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GAJDA PÉTER

TICHY JUDIT

A Bakó család sorsa rendeződött. Hatvan lakással
gazdálkodik a kerület,
évente csupán 10-15 lakást tudnak felajánlani.

Az idei lombgyűjtési akció időjárástól függően
december közepéig tart.
Az önkormányzat segít
az avar elszállításában.

155/70R13
Laufenn téligumi
9.990 Ft / db

Gumiszerelés
és tárolás együtt
10% kedvezmény

Fagyálló
csere
8.990 Ft

Az akció időtartama:
2018.11.01.–2019.01.31.

Lombgyűjtés

Bérlakások

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 11:00-16:00
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

Levelet írt a polgármester...
Lassan hozzá kell szoknunk, hogy hízott patkányok szaladgálnak az eddig oly büszkén hangoztatott patkánymentességéről
elhíresült fővárosunkban, a lakótelepeken, a Belvárosban, a
KöKi melletti buszpályaudvaron, de szinte mindenhol. És lassan hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy a végre általánossá vált
szelektív hulladékszállítás mellett olykor már a kommunális
szemetet sem viszi el időben a szolgáltató, és ilyenkor ősszel a
zöldhulladékot is csak alkalomszerűen.
A szolgáltató munkaerő- és kapacitáshiányra hivatkozik, de ez
a szolgáltatásért megfizetett díj után bennünket joggal nem hat
meg. Türelemmel várunk, de még meddig. Pest és Nógrád megyében már áldatlan állapotokat hozott az államosított szemétszállítás, a kukaholding, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Zrt.
(NHKV) működtetése. Nincs mit szépíteni, egyszerűen csődöt
mondott a központosított számlázási és újraosztási rendszer.
Nem hiszem, hogy a kispestiek hozzá szeretnének ehhez szokni. A rendszeres lakossági jelzések, segítségkérések miatt Gajda Péter polgármester három komoly problémára kér mielőbb
választ a fővárost vezető Tarlós Istvántól: megoldások a fővárosi patkányhelyzetre, az akadozó szemét- és zöldhulladékszállításra. Gajda Péter felhívja a városvezető figyelmét arra,
hogy közegészségügyi gondokat okozhatnak a Kispesten is
elszaporodó patkányok, amelynek irtásáról korábban jó színvonalon gondoskodott az erre a feladatra évtizedekkel ezelőtt
szakosodott és óriási tapasztalattal rendelkező cég, a Bábolna
Bió, valamint Kispesten sem viszi el mindig rendszeresen a
szemetet, a szelektív és zöldhulladékot az FKF Zrt.
A válaszra még várnak Kispesten, de azt már tudni, „bár továbbra sem árult el részleteket Tarlós István arról a megállapodásról, amelyet november 17-én ír majd alá Orbán Viktor
miniszterelnökkel. Annyit mindenesetre sikerült megtudni,
hogy szó lehet benne a szemétszállításról is. A szemétszállítás
díjának önálló beszedési jogát” – adta hírül az ATV. Ez így
ígéretnek rendben is volna, de hogy addig mi lesz, nincs válasz
a kérdésre. Nem tudni, hogy kikecmereg-e a bajból az FKF,
kifizetik-e az adósságait, megkapja-e időben a szolgáltatásért
járó díjat a kukaholdingtól, meg tudja-e oldani a munkaerőhiányát…
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Lakásavató az átmeneti
otthonban
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JÓTÉKONYSÁG

További három család költözhet hamarosan a Nagysándor
József utcai Családok Átmeneti Otthonába (CSÁO). Mintegy 38
millió forintot költött a lakások és az udvar felújítására az önkormányzat. Kispesten ma mintegy 50-60 család billeg a hajléktalanság szélén. A helyzet kezelése szinte megoldhatatlan az
önkormányzat számára.

Közösségi
költségvetés

„Hamburger
party”

A kispesti Kossuth téren tartották az
utolsó lakossági fórumot a 2019-es
közösségi költségvetésről. A Polgármesteri Hivatal illetékes irodái megvizsgálják, mely lakossági javaslatokat,
ötleteket lehet majd megvalósítani.
Októberben kilenc helyszínen tartottak
az önkormányzati képviselők lakossági
fórumokat. A tavalyi összeghez képest
12 millió forinttal többet, összesen 42
millió forintot költ fejlesztésekre az önkormányzat a helyi javaslatok alapján.

MEGEMLÉKEZÉS

Szalagátvágás: Dódity Gabriella, Kaszper Ágnes és Gajda Péter

Napelemes lett az óvoda
Önkormányzati forrásból és állami támogatással újult meg
szinte teljesen a Petőfi utcai Szivárvány óvoda. Az elnyert 30
millió forintos támogatást a beruházás értékének több mint
a felével, 36 millió forintnyi önrésszel egészítette ki az önkormányzat.

Az ’56-os
forradalom
Kispest Önkormányzata az Ötvenhatosok terén tartott koszorúzást, majd
csendes virágelhelyezést a Templom
téri kopjafánál az 1956-os forradalom
és szabadságharc évfordulója alkalmából. Az Ötvenhatosok terén a megemlékező beszédet Gajda Péter polgármester
mondta. A hősök előtt tisztelgő ünnepség után az önkormányzat vezetői, a
pártok, az egyházak, az intézmények és
a civilszervezetek képviselői helyezték
el virágaikat az emlékmű előtt.

Három és fél hónap munkát követően október
korszerűsítéshez sikerüljön kormányzati táelsején egy szép óvoda várta a gyerekeket –
mogatást igénybe venni”. Horváth Gyulától,
mondta Kaszper Ágnes óvodavezető, megköa beruházást koordináló Kispest Kft. ügyveszönve mindazok segítségét és közreműködézetőjétől megtudtuk: a felújítás egyik legfonsét, akiknek köszönhetően energiatakarékossá
tosabb eleme napelemes rendszer kiépítése
és virágossá vált az óvoda. Kispest polgárvolt az épület tetején. Ezzel párhuzamosan
mestere, Gajda Péter ara világítást is korszeról beszélt, külön öröm,
rűsítették, és az összes
hogy a Szivárvány óvonyílászárót háromrétegű
30 százalékos
da
korszerűsítéséhez
műanyagra cserélték.
fogyasztáscsökkenés
külső forrást is sikerült
Ezeken kívül 15 cm
igénybe venni. Mint
vastag hőszigetelést kamondta, reméli, a jövőpott a külső homlokzat,
ben is lesznek olyan felújítások, amelyeket
amelyet színesre festettek, újraszigetelték a
nem csupán önerőből kell az önkormányzattetőt és a lábazatot is. Számítások szerint az
nak megvalósítania. Dódity Gabriella fejleszóvoda tetejére szerelt napelemekkel az intéztéspolitikai tanácsnok elmondta, „azon dolmény fogyasztásának minimum 30 százalékát
gozom, hogy a jövőben valamennyi hasonló
sikerül megtakarítani.

Vighné Vincze Erzsébet az avatóünnepségen
Különös jelentősége van a mostani átadónak,
intézményvezetője arról beszélt, hogy a CSÁO
hiszen amikor a parlament megszavazta a lakásmindazok számára lehetőség, akik kiskorú gyertakarékpénztárak állami támogatásának megvomeket nevelnek, és nem tudnak albérletet fizetni.
nását, addig mi itt Kispesten lakásokat adunk át.
Most ismét három lakással bővülhetett, így újabb
Vannak, akik rombolnak, vannak, akik építenek
három család kerülhetett védett környezetbe.
– fogalmazott lakásavaVighné Vincze Erzsébet
úgy fogalmazott, a CSÁO
tó beszédében Kispest
óriási vívmánya a kerületpolgármestere. Gajda Pé36 férőhely
ter hangsúlyozta, fontos,
nek, összesen 36 férőhelye
az otthonban
van, meg kell maradnia,
hogy az önkormányzat
bár egyre nehezebben
otthont tudjon biztosítani
megy annak kivitelezése,
azoknak a kisgyermekes
hogy innen lakásba kerülhetnek a családok. Az
kispestieknek, akik elveszítették sajátjukat, nem
intézményvezető is a szociális önkormányzati
tudnak albérletet fizetni. Központi támogatás híbérlakások létesítésének fontosságát hangsúján a magunk erejéből próbálunk segíteni azokon,
lyozta azok számára, akik nem tudnak önerőből
akik nehéz helyzetbe kerültek. Vighné Vincze Erlakáshoz jutni.
zsébet, a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum

Helyi vállalkozások, civilek és az
önkormányzat összefogásával 500
adag étellel vendégelték meg a rászoruló kispestieket a Kossuth téren. A helyben készített kézműves
hamburgerből, sült krumpliból, házi
rétesből és szörpből álló menü 5 forintba került. A minőségi ételekből
álló menüre, 2500 forint kifizetése
után, Kispest polgármestere hívta
meg az embereket. Sokan szorulnak
az önkormányzat támogatására, civilek segítségére Kispesten is, ezért
amikor a Kanálgép food truck vállalkozás és a függőség-prevencióval
foglalkozó Offolj.hu csapata megkeresett a „hamburger party” ötletével,
támogatandónak ítéltük munkatársaimmal. Itt a Kossuth téren kulturált körülmények között, nagyon
jó minőségű ételt kaptak a nehéz
körülmények között élő kispestiek
– mondta Gajda Péter polgármester.
Patek Gábortól, a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Irodájának vezetőjétől
megtudtuk: az önkormányzat 200
ezer forinttal, a Kispest Jövőjéért
Egyesület 100 ezer forinttal járult
hozzá a nyersanyagok beszerzéséhez, a Kanálgép és az Offolj.hu készítette az ételeket, a másik bolt a
szörpöket és a teát hozta, a Hanley
Service pedig az áramellátásról gondoskodott. Szalay Dezsőtől (Kanálgép) és Lacza Leventétől (Offolj.
hu) megtudhattuk, a mostani akció
előzményeként évekig 300-400
adag gulyást főztek karácsony előtt
a Misszió Alapítvány ellátottjainak a
Viola utcában. Ezúttal egyeztettek az
önkormányzattal, hogy ne a hagyományos étel legyen, hanem olyan
hamburger, amilyet máshol is kínál a
food truck vállalkozás.
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SZÜLETÉSNAP

Jelképesen, a már birtokba vett Vas Gereben utcai bérlakásban
adta át Kispest polgármestere a lakás kulcsait annak a nehéz
körülmények közé került négygyermekes családnak, amelynek
az önkormányzat segített. Hatvan lakással gazdálkodik a kerület, évente csupán 10-15 lakást tudnak felajánlani.

