.
De nem kell figyelembe venni a több emeletes épületek egymás feletti erkélyeit. A pergolával fedett részt szintén nem kell
figyelembe venni, Az 5 százalékos áfakulcs 2019. december
31-ig van érvényben, de erős lobbitevékenység folyik annak
érdekében, hogy ezt a határidőt meghosszabbítsák.
Hegyi András
ANDEZ Kft.
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apróhirdetés

SZOLGÁLTATÁS
BÁDOGOS, TETŐFEDŐ, ÁCS,
KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI MUNKÁT
VÁLLALOK! TEL.: 280-1271,
06/20-532-7823
Ha tud olyan kis munkát, amit
más nem vállal el, mi szívesen
elvégezzük. 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, 06-70-2144-235
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.: 0620264-7752
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.:
290-43-82
Rácskészítés ajtóra, ablakra,
erkélyre előtető készítés, lakótelepi erkélyre. Korlátfelújítás,
üvegezéssel, festéssel is. Egyéb
lakatos munkák – javítások. Tel.:
061-284-2540, 0670-209-4230
Festés, tapétázás, mázolás, burkolás, kőműves munkák, vizes
munkálatok, kartonozás vagy
igény esetén teljes lakásfelújítást vállalok! Hívjon bizalommal. Tel.: 0630-989-1203
Nyugdíjas szűcs szőrmebundák javítását vállalja! Mindennap 10.00-18.00 óráig. 061282-4247
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Pedikűr, manikűr az Ön otthonában. 0630-183-2839

OKTATÁS

KONTÉNERES SITT, LOM, SZEMÉTSZÁLLÍTÁS, sóder, homok,
murva, föld. Tel.: 061-282-1201,
0630-942-9460

2018-BAN MÁR FOLYÉKONYAN

INGATLAN

INTERJÚRA KÉSZÜL?

24 éve működő WEKERLE INGATLANIRODA keres komoly
vételi szándékkal rendelketző
ügyfelei részére eladó-kiadó
házakat, házrészeket! Ügyfélbarát, személyre szabott
jutalék! Hívjon bizalommal!
Fórizsné Baráth Brigitta Tel.:
0630-933-2592

SZERETNE ANGOLUL MEGSZÓLALNI? NYELVVIZSGÁRA VALÓ
FELKÉSZÍTÉS ÉRDEKLI? ÁLLÁSNYÁRI

SZEMESZTERI

FOLYAMAINK

TAN-

4-6

FŐS

MINICSOPORTOKBAN NYELVSTÚDIÓNKBAN MOST INDULNAK, 43000 FT ÁFÁVAL/40
ÓRA. INTENZÍV ÉS FÉLINTENZÍV
CSOPORTOK, AKCIÓS ÁRON A
NYÁRRA: 37000 Ft/ 40 óra.

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

CHAT ANGOL NYELVSTÚDIÓ ÉS

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 házrészt.
Közvetítők kíméljenek! Tel.:
0620-296-3555

Előfizetői újságok kézbesítésé-

Eladó Soroksár-Újtelepen (23.
kerület) – a Dél-Pesti Kórház
közelében - egy 180 nm-es telken lévő, összesen kb. 80 nmes, NAGYON JÓ ÁLLAPOTÚ,
cirkó fűtéses, KLÍMÁS, riasztós,
csendes házrész. Közvetítők kíméljenek! Tel.: 0620-466-8498
Tápiószentmárton üdülőterületén kettő hétvégi emeletes
fa, illetve téglaház kedvezményesen eladó. Meleg vizű
strand közelében, részletfizetési lehetőséggel. Tel.: 0620367-7067
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hirdetés

FORDÍTÓIRODA, KISPEST, HUNYADI UTCA 47.
06-70-238-1226 és 282-60-82
ÁLLÁS

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

10% kedvezmény

EGYÉB
Pénzverdei

Akkumulátor

vonatokat

sze-

retnék vásárolni a gyűjteményembe – ELŐRE – Pannónia

Fagyálló csere 8.990 Ft

– Helikon, ezek tartozékait és
egyéb fém magyar gyártású
vonatokat. Tel.: 0630-931-7853
Külföldre költözés miatt vadonatúj téli-nyári gumi – felnire

Gumiszerelés
és tárolás
AKCIÓ!

TÉLI GUMIABRONCSOK
KEDVEZŐ ÁRON!

szerelve – nagyon olcsón eladó. Személyautóra. Tel.: 061-

Ablaktörlő lapát 10% kedvezmény

280-5434

Vezérlés csere 10% kedvezmény

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. április
A magazin tartalmát szerzői jogok védik! • www.magazinlapok.hu

* Más akcióval össze nem vonható, készpénzre nem váltható.
A változtatás jogát fenntartjuk. Az akció időtartama:
2017.11.01.–2018.01.31.
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1195 Budapest, Üllői út 303. (MOL kúton) • Tel: 06 1 357-6674, 06 20 394-7980 • WWW.FIX.HU

25 éves a

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

Shetland hird 2018 januar 102,75x136.indd 1

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 9:30 ÉS 12:00 ÓRA
KÖZÖTT A KOSSUTH
LAJOS UTCA 50. SZ. ALATT, VAGY
A (0620) 296-3555 TELEFON SZÁMON.