Ötéves a Kincses
Sziget
Modellprogram
rászorulóknak
Októberben lezárult az Akarom?
Akarom! családtámogatási modellprogram, amelynek lelke Szigetvári
Györgyné Rozika, a Kispesti Karitász
vezetője, Kispest díszpolgára, akinek
segítségével kapcsolódhatott a kerület a programhoz. A Katolikus Karitász tavaly szeptemberben innovatív
fejlesztési modellprogramot indított
azzal a céllal, hogy a nehéz anyagi
helyzetben élő gyermekes családoknak anyagi, szociális és mentális segítséget nyújtson. A modellprogramhoz Nógrád megyén kívül Kispest
csatlakozott még. Kispesten 50 család
kapcsolódhatott be a Kispesti Forrásházban szervezett programba, amely
a gyerekekre koncentrált, hiszen a
szülők is azért küzdenek, hogy a gyermekeiket felnevelhessék, taníttathassák, egy jobb életet biztosíthassanak
nekik. A program keretében összesen
100 mélyszegénységben élő családnak segítettek komplex szolgáltatásokkal, anyagi támogatási formákkal
annak érdekében, hogy a résztvevők
pénzügyi tudatossága növekedjen,
költségvetésük kiegyensúlyozottabbá váljon, megtakarítást érjenek el.
A program során 4 alkalommal tartottak foglalkozásokat, többek között
egyfajta életvezetési tanácsadást, családgondozást, takarékoskodásra való
felkészítést. A programban azok a
családok vettek részt, akik akartak is
tenni azért, hogy életükben, szociális
helyzetükben pozitív változások következzenek be.

A 97 éves Szőcs Gyulát köszöntötték

Tizedik alkalommal lepte meg a kispesti időseket ünnepi műsorral az önkormányzat és a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat a KMO-ban. A műsor után köszöntötték a 97 éves Szőcs
Gyulát, a Kertvárosi Idősek Klubjának ellátottját, az ünnepség
legidősebb résztvevőjét.
Köszöntőjében a Segítő Kéz Kispesti Gondozó
Szolgálat intézményvezetője arról beszélt, hogy
az idősödés folyamata számtalan és sokrétű kihívást, feladatot jelent, felelősséggel jár mind a
fiatalok, mind a felelős döntéshozók számára.
Balázs Piroska elmondta, kilencféle szolgáltatást
nyújtanak 618 ellátottjuk számára, akik közül
ötszáznégyen 60 év felettiek, nyolcvanan pedig
már betöltötték a 90. életévüket is. Beszélt arról
is, hogy az intézmény folyamatos ellátási fejlesztésekkel, színes programokkal segíti az idősödés elfogadását, az ellátottak és gondozottak
napi életvitelének könnyítését. Kispest 60 ezer

fős lakosságának 25 százaléka 60 év feletti, és
ez feladatokat ró az önkormányzatra, hogy minél színvonalasabb szolgáltatásokat nyújthasson
az itt élő időseknek, akik nagyon sokat tettek a
kerületért. A tervek szerint 2022-ig új gondozóház felépítését tervezi az önkormányzat, tovább
bővítik a jelzőrendszeres hálózatot, és továbbra is
lesznek ingyenes tanfolyamok szépkorúaknak. A
folytatásban Juhász Diána és Kurkó József színművészek előadásában az „Operettől a Táncdalfesztiválig” című szórakoztató műsort tekinthették meg a vendégek, akik vastapssal köszönték
meg a slágereket.

A négygyermekes Bakó család sorsa rendeződött
lakással gazdálkodik a kerület, az önkormányzat
Gajda Péter a családlátogatáson elmondta, sok
család keresi meg az önkormányzatot és őt is,
évente 10-15 lakást tud felajánlani a lakhatási
hogy segítse megoldani lakhatási problémáit.
nehézségekkel küszködő családoknak. A négy„Ebben az esetben is ez történt, a család év elegyermekes kispesti Bakó család saját lakása devijén fordult hozzám, négy gyerekkel tette volna
zahitel-tartozás miatt került a Nemzeti Eszközkeutcára őket a Nemzeti Eszzelő Zrt.-hez, tőle bérelték
közkezelő. Közös erővel
vissza. A magas bérleti
felújítottuk a csaknem 50
Évente
csupán
10-15
díjat és a közös költséget,
négyzetméteres komfornoha rendezett körülmétos lakást. Remélem, hogy
lakás
nyek között éltek, a férj és
hosszú távú megoldást is
a feleség munkájával sem
találunk majd számukra”
tudták már fizetni. Tavas�– fogalmazott a polgármester, hozzátéve, egyre
szal utcára kerültek volna, és mivel semmilyen
többen kerülnek nehéz helyzetbe, ezért a jövőben
segítségre nem számíthattak, ekkor keresték meg
is tervezi az önkormányzat, hogy lehetőségeihez
mérten segíti azokat, akik rászorulnak. Hatvan
a kerület polgármesterét.

Kevesen bíztak 2013-ban abban,
hogy ez a kezdeményezés itt Kispesten sikeres lesz. Az idő azonban
az ötletgazdákat igazolta: ötödik éve
töretlen sikerrel zajlanak a Kispesti
Kincses Sziget – Gyermek Bolhapiac hétvégi rendezvényei hónapról
hónapra a Városháza előtt, illetve
télen az épületben. Az 5. születésnap
résztvevői együtt örültek a tortának
és a meglepetéseknek. Az osztrák
ötletet hazaivá alakító és Kispesten
meghonosító Banai Teréz és Banai
Tamás öt évvel ezelőtt gondoltak
egyet, és megpróbáltak megszervezni egy olyan programot, ahol a
gyerekek kipróbálhatják a gazdálkodást, ahol zsebpénzt gyűjthetnek,
ahol játszva megtanulhatják kezelni a
pénzt és megbecsülni annak értékét.
Így szerveződött először a Kispesti
Kincses Sziget – Gyermek Bolhapiac – tudtuk meg Banai Teréztől, a
polgármesteri hivatal munkatársától.
A rendezvény különlegessége, hogy
bár nagy a kísértés, de itt csak gyerekek árulhatnak 18 éves korig, a szülők csak felügyelhetik az adás-vételt,
esetleg segíthetnek a pénzkezelésben, de a gyerekeknek kell alkudni,
„üzletet kötni”. A másik fontos elem,
tette hozzá, hogy csak azokat a játékot – árulhatják, könyvet, játékot –
árulhatják, amelyeket már meguntak
vagy korosztályosak. Az évek alatt
barátságok születtek és nem csak a
gyerekek között. Sok család azért is
jön el hétvégenként, hogy találkozhassanak egymással. Az ünnepi torta
mellett volt ünnepi műsor, amelyet
az Etude Dance Studio adott, illetve
sok-sok apró ajándék és meglepetés.
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A rendőrség munkája változásokon megy keresztül

Közösen az áldozattá válás ellen
A képviselő-testület 2016-ban döntött arról, hogy a kerületi rendőrkapitánysággal karöltve, a kerületben működő állami, önkormányzati, civil szervezetekkel és egyházakkal
közösen létrehozza a Kispesti Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszert (KÁSZER)
a Kispesten élő, bűncselekmény áldozataivá váló személyek érdekeinek védelmére, az
együttműködés javítására a kerületi, állami és nem állami szervezetek között.
közösségekhez,
magányosak,
nincsenek információik a rájuk
leselkedő veszélyekről. Ez azért
is fontos, mert bizonyíthatóan az
utóbbi időben a rendőrség megjelent szórólapjai, felvilágosító
munkája nyomán, míg korábban
10 „unokázós” kísérletből 8 járt
„sikerrel”, addig manapság már
csak két esetben sikerül az időseket megvezetni. Előadása végén két kisfilmet mutattak be az
„unokázós” trükkökről, valamint

50 éve együtt
Tizenötödik alkalommal köszöntötték kerületi ünnepségen azokat a
házaspárokat, akik 50 éve vagy még
régebben kötöttek házasságot. Idén
negyvenöt kispesti házaspár kapott
meghívást a Városházán tartott találkozóra. A 15. köszöntésen Gajda
Péter polgármester, Vinczek György
az alpolgármester és Huszár Erzsébet
idősügyi tanácsnok emléklappal és az
önkormányzat ajándékcsomagjával
gratulált az idős pároknak, köztük
Létray Istvánnak és feleségének, akik
66 éve házasodtak össze. Az ünnepségen Czakó Ádám és Plásztán Anett, a
Madách Színház művészei léptek fel.

Nincs kis
és nagy
bűncselekmény

KLUB

Visszatérő kiállító a BKV Zrt. is

75 éven felüliek
Születésnapi ünnepségre gyűltek
össze a Magyar Szakszervezeti Szövetség kispesti alapszervezetének
szépkorú tagjai. A szervezet tagságának csaknem fele, 68 fő már elérte a tiszteletre méltó életkort. Immár
19 éve működik ez a klub, amelynek
alapítója és nélkülözhetetlen tagja,
motorja, életben tartója Medgyesné
Janka, aki egyben Kispest Díszpolgára. Janka a közeli napokban ünnepelte
90 szülinapját. Őt is és más szülinaposokat is külön köszöntötték a szervezet aktivistái. Legfrissebb adatok
szerint Kispesten a 75 éven felüliek
száma 5316, a 90 éven felülieké pedig 394.

Immár tizenötödik alkalommal rendezték meg a pályaválasztást segítő börzét a KMO-ban, ahol idén 29 középiskola mutatkozott be. A Sulibörze átfogó képet nyújtott a kerület, de a
főváros számos középiskolájának kínálatából is.
megtaláltuk a BKV Zrt.-t is, ahol duális képzést
Ez már a tizenötödik Sulibörze itt Kispesten a
kínálnak a gyerekeknek. Ennek lényege, hogy a
KMO-ban, ahová az előre bejelentkezett érdekgyerekek az iskolában szerzett elméleti tudásuk
lődő kispesti általános iskolásokat, elsősorban
mellé gyakorlati képzést is szerezhetnek, hiszen
a 7-8. osztályokat, pedagógusokat és szülőket
életszerű, üzemi körülmények között zajló gyavártunk. A hagyományoknak megfelelően a kiálkorlati képzést nyújtanak nekik. A céget képvilító iskolák, oktatással foglalkozó vállalkozások
selő, Kispesten élő Gulyás
szórólapokon, interaktív
Zoltán, a BKV Vasúti Járfoglalkozásokon kereszműjavító Kft. tanműhelyétül mutatták be oktatási
29 bemutatkozó iskola
nek vezetője kérdésünkre
programjukat,
közösséelmondta, hogy náluk a
gi életüket – tudtuk meg
társadalmi felelősségválMarkó Mónikától, a KMO
lalás keretében fontos az utánpótlás-nevelés, így
munkatársától, aki a bemutatkozó középiskolákat
nem csak a cégnek képeznek fiatalokat. Száz fiaválogatta össze. Idén 29 középiskola mutatkozott
tal közül csupán 10 marad a BKV-nál, a többiek
be, és csaknem 1000 látogatót vártak. A bemutatpedig az iparban találnak maguknak megélhetést.
kozók csaknem 70 százaléka visszatérő kiállító,
Cégük több mint húsz szakmában képzi az iparami azt is jelenti, hogy a börze hasznos az iskolaban dolgozókat.
választás előtt állóknak. A kiállítók között most is

Marticsek János alezredes, bűnügyi osztályvezető
Vinczek György alpolgármester,
a KÁSZER vezetője a fórumon
arról beszélt, hogy a Belügyminisztérium által indított kezdeményezés lényege a bűncselekmények áldozatainak segítése,
illetve az áldozattá válás megelőzése. Kispesten a bíróság, a
rendőrség, az önkormányzat és
civilszervezetek vesznek részt
a munkában, amelynek célja az
összehangolt
segítségnyújtás,
azaz ki-ki a maga területén próbál meg tenni azért, hogy minél
kevesebben váljanak a bűnözők
áldozatává. Bár rengeteg még
a teendő, de Kispest évek óta

a legbiztonságosabb kerületek
egyike a fővárosban – tette hozzá. A találkozó fő előadójaként
Marticsek János alezredes, a
kispesti rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője tartott rövid
tájékoztatót arról, hogy milyen
veszélyek leselkednek mostanában Kispesten a legkiszolgáltatottabb korosztályokra, a 18 év
alattiakra és a 60 év felettiekre.
Ők azok, akik leginkább befolyásolhatóak, becsaphatóak,
megfélemlíthetőek.
A rendőrség munkája men�nyiségi és minőségi változásokon megy keresztül. Jelenleg az

úgynevezett „unokázós”, trükkös bűncselekmények lefülelése, megakadályozása okozza a
legtöbb fejtörést a rendőröknek
és kárt a kispestieknek. Nincs
kis és nagy bűncselekmény, az
elkövetőt minden esetben meg
kell fogni – hangsúlyozta az alezredes, aki tíz esztendeje vesz
részt a kerületi bűnüldözők
munkájában. Marticsek János
szerint elsősorban most azokat
kellene elérni információval,
akik azon kívül, hogy eljárnak
a piacra, az orvoshoz vagy a
gyógyszertárba, nem tartoznak
sem egyházi, sem pedig civil

azokat a szórólapokat, amelyeket az időseknek készítettek a
szakemberek. Jó lenne minden
időshöz eljuttatni ezeket, hogy
minél többen megtanulhassák
azokat az „aranyszabályokat”,
amelyekkel megelőzhetőek lennének a bűncselekmények. A
találkozó végén a résztvevők
hozzászólásaikkal támogatták
a rendőrkapitányság képviselője által elmondott intézkedések
fontosságát, és felajánlásokat tettek a közös munkára. A piacfelügyelőség képviselője elmondta
azt is, hogy sajnos a nyugdíjasok
sokszor nyugdíjfizetés után jönnek a piacra, van úgy, hogy a
teljes nyugdíjuk náluk van. Óvintézkedésként a piacon ugyan
rendszeresen felhívják a vásárlók figyelmét, hogy fokozottan
vigyázzanak az értékeikre, de ez
nem helyettesítheti a folyamatos
felvilágosító munkát, amelybe
a piacon dolgozók is szívesen
becsatlakoznak, ha megfelelő
méretű, könnyen olvasható, nagyobb méretű plakátokat kapnak
a rendőrségtől.
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Idén az önkormányzat maga finanszírozta a komposztálási
programot, mert az FKF. Zrt. már nem támogatta azt. Csaknem
másfél millió forintot fordított a folytatásra a kerület.

Országos díj
A Kispesti Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága a kerületben első díjat nyert „Első Kispesti
Kert” pályázatát javasolta a „Legszebb konyhakertek” díjra, országos elismerésre. A díjátadón Nagy
Mária, a kert vezetője, Nagy Gábor
parcellatulajdonos, Rosta Gábor, a
Városi Kertek Egyesület vezetője,
az önkormányzat nevében Vinczek
György alpolgármester és Brázainé
Bierbauer Tácia, a Zöldprogram Iroda munkatársa vette át az elismerést.
A 2012-ben létesült közösségi kiskertben 26 parcellán gazdálkodnak a
lakótelepen élő családok.

Újraéleszteni
tanultak
A VB Ambulance Hungary kezdeményezésére, valamint a társszervező
Kispest Önkormányzata támogatásával több mint hatszáz kispesti gyerek
vett részt azon a szervezett szabadtéri
bemutatón és gyakorlati oktatáson,
amelyet az újraélesztés világnapja alkalmából tartottak a Városháza előtti
téren. A betegellátással foglalkozó
vállalkozás ötlete alapján és kezdeményezésére szervezték meg ezt a
„szabadtéri oktatási napot”, azzal
a szándékkal, hogy az újraélesztés
világnapján az érdeklődőknek, de
elsősorban a kispesti gyerekeknek
megmutatják, hogyan tudnak segíteni a bajba jutottaknak. De ami talán
ennél is fontosabb, hogy „ambu babákon” a gyerekek ki is próbálhatták az
újraélesztés alapfogásait. Míg Amerikában 47-52 százalékos a kórházon
kívüli szívmegállás utáni a laikusok
által végzett beavatkozásnak köszönhető túlélés, addig ez Magyarországon
csupán 15-20 százalék – tudtuk meg a
szomorú statisztikai adatot Mátraházi
Csabától, a VB Ambulance Hungary
szakértőjétől. A szakértő kérdésünkre elmondta azt is, hogy az lenne az
ideális, ha ez hazánkban is elérné legalább az 50 százalékos túlélési százalékot. A kispesti gyerekek reggel 9
órától 18 óráig óránkénti beosztásban
érkeztek a térre, ahol két mentőautóval, 6 „ambu babával”, egy gurulós hordággyal és egy mentőquaddal
várták a térre érkezőket. A bemutató
során lépésről lépésre ismerték meg
az újraélesztés legfontosabb fogásait,
majd röviden átismételték a mentőhívás alapszabályait, majd megnézhették a mentőautókat. A programot egy
rövid „mentősbemutató” zárta, ahol
azt látták a gyerekek, mit csinálnak a
mentősök éles helyzetben.

AVARGYŰJTÉS

Tíz intézmény és két társasházi közösség kapott elismerést

A huszadik átadóünnepségen tíz intézmény és két társasházi
közösség kapott emlékplakettet, oklevelet és pénzjutalmat a
„Szebb Kispesti Környezetünkért” környezetvédelmi pályázat díjátadóján, a Városházán. A díjazottakat a Kispesti Bóbita
Óvoda nagycsoportosai műsorral köszöntötték.

Őszi akció

A 2006-ban indított Zöldprogram keretében az
önkormányzat a korábbinál is többet tesz azért,
hogy szebbek legyenek a közterületek, parkok,
ennek eredményeként több közpark újult és szépült meg eddig is, mintegy 10 ezer négyzetméterrel nőtt a zöldfelület Kispesten. Az eseményen
Gajda Péter polgármester, valamint Kertész Csaba alpolgármester és Bogó Józsefné, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke együtt adta át a díjakat
a pályázóknak. A kerületi oktatási és nevelési intézmények kategóriában a VIII. helyezett a Kispesti Mézeskalács Művészeti Modell Óvoda, VII.
helyezett lett a Kispesti Mese-Vár Óvoda, VI. helyezett Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum, V.
helyezést ért el a Kispesti Bolyai János Általános

A 2018. évi lombgyűjtési akció időjárástól függően december közepéig
tart Wekerletelepen (Bercsényi u. –
Ady E. út – Határ út – Nagykőrösi
út által körbezárt terület), illetve a
kerület további néhány utcájában.
Az avargyűjtő ketrecek kihelyezésével és ürítésével kapcsolatban a
Közpark Nonprofit Kft.-nél érdeklődhetnek: Bercsényi u. 18., tel.:
06-1/347-0317, e-mail: kozpark@
kispest.hu. Észrevételt, javaslatot a
zoldprogram@kispest.hu e-mail címen vagy a 06-1/347-4528 telefonszámon tehet tenni.

Iskola, IV. helyezett lett a Kispesti Százszorszép
Óvoda, III. helyezett a Kispesti Vass Lajos Általános Iskola, II. helyezett lett a Kispesti Zöld
Ágacska Óvoda, míg I. helyezett az „Örökös
Zöld Óvoda” címet elnyert Kispesti Bóbita Óvoda. A civilszervezetek, társasházak kategóriában
II. helyezett lett a Simonyi Zsigmond Lakásfenntartó Szövetkezet, és I. helyezett a Szigligeti
utca 1–11. alatti társasház. A Környezetvédelmi
Bizottság különdíját kapta a Ganz Ábrahám Két
Tanítási Nyelvű Szakgimnázium és Szakközépiskola. Polgármesteri különdíjban részesült a 201819-es tanévben a fennállásának 100. évfordulóját
ünneplő Kispesti Deák Ferenc Gimnázium.

Kiosztották a szükséges eszközöket is
Kilencven kispesti család kapott ingyenesen
komposztálóedényt és lombkomposztáló hálót
az önkormányzat támogatásával. A jelentkezők
rövid tájékoztató előadás keretében vehették át
az eszközöket a Forrásházban. A Zöldprogram
Iroda munkatársától megtudtuk, a 2008-ban indított lakossági komposztálási program keretében
a mostanival együtt eddig mintegy 800 kispesti
család jutott ingyenesen kerti komposztálóedényekhez és -ketrecekhez. Brázainé B. Tácia elmondta, sikeres a program, akik részt vesznek

benne, szívesen csinálják, szakszerűen komposztálnak. Az Átalakuló Werkerle csoport folyamatosan nyomon követi munkájukat, hírlevelet
küld az aktuális tennivalókról a komposztálással
kapcsolatban. Az önkormányzat szeretné jövőre
is folytatni a programot, továbbra is lehet jelentkezni a programra névvel, lakcímmel és telefonos
elérhetőséggel a zoldprogram@kispest.hu email
címen. A Zöldprogram Iroda minden jelentkezést
regisztrál, és a sorrend alapján biztosít lehetőséget a programban való részvételre.
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akik teljes, kiegyensúlyozott családban élnek.
Az egyszülős családban élő kisgyerekeknél ez
nem fordul elő...
Nem akarták már más munkahelyre „elcsábítani”?
De igen. Rendszeresen hívnak, kerületen kívülről is, de a Bóbita ovit nem cserélném el
semmiért! Meggyőződésem, hogy a gyerekek,
mint ahogy én is, jól érzik magukat nálunk.
Ennyire ideális a helyzet?
Természetesen nem. Itt is vannak napi nehézségek, munkaerőhiány. Tavaly például nagyon
kemény évünk volt, mert 12 óvodapedagógus
helyett csupán nyolc dolgozott a hat csoportban, folyamatos volt a helyettesítés. Volt olyan
hét, amikor háromszor is helyettesítettem.
Napi 10-12 órát nem lehet töretlen lelkesedéssel 25 gyerekekkel együtt tölteni, nemhogy
foglalkozni velük. Az összetartó közösség miatt ezeken a nehézségeken is túljutottunk, de
erre nem lehet berendezkedni! Sokan nem is
gondolnak bele, milyen egész nap kisgyerekek
között lenni és „csak játszani” velük, pedig sok
szülő otthon is csak nehezen bír egy-két gyerekükkel… Ráadásul a bérünk is igen alacsony,
túlóra-kifizetés nincs, és az érdekeinket sem
mindig képviseli megfelelően az ágazati szakszervezet országosan.

Kóber György
óvodapedagógus

A Bóbita óvodában dolgozó Kóber György, ahogy a kerületben sokan szólítják, a Kóber Gyuri, egyike annak a néhány tucat fiatalembernek az országban, akik óvodapedagógusnak tanultak, és egy időre ezt választották
foglalkozásul is. A fiatalembernek nem csupán a foglalkozása szokatlan
manapság, hanem közéleti aktivitása is. Társaival együtt működteti az
„Enni adok” ételdobozt a Templom tér sarkán Kispesten. De ő az, aki az
óvodai nevelés körülményeinek javításáért és túlzott hazafiasítása elleni
tiltakozásképpen levelet írt az illetékes miniszternek.
Mikor pattan ki egy fiatalember fejéből a
gondolat: nem jól fizetett mérnök, menedzser, hanem óvodapedagógus lesz? Voltak
mások is?
Hatéves korom óta tudom, hogy pedagógus
szeretnék lenni, vagy középiskolásokat tanítani, vagy a legkisebbekkel foglalkozni. Nagyon szerettem a történelmet, a földrajzot, a
biológiát, mégis először matematika-kémia
szakra jelentkeztem az egyetemre. Ma már
úgy gondolom, szerencsére, de nem vettek
föl. A következő évben már csak óvodapedagógusnak jelentkeztem Sopronba. Az én évfolyamomon négyen voltunk fiúk összesen, és
csak ketten maradtunk a pályán. Előttünk még
voltak néhányan, de utánunk már nem volt fiú
egy sem a jelentkezők között.

Van a családban óvodapedagógus?
Édesanyám óvónő, de nem miatta lettem
óvodapedagógus! Ő most ment nyugdíjba,
44 évet töltött a pályán a gyerekek között az
óvodában.
Mit szóltak a barátok, az ismerősök a pályaválasztáshoz, és hogyan reagáltak a
szülők, a gyerekek, amikor meglátták az
„óvóbácsit”?
Gimnáziumi osztálytársaim közül sokan,
18-ból öten választották a gyerekekkel való
foglalkozást hivatásul. A baráti társaságom
is sokszínű, de szerencsére mindenki azt
csinálja, amit akart, amit szeret. A szülők
kezdetben méregettek, láttam a szemükben,
hogy nem tudtak „hová tenni”. Nem előíté-

lettel figyelgettek, csupán nem értették, mit
keres egy „pasi” ennyi nő között. De hamar
összerázódtunk szülőkkel, kollégákkal egyaránt. Az elfogadásomban nem az számított
elsősorban, hogy férfi vagyok, hanem sokkal
inkább az, hogy fiatal, más a stílusom és sok
mindent másképpen gondolok, csinálok. Remekül kiegészítjük egymást a kolléganőmmel, ez látszik a mindennapokban is. Mivel
én gyógytestnevelésre specializálódtam, kevésbé szeretem a „pepecselős” dolgokat, míg
ő a kézműveskedésben érzi otthon magát. A
gyerekek természetesnek vették, ezért inkább
egy nagy családnak tartják az óvodai csoportot. Mégsem vagyok „apapótlék”, mert csak
kizárólag azok a kisgyerekek szólítanak véletlenszerűen, tudat alatt napközben „Apának”,

Ismerve a mai közalkalmazotti béreket, erre
nem lehet családot alapítani...
A 130 ezer forint nettó fizetésre valóban nem,
mellette vállalok szakmába vágó pluszmunkákat is. Vannak mozgásfejlesztő tanfolyamok
az óvodában, és kisegítek itt-ott. Ezzel sajnos
nem vagyok egyedül, így él a pedagógusok, a
tanárok, a tanítók és a bölcsődei dolgozók egy
része is. Kollégáim közül voltak, akik délutánonként, esténként takarítottak a megélhetésért...
Mégis, mi tartja még itt?
A családban van olyan rokonom, aki bankban
dolgozik és állandóan rám csodálkozik, hogy
miért csinálom én ezt. Lehet, hogy ő háromszor többet keres, mint én, de azt látom rajta,
hogy lassan elviszi a szíve. Mindig mondom
neki, nekem annyit nem ér a pénz. Nekem az
a szabadság kell, amit itt az óvodában megélhetek! A magángazdaságban vagy piaci körülmények között, egy-egy multinál be kell állni a
sorba. Az óvodában a szülőkkel együttműködve tesszük szebbé, tartalmasabbá a mindennapokat. Itt én vagyok a szakember, a pedagógus, akinek adnak a véleményére, elfogadják,
megbecsülik, amit csinálok. Fontosnak tartják
a munkámat. Pörög velünk az óvodai élet, hiszen ha van rá lehetőségünk, kimegyünk az
óvodából, kirándulni, múzeumba megyünk,
villamosozunk, metrózunk, sétálunk. Négy év
oviban eltöltött év után azt mondom, ha valakinek az az álma, hogy gyerekekkel foglalkozzon, próbálja ki! Ha van kedve, jöjjön el a
Bóbita oviba, szívesen látom!
A gyerek az gyerek, tündériek, a maguk logikája szerint működnek, aranyosak, kedvesek,

jószívűek. Persze néha én is elfáradok, de akkor is! Itt valamilyen nyomot tudok hagyni, és
ha felnőttként majd valamelyikük arra emlékszik vissza, hogy volt neki egy „Gyuri bácsija”, az nekem a legtöbb, amit kaphattam!
A Bóbita tipikus lakótelepi óvoda. Jelent ez
valamilyen nevelési nehézséget?
Igazából nem attól függ, hogy a Bóbita lakótelepi óvoda. Igaz, vannak kevésbé jómódú családok, de ma már a „panelban” nem feltétlenül
a legszegényebbek, az alsó középosztály tagjai
élnek. Már jobban megoszlik a népesség ös�szetétele, a felső középosztályból is sokan laknak lakótelepen. Családlátogatások alkalmával
látom, hogy igényesen felújított lakásokban
élnek ügyvédek, orvosok. Szomorúan tapasztalom viszont, hogy 6-7 éves gyerekek, három-négy megállóra a várostól még nem jártak
például a Természettudományi Múzeumban,
de még a közeli játszótéren sem. Sokan a négy
fal között töltik a hétvégéket, a szabadnapokat,
nem csinálnak közösen semmit, és ennek nem
anyagi okai vannak. Ez a mozgáshiány pedig
lecsapódik az óvodában. Hétfőnként vagy ünnepek után mi vezetjük le a gyerekekben felgyülemlő feszültséget. Néhány szülő mintha
menekülne a gyerekétől! Még ha megtehetné,
sem tartja otthon gyerekét a szünetekben vagy
az óvoda nyári zárva tartásakor sem. Egyszerűbb neki, ha „beteszi” a helyettesítő óvodába... Szívem szakad meg ilyenkor! De van jó
példa is: a szülők nem tudtak hosszabb időre
szabadságra menni, ezért péntekenként szabadságot vettek ki, így hosszú hétvégékkel oldották meg a gyerek nyári programjait, a családi együttlétet.
Mit pótol az óvoda, amit a családban nem
tanulnak meg?
Sajnos gyakran az alapdolgokra is nekünk kell
megtanítani a gyerekeket. Mivel hároméves
kortól kötelező az óvoda, a gyerekek egy része
még nem szobatiszta, amikor hozzánk érkezik.
Az óvoda első éve sok esetben nem más, mint
„meghosszabbított” bölcsőde. Ez 8-10 gyereknél a bölcsődében még működik, de 23-25 óvodásnál bizony komoly kihívás és pluszfeladat
nekünk. Azt látom, hogy sokan háromévesen
még nem tudják helyesen megfogni a kanalat,
mert otthon még etetik őket. Vagy nem tudják, hogyan kell használni a WC-papírt, megnyitni a csapot, használni az ollót. Van, ahol
ez nagyon profin működik, van, ahol sajnos
nem. Eztermészetesen teljesen családfüggő,
és megint csak nem pénzkérdés. Néhány szülő
úgy érzi, mivel ő nem tanult gyereket nevelni,
ez mind az óvoda feladata, és nem is tesz erőfeszítéseket. Pedig mi „csupán” kiegészítjük a
családot, nem vehetjük át annak szerepét, feladatait, hiszen a gyerekvállalás, nevelés nem
a társadalmi elvárás, anyagi támogatás fejében
vállalt kötelezettség teljesítése.
Nagy felháborodást váltott ki nyáron a kormányzat elképzelése az óvodai hazafias nevelésről. Erről és az óvodák helyzetéről levelet is írt az illetékes miniszternek. Kapott

interjú
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rá választ?
Még „várom” a miniszteri választ... de nem
számítottam reakcióra. Több ezren aláírták a
levelemet, de azt tapasztalom, hogy a szakma is retteg. Csak nem tudom, hogy mitől!
Komolyabb érdekvédelmi munkát is tudnánk
mi, pedagógusok végezni, mert ha bezárna az
óvoda, az iskola, akkor a szülők sem tudnának
dolgozni menni. Össztársadalmi szinten pedig
csak néhány napig tudnák megoldani a gyerekek elhelyezését. Megállna az élet nélkülünk...
Kásler Miklósnak írt levelem lényegében arról
szólt, hogy még azt sem tudjuk, mit ért a kormány hazafias nevelésen az óvodában! Még
több zászlócskát, mondókát, népmeséket, dalocskákat, kokárdát a nemzeti ünnepeken? Hiszen eddig is „hazaszeretetre” neveltük az óvodásokat, legyen az március 15., vagy bármilyen
más nemzeti ünnep. Ennyi bőven elég, nem is
ért meg ebből többet a kisgyerek. Ugyanilyen
az egészséges életmódra, környezetvédelemre nevelés, ami szintén benne van már régóta
az óvodák programjában. Úgy tűnik, mintha
a kormányzati javaslatokat készítőknek fogalmuk sem lenne, milyen szakmai munka folyik
ma az oktatás különböző színterein. Vagy itt
van az örökzöld téma, a közétkeztetés. Hiába
akarják egyszerre rákényszeríteni a gyermekintézményekre az „egészséges” ételeket, a
gyerekek többsége nem fogja megenni például a kölest, a különböző zöldségmártásokat,
mert nem ismerik. Ez egy hosszú és aprólékos
tanítási folyamattal lehetséges csak. Kicsit
túlzásnak tartom a kormányzat igyekezetét a
keresztény kultúrkör beemelésére az óvodai
nevelésben, hiszen az állami óvodáknak meg
kellene őrizniük világnézeti semlegességüket
is. Ezzel szemben viszont fel kellene készülnünk arra, hogy egyre több, akár ideiglenesen
vagy véglegesen hazánkba érkező külföldi kisgyereknek kell biztosítani a zökkenő- és előítélet-mentes befogadást és azt, hogy megőrizhesse saját kultúráját, identitását, most is van
ilyen gyermek a csoportomban.
Mindemellett jut idő a hátrányos helyzetben
élők segítésére is!
Nem tudok elmenni a szegénység mellett, ezért
megpróbálunk, ha kell, ügyintézéssel is, mindig tenni valamit a rászorultakért. Barátaimmal alakítottunk egy egyesületet Re-Formáló
néven, amelynek alelnöke vagyok. Kispesten a
Templom téren és országosan még újabb negyven helyszínen üzemeltetünk „Enni adok” ételdobozokat. Vannak olyan szülők az óvodánkban is, akik rendszeresen töltenek élelmiszert a
dobozba, de további támogatókat keresünk. Jó
lenne, ha a kispesti intézmények egy-egy napra
örökbe fogadnák a dobozt, mert akkor folyamatosan lenne benne élelem. Az a tapasztalatunk, hogy 80 százalékban nem hajléktalanok
vesznek ki a dobozokból, hanem kortól, nemtől függetlenül a dolgozók vagy a nyugdíjas
szegények, akik fizetéstől fizetésig élnek. Kispesten is mindenkinek csak egy kicsivel kéne
többet tenni a szegényekért!
Varga Ibolya
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KÍNOS

Az átvilágítatlan
miniszterelnök

Ne vágj ki minden fát!

Orbán Viktor most sem mondta el,
miért nem esett át soha nemzetbiztonsági átvilágításon, pedig a napokban
Gyöngyösi Márton a miniszterelnök
elmaradt nemzetbiztonsági átvilágításáról kérdezte a Parlamentben. Ő
az egyetlen kormányfő, aki negyedik
ciklusában tölti be tisztségét e nélkül
a rendszerváltás óta. A miniszterelnök válaszában azt mondta, egyszerű
és világos jogszabályok vannak Magyarországon, amiknek ő aláveti magát. A közjogi méltóságok pedig az
Alkotmányvédelmi Hivatal folyamatos megfigyelése alatt állnak – írta a
hvg-hu.

CIKI

A pedagógust nem pótólja a felirat (képünk illusztráció)

Nem csökken a tanárhiány
Támogatás
határon túlra
Míg a magyarországi magyaroktól a
lakástakarék kivégzésével elvett, addig a vajdasági magyaroknak viszont
adott lakhatási támogatást a kormány:
házanként 3,3 millió forintra pályázhattak, önrész nélkül. A lakástakarék-pénztárak kivégzését nem sokkal
előzte meg az a hír, hogy a kormány
a vajdasági magyarok otthonhoz jutásának újabb támogatásáról döntött –
írta az Átlátszó nyomán a Népszava.
Az első két körben 385 család jutott
otthonhoz eddig. A hitelek és a vissza
nem térítendő támogatások összege
már meghaladja a 65 milliárd forintot. (Fotó: Pixabay)

A Klebelsberg Központ és a tankerületek is elismerték, hogy
még októberben is több mint ezer betöltetlen pedagógus álláshely volt szerte az országban. A szakszervezet szerint ez csak a
jéghegy csúcsa, trükköznek a számokkal – írja a Népszava.
jellemző, az adatigénylésekre megküldött dokuA Népszava írásából megtudjuk: másfél hónappal a tanévkezdés után, október közepén is mintmentumok szerint Budapest több tankerületében
egy 1300 betöltetlen pedagógus álláshely volt a
is kiemelkedő a betöltetlen álláshelyek száma.
Klebelsberg Központ (KK) által fenntartott inA Belső-Pesti Tankerületben 97,7; a Külső-Pesti
tézményekben – derült ki azokból az adatokból,
Tankerületben 67,8; az Észak-Pesti Tankerületamelyeket közérdekű adatben 35,6; az Észak-Budaigénylésünkre kaptunk a
pesti Tankerületben 29, a
tankerületektől. Lapunk
Dél-Pesti Tankerületben
Külső-Pesten:
67,8
azután fordult mind a 60
20,36 üres tanári álláshely
tankerületi
központhoz,
van. A Pedagógusok Demiután a KK szeptembermokratikus
Szakszervezetének
(PDSZ) elnöke,
ben azzal utasította el érdeklődésünket, hogy ők
Szűcs Tamás szerint ez még úgy is a tanárok kiközvetlenül egyetlen iskolát sem tartanak fent,
zsákmányolását jelenti, hogy a tankerületek által
tehát kiadható adataik, statisztikáik sincsenek –
közölt adatok csak a jéghegy csúcsát engedik
olvasható a Népszavában. Noha a hírek szerint
a pedagógushiány inkább a vidéki településekre
megvilágítani.

„Csak annyit kérek tőled, ha érted, / Hogy ne vágj ki minden fát, /
Legalább néha-néha lazíts egy fél órát” – énekelte Koncz Zsuzsa
hajdanán. Azóta is gyakran eszembe jutnak e sorok, ha azt látom,
hogy a rossz szándék, az egysíkú szemlélet vagy szemellenzős
magatartás szorgalommal párosul. Már Napóleon megmondta,
hogy egy ostoba, de szorgalmas tábornok nagyon veszélyes. És
nagyon veszélyes az is, ha a parlamenti többség egyetlen nap
leforgása alatt képes gyökeresen átalakítani a lakástámogatàsi
rendszert. Ehhez a gyorsasághoz persze kellett Áder János is, aki
pont úgy viselkedett, mint egy vakbuzgó fideszes, bár viselkedhetett volna szuverén köztársasági elnökként is. Így szűnt meg
Magyarországon a lakástakarék-pénztárak állami támogatása 24
óra leforgása alatt. A törvényalkotás sebességében ez alighanem
rekord, ártó szándékban sem volt hiány. Mi volt eddig a rendszer?
Ha valaki állami támogatással szeretett volna lakáshoz jutni, választhatta például a Rogán Antal-féle lakáslottót. Már ha szereti
a szerencsejátékot, ha nem zavarja az államilag szervezett piramisjáték, és ha nem finnyás arra, hogy kik nyerészkednek a pénzén. Ha szerencséje van, az elsők között sorsolják ki a lakását, ha
peches típus, akkor fizet mint a katonatiszt és várhat évekig. Ha
valaki utál hazardírozni családi otthon tekintetében, de szeretne
állami támogatást, az választhatja a CSOK-ot. Igaz, ennek is van
kockázata, mert ha a szépnek gondolt jövő mégsem lesz rózsás,
és emiatt mégsem születnek meg a vállalt gyermekek, akkor büntetőkamattal kell a támogatást visszafizetni. Amúgy a konstrukcióval valójában nem nyernek az ifjú házasok, mert Budapesten
éppen például a CSOK miatt úgy megdrágultak a lakások, hogy a
drágulás mértéke nagyobb, mint az elnyerhető támogatás. Aztán
itt vannak a lakástakarék-pénztárak. Ez a forma volt messze a legrugalmasabb. Segített a gyermekeseknek és a gyermekteleneknek,
időseknek és fiataloknak, házasoknak és egyedülállóknak egyaránt. Lehetett belőle lakást venni, de felújításra ugyanúgy alkalmas volt. Így akár társasházak is igénybe vehették. Túl szép volt
ahhoz, hogy a Fidesz életben hagyja. Így hát hazavágták, egyetlen nap leforgása alatt, a köztársasági elnök is lóhalálában aláírta,
mire felébredtünk, ki is hirdették. Azért néha-néha lazíthatnának.
Burány Sándor
országgyűlési képviselő
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MŰVELŐDÉSI HÁZ

Góban is jók
Felújítások

A III. Ádám György Gó Emlékversenyt rendezték meg 2018. október
27-28-án a a KMO-ban. A Barcza
Gedeon SC gó-szakosztálya, „hazai
színekben” népes csapattal vett részt.
Az egyesület két új játékosa, Márton Ádám (6kyu) és Zhang Penghui
(8kyu) remek eredményt ért el, az
ötfordulós versenyen 4 győzelmet
szereztek. A verseny dobogósai: Mao
Sheng Hong (3 Dan), Csizmadia
György (3 dan) és Szabics Gábor (3
Dan). Folytatás november végén a
Nyílt Magyar Gó-bajnokságon.

Belső terek, tető, vizesblokkok újultak meg önkormányzati támogatásból a nyár folyamán a KMO-ban,
az intézmény telephelyeként működő Kispesti Kaszinóban, valamint a
Mozgásműhelyben. A Teleki utcai
épületben megtörtént a közös helyiségek, a kiállítótér festése, egy
földszinti és két emeleti vizesblokk
korszerűsítése, a Fő utcai Kispesti
Kaszinóban felújították a mosdót, a
Szabó Ervin utcai Mozgásműhelyben pedig a lapos tetős épületrész
szigetelését végezték el.

SAKKTORNA

OBSITOS
A jókedv most is előre borítékolható

Hazai siker

Kispesten sokféle sportot próbálhatnak ki a gyerekek, az önkormányzat is több ingyenes lehetőséget biztosít a mozogni,
sportolni akaró kispestiek számára – így született meg tavaly az
ovis sportprogram ötlete – tudtuk meg Kerekes Balázs főszervezőtől.

Kispestieké lett az ezüstérem a III.
Ádám György sakkcsapat nemzetközi emlékversenyen, amelyet október
végén tartottak Kispesten. A nemzetközi „összecsapás” végeredménye:
első lett a Dunaharaszti MTK, második a Barcza-BEAC és harmadik a
Timisoara UVT. Az eredményhirdetésre a kispesti Székelyország Tündérkertje Látványparkban került sor
a négynapos verseny utolsó napján.
Díjazták a legjobb táblajátékosokat,
a legifjabb játékosokat, a szimultánon
legjobb eredményt elért játékosokat
és az I. Ősz Gábor egyéni emlékverseny legjobbjait is. Gratulálunk a csapatnak!

ban a Bóbita, a Zöld Ágacska, a Százszorszép, a
Kerekes Balázs, a program szervezője arról beszélt, hogy a tavalyi versenysorozat nagyon sikeTarka-barka, az Árnyas, a Napraforgó és a Méres volt, mindenki nagyon várta már a folytatást.
zeskalács ovi 1-1 csapattal, míg a Gyöngykagyló
A program szempontjából az utánpótlás-nevelés3 csapattal vesz részt. A csapatok legfeljebb 6+4
sel foglalkozó kispesti egyesületek közül a labfőből állhatnak. A felkészítő foglalkozások után
dajátékokkal foglalkozók – futsal, kézilabda/szia gyerekek hét versenyszámban mérkőznek meg:
vacskézilabda, pingpong,
labdapattogtatás és gurítás
röplabda/strandröplabda
könnyített
röplabdával,
– kiemelt jelentőségűek,
teniszlabda
rendezése,
10
csapat
indult
mert az ovis korosztály
„mocsárjárás”
karikával,
számára a rendszeres lablabdapattintás-célba
dobás,
dás foglalkozások a szemécélba
dobás
pingponglabdával,
ugrás
és
dobás
lyiség és a mozgáskoordináció fejlődésének, a talabdával, kincsvadászat-játék labdával. Egy-egy
nulási képességek fejlesztésének fontos eszközei.
versenyszámban csapatonként egyszerre 6 gyerAz ovis sportprogram révén az utánpótlás-nevelő
mek szerepel, közülük háromnak mindig lánynak
szakosztályok megfigyelhetik és kiválaszthatják
a tehetséges gyerekeket. Az idei versenysorozatkell lennie.

Nem lehet elég korán kezdeni
Első nap bábszínházi előadás, művészeti játszóház és irodalmi program, második napon
pedig szakmai konferencia szerepelt a hetedik
BabaArton. A rendezvény célja, hogy a különböző művészeti ágakat közelebb hozza a kisgyerekekhez, megteremtve az első találkozás lehetőségeit. A BabaArt 2016-ban szakmai innovációs
díjat nyert a Kultúrházak éjjel-nappal program
keretében. A programot az önkormányzat és a
Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
A második napi konferencián Mészárosné dr.
habil Darvay Sarolta, az ELTE-TÓK tanszékvezető egyetemi docense a bölcsődei környezeti
nevelésről tartott előadást. Keskenyné Péntek

Ágnes szakértő, a szolnoki Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság igazgatóhelyettese a bölcsődei művészeti nevelésről beszélt. Dr. Lehmann
Miklós, az ELTE Társadalomtudományi Tanszékének adjunktusa Művészettel nevelés: szemlélet és elmélet címmel tartott előadást. Délután a
szakmai műhelyekkel folytatódott a nap Kerekes
Valéria meséléskutatóval (A mese szerepe a kisgyermekkori nevelésben), Antal Anita gyógypedagógussal (Mozgásfejlesztés workshop) és a
BabaArt Művészeti Napokat és Szakmai Konferenciát szervező Csóka Eszterrel (Művészetek a
kicsik körül).

Ünnepeltek
Az Obsitos Fúvószenekar október
végén tartotta megalakulásának 10.
évfordulóját a KMO Művelődési
Házban. Az ünnepi koncerten közreműködött Maszló Ágota ének és
Kimmel Tamás harsona. A hangversenyen az együtteshez kötődő karnagyok vezényeltek: Fejes István, a zenekar jelenlegi karmestere, valamint
Dohos László, Kovács Tibor és Tóth
Tamás karnagyok. A műsorvezető
Zelinka Tamás zenetörténész volt.
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„Négy fal között szabadon...”
A gyógyíthatatlan Duchenne-féle izomsorvadásban szenvedő fiatalembernek, Csorba Dávidnak az önkormányzat 2015-ben hozta helyre azt az 53 négyzetméteres lakást, amelyben elfér az ágya és lélegeztetőgépe is. Most egy örömteli esemény miatt nagy a sürgésforgás a fiú otthonában: elkészült az a könyv, amelyet Dávid írt önmagáról, családjáról,
betegségéről, édesanyja és kettejük mindennapi küzdelméről, gondjaikról, örömeikről, az
önkormányzat 450 ezer forintos támogatásával pedig megjelenhetett magánkiadásban.

Dávid nem szereti és nem is akarja, hogy sajnálják

Vidámra festett padok a Bolyai
előtt
Ebben a tanévben kiemelten figyelünk a kiváló adottságokkal rendelkező sétálóutcánkra
az iskola előtt, amely egyenesen Kispest központjához, a Városházához vezet. Figyeljük
a fák állapotát, a középen sorakozó virágládákat gondozzuk, a körágyásokat gazoljuk,
szedjük a szemetet, új hulladékgyűjtőket kértünk és kaptunk, és kerületi pályázati pénzből

az utcán virágágyást telepítettünk. Szeretjük
ezt a kis szakaszt. Őrzi a régi, még a szanálás
előtti hangulatot, karnyújtásnyira még családi
házak, de jól mutatja a jelent, a „megöregedett” lakótelepet. Az iskola előtti padok is 35
évesek. Innen jött az ötlet, mi lenne, ha kéznyomatunkat is rátennénk ezekre a padokra. A
diákönkormányzat pályázatot hirdetett mind a

8 felsős osztálynak. Az osztályok benyújtották terveiket, az iskola biztosította a festéket,
és egy „munkás” szombaton a 4-4 fős csoportok közösen alkothattak. A pályázatban az
szerepelt, hogy az újragondolt padok közvetítsék a gyermeki világot – tudtuk meg Röhrig
Éva intézményvezetőtől.

A fiatalember mostanság állandó felügyeletet és ellátást igényel, évek óta lélegeztetőgépre
is szüksége van. Kapcsolatát a
külvilággal a számítógép, az internet, a televízió, a ritkán betérő
látogatók, barátok jelentik. Mint
ahogy Dávid is megfogalmazza, nemcsak neki, de elsősorban
édesanyjának tenne jót, ha ki
tudnának mozdulni a lakásból
néha. Dávid legfőbb támasza
az édesanyja, de mint afféle kamasz, nehezen tűri a mindent
elsöprő anyai szeretetet. Míg
ott vagyunk, is többször csendre
„suttogja” édesanyját. De hogy
mit érez anyja iránt, könyvében
írja: „Ő a legnagyobb erőforrás,

amibe kapaszkodhatom... Ő az
én Duracell-elemem és családunk alappillére. ... Tudatában
vagyok annak, hogy az én drága
Anyukám nem egyszer megmentette az életemet.” És valóban,
mint Margit, az édesanya kérdésünkre elmondta, adhatta volna
kórházba fiát és élhette volna a
maga életét szabadon tovább,
de anyaként ezt az utat választotta, és amíg Dávid él, mindent
megtesz azért, hogy szebb élete
legyen.
Dávid, akinél a betegséget négyévesen diagnosztizálták, az internet segítségével sok-sok barátra, de kétkedőre is akadt már,
ez utóbbiakkal azonban nem

foglalkoznak, mert nem hagyják
megkeseríteni amúgy is nehéz
életüket. De az internetnek köszönheti azokat a barátokat is,
akik segítenek megszínesíteni
hétköznapjait. A nap túlnyomó
részében filmeket vagy televíziót
néz, csetel barátaival, ismerőseivel. Egyik kedvenc filmje a Valami Amerika, amely film 3. részét
ő már jóval a hivatalos bemutató
előtt megnézhette, mert a film
rendezője, Herendi Gábor és főszereplője, Pindroch Csaba házi
vetítésen megmutatta neki az új
produkciót. A könyv megírása
sem volt könnyű feladat Dávidnak, mert két, a számítógéphez
kapcsolódó „egérre” tett ujjának

apró mozgása jelenti számára a
lehetőséget az írásra, a kommunikációra, egyéb mozgásokat
már nem tud végezni, mindenben segítségre szorul. De mégis
úgy gondolja, ahogy a könyvben
is megfogalmazza, megéri a fáradságot: „Carpe Diem! Ez az én
könyvem, az én történetem, ami
erőt fog adni – Neked.”
Dávid nem szereti és nem is
akarja, hogy sajnálják, ő maga
is sokkal keményebb, mint azt
gondolnánk, nem az az érzelmes, pityergős fajta. És csuda
klassz gyerek, minden szülőnek
csak ilyet kívánna – jelenti ki
határozottan az édesanya. Sajnos a család (nagypapa és ők
ketten) nehezen élnek hónapról
hónapra, csak Dávid ápolása
majd százezer forintba kerül,
amelyet az ápolási díjból és a
fiú nyugdíjából kell fedezni, a
szükséges segédeszközöket frissíteni. Ezért is gondoltak arra,
hogy a könyv után befolyó bevételből majd le tudják cserélni
többek között a régi ágyat, és az
új, mozgatható korszerű ágy jobban szolgálná Dávid kényelmét.
Ezen kívül Dávid és az édesanyja erőt szeretnének adni, példát
szeretnének mutatni mindazoknak a családoknak, akik hasonló nehézségekkel küzdenek. A
könyvben is találunk erre utalást bőven: „…senkitől sem várok sajnálatot. Hiszen rengeteg
szép és felejthetetlen emlékem
van, amik gazdagabbá tették az
életemet.” A család köszönetet
mond a Kispest Jövőjéért Egyesületnek, Oszlánszky Riának, a
szerkesztőnek, Ficsor Ágnesnek
a borítóért, Hegedűs Mártonnak
a fotókért, Szabó Sándornak és
Szabóné Hajdók Évának a tördelésért, a nyomdai munkákért,
valamint a digitalisnyomda16.
hu-nak és a Maxofon Kft.-nek!
A könyv elérhető:
csorbadavid18@gmail.com
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Burány Sándor (MSZP)
országgyűlési képviselő:
Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján folyamatosan
(06-20-466-8492)

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

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)

Listás képviselő
Dódity Gabriella
(Fidesz-KDNP)
Telefonos egyeztetés alapján

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

(06-20-242-7079)

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

Telefonos egyeztetés alapján

Fidesz-iroda (Ady Endre út 91.)

Szathury Kolos (Fidesz-KDNP)
(06-20-364-2441)
Listás képviselő
Minden hónap első szerdáján
17.00–18.00 óra között
Wekerlei Társaskör Egyesület
(Kós Károly tér 10.)
Listás képviselő

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

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

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

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

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

11. sz. választókörzet
Varga Attila
(MSZP-DK-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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ROVAT
Hegyi András
írása

Listás képviselő

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.)

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.

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

Megszűnt egy támogatás
Korábbi cikkeimben többször említettem a társasházak egyik legjobb megtakarítási formáját, a lakástakarékot. Ez lehetőséget nyújtott a társasházak
részére állami támogatás igénybevételével felújítási, korszerűsítési munkák
részbeni finanszírozására. Az állami támogatás összege a befizetett összeg
maximum 30 százaléka lehetett. A havi megtakarítás az albetétek számához
képest maximálva volt, elérhette akár a 90 ezer forintot is. A megtakarítások hitelfelvételnél, önkormányzati vagy egyéb pályázatok igénybevételénél önerő részeként is figyelembe vehetők voltak. Azért írom múlt időben,
mert az országgyűlés október közepén az állami támogatás megvonásával
lényegében ezt a megtakarítási formát is megszüntette. Úgy vélem, hogy
a törvény legnagyobb vesztesei a társasházak. Jelenleg semmilyen megtakarítási forma, illetve állami vagy uniós pályázat nincs, ami támogatná és
ösztönözné a társasházak felújítását, korszerűsítését. Vannak önkormányzati
pályázatok, de azok többnyire visszatérítendő, kamatmentes összegek igénybevételét teszik lehetővé. A lakás-takarékpénztáraknál kezelt megtakarítást a
tulajdonosok a közös költség részeként, abba beépítve fizették. Így ez nem
vált jelentős anyagi teherré. Csak néhány példát említek: Kispesten a panelépületek szigetelését, fűtéskorszerűsítését állami pályázat hiányában is
lakástakarék igénybevételével oldották meg egyéni szerződéskötéssel, a társasházra történő engedményezéssel (Batthyány utcában 2 épület, Kosárfonó
utcában, Táncsics és Deák Ferenc utcában 1-1 épület, Petőfi utcában jelenleg folyik a szigetelés). Wekerlén számos épület gázvezeték-, függőfolyosó-,
tető-, lépcsőház-, homlokzatfelújítását finanszírozták lakástakarék-megtakarításból. Ez a támogatás megszűnt, nincs tovább. Kifutó rendszerben a törvény kihirdetése előtti szerződések után járó állami támogatást a társasházak
még megkapják. A kieső 30 százalékos állami támogatást pedig valahonnan
pótolni kell. Milyen lehetőségei maradtak a társasházi lakások tulajdonosainak? Közös költség emelésével felújítási alap képzés, vagy eseti befizetés. A
továbbiakban tehát felújítást, korszerűsítést önerőből, vagy részben hitelből
kell finanszírozni. A támogatás megszüntetésével felújítások és korszerűsítések váltak kérdésessé, gyorsítva a lakóházak avulását, állaguk romlását.
Kispesten a több mint tízezer paneltechnológiával épült lakás tulajdonosai
nagy részének ez a megtakarítási forma és a hozzá tartozó állami támogatás
jelentett volna lehetősé-get. Esetükben ez az intézkedés bizonyosan lenullázza a rezsicsökkentést. Ismert, hogy a korábban állami vagy önkormányzati
tulajdonban lévő lakások nagy része leromlott állapotú há-zakban volt. Új
tulajdonosaiknak esélyük sincs támogatás nélkül azokat felújítani. Csak reménykedni lehet, hogy a szerényebb jövedelmű lakástulajdonosok esetleg
más támogatás révén lakóházuk már régen esedékes felújítását és korszerűsítését el tudják végezni, elkerülen-dő közös vagyonuk gyors leértékelődését.
Kérdéseiket, témáikat a tarsashazkispest@gmail.com emailcímen várjuk.
Hegyi András
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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
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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
30-94-94-360

Kémények bélelése, átépítése,
belső marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-20264-7752

Számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás,
tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás! Aradi Zoltán Tel.:
06 70 519 2470 Email: szerviz@
szerviz.info

INGATLAN

ÁLLÁS

15 éves ingatlanközvetítői
tapasztalattal eladó-kiadó ingatlanokat keresek ügyfeleim
részére. Korrekt ügyintézés,
ügyvédi háttér, hívjon bizalommal: Böhm Ilona 06-20364-4237 HÉTVÉGÉN IS!!!

Márkaszerviz Kispesten gumiszerelőt keres. Tel: 06-1-2823158

Csempézést, padlóburkolást,
burkolatjavítást vállalunk! Kis
munka is számít! Rövid határidő! Tel.: 0670-541-9022
Rövidáru-Méteráru bolt! Cím:
1196 Budapest, Kossuth L. u.
68. Ny: H-P: 8-16.00.
Tel.: 06-1/280- 1147, 0620/261- 3252
Rácskészítés ajtóra, ablakra,
erkélyre. Előtető lakótelepi erkélyre. Korlátfelújítás üvegezéssel, festéssel.
Egyéb lakatosmunkák, javítások. TEL.: 06 70 209 4230, 06
1 284 2540
KONTÉNERES SITT, LOM, SZEMÉTSZÁLLÍTÁS, sóder, homok,
murva, föld házhozszállítása.
Tel.: 061-282-1201, 0630-9429460
Nyugdíjas szűcs, szőrme bundák javítását és tisztítását vállalja. 10-órától 18 óráig. Tel:
282 4247

Társasházkezelés, közös képviselet tulajdonosi szemlélettel
kedvező árakkal szakképzett
munkatársakkal.
Forduljon
hozzánk bizalommal az alábbi
elérhetőségeken. tarsashaz@
szikra.hu, kurcz.bernadett@
szikra.hu, 06-1-280-08-12, 0630-991-96-07

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
OKTATÁS
2018-TÓL MÁR VISSZATÉRÍTIK
A NYELVVIZSGÁK ÁRÁT! UGYE
AZ IDÉN MÁR FOLYÉKONYAN
SZERETNE ANGOLUL MEGSZÓLALNI? NYELVVIZSGÁRA VALÓ
FELKÉSZÍTÉS ÉRDEKLI? ÁLLÁSINTERJÚRA VAGY KÜLFÖLDRE
KÉSZÜL? ÚJ TANFOLYAMAINK
4-6 FŐS MINICSOPORTOKBAN
NYELVSTÚDIÓNKBAN MOST
INDULNAK, 45000 FT ÁFÁVAL/40 ÓRA, 10 HÉT. INGYENES BEMUTATÓ ÓRÁINKON
VALÓ RÉSZVÉTEL UTÁN BÁTRAN DÖNTHET, NINCS KOCKÁ-

ZAT! ÉS FŐLEG NINCS ZSÁKBAMACSKA :)
CHAT ANGOL NYELVSTÚDIÓ
ÉS FORDÍTÓIRODA, KISPEST,
HUNYADI UTCA 47.
06-70-238-1226 és 282-60-82
KORREPETÁLÁS 1. 2. 3. 4. 5.
osztályosoknak. Amennyiben
szükséges, segítek megtalálni
a tanulási nehézség okát, és
megfelelő szelíd gyógymódot
ajánlok. Elérhetőségem: 06 30
814 7795

Márkakereskedés autó értékesítőt keres. Tel: 06-1-347-5030
Csomagoló anyagot gyártó
üzem betanított munkás pozícióra kollégákat keres azonnali
kezdéssel teljes és részmunkaidőben. Feltétel: jó fizikum,
terhelhetőség. 1183 Bp.,
Akadály u. 15., tel.: 06-1/2960370
Agilis kolléganőket (akár
nyugdíjas is) felveszünk telefonos irodai munkára, jó
kommunikációs készséggel
100.000 Ft+jutalék bérezéssel.
Érd: 0630/529-6446-os számon.
Láncos konténeres, multiliftes
tehergépkocsira gépjárművezetőt keresünk! Feltételek: C,
kategóriás jogosítvány; GKI
kártya, gyakorlat előny. Telephely: XVIII. kerület. Jelentkezni
8-16 óráig a 06302068150-es
telefonszámon vagy önéletrajzzal
r.peter@merkon.hu
e-mail címen lehet.
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Megjelenik havonta 27.000 példányban, következő megjelenés: 2018. december
A magazin tartalmát szerzői jogok védik! • www.magazinlapok.hu
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hirdetés

155/70R13
Laufenn téligumi
9.990 Ft / db
Gumiszerelés és tárolás
együtt

Fagyálló csere 8.990 Ft
Ablaktörlő lapát (első)
Akkumulátor

3.100 Ft / db

* Más akcióval össze nem vonható, készpénzre nem váltható.
A változtatás jogát fenntartjuk. Az akció időtartama:
2018.11.01.–2019.01.31.
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Shetland U.K. Nyelviskola
MINÔSÉGI NYELVOKTATÁS KISPESTEN

Angol, német, spanyol, francia, és olasz nyelvtanfolyamaink szeptember közepén
indulnak délelôtt, délután és szombaton, minden tudásszinten,
wekerlei helyszíneken.
ÁRAK 2017/2018
kezdôtôl alapfokú nyelvvizsga
szintjéig
alapfokú nyelvvizsgavizsga
szintje felett

4-7 fô

8-12 fô

72.000 Ft

60.000 Ft

78.000 Ft

66.000 Ft

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

Jelentkezés ingyenes szintfelmérésre: telefonon, on-line, vagy személyesen
A csoportokhoz tanév közben bármikor lehet csatlakozni.
shetland@shetland.hu – 1192 Budapest, Kábel u. 10. – Tel: 281-0822, 30/952-1202
Felnôttképzési engedély száma: E–000309/2014

Shetland szoro 2018 osz_102,75x136.indd 1

Minden pénteken:

16:30 - 17:30

Helyszín:
Erkel Ferenc
Általános Iskola
kis tornaterme
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