2018. szeptember

XXIII. évfolyam 9. szám

Mancsok
és tappancsok
Örömfestés a Batthyány utcában
Képes beszámolónk a 18-19. oldalon
10-11. oldal

5. oldal

GAJDA PÉTER

SZABÓ MÁRIA

Elkészült a Pannónia iskola tetőtér-bővítése. Hat
csoportszobát és vizesblokkot alakíttatott ki az
önkormányzat. Az iskolák
egy-egy milliót kaptak.

Talán nincs még egy
olyan fővárosi kerület,
ahol ilyen feltételekkel,
ehhez hasonló nyári napközis tábort szerveznének a gyerekeknek.

Kuplung
alkatrészekre
10% kedvezmény

Diagnosztikai
kiolvasás
7.990 Ft

Olajcsere
AKCIÓ!
-10% OLAJSZŰRŐ
KEDVEZMÉNY

Az akció időtartama:
2018.09.01.–2018.10.31.

Táborzáró

Tanévnyitó

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

LEVESEK
350 FT-TÓL

FŐÉTELEK
600 FT-TÓL

DESSZERTEK
300 FT-TÓL

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

Valami történt...
Először is kiszabadultak a kerítés mögül a szökőkútba állított
bádogflamingók a Határ úti közlekedési csomóponton. Kerítés
nélkül sem lettek szebbek, de ez inkább ízlés dolga. Ezek a madarak évek óta szimbólumai annak a tehetetlenségnek, amelynek következtében konzerválódott az az áldatlan állapot, ami a
teret éveken át jellemezte. Lebontatlan bódék, illegális árusok,
kosz, szemét és a megálmodott új, három kerület határán lévő
„intermodális csomópont” látványterveinek nyomokban való
megvalósítása.
A beruházás tervezését még 2012-ben, megvalósítását pedig
2015-ben kezdte meg a Fővárosi Önkormányzat. Ennek első
lépéseként a Határ úton árusító kereskedők nagy részével meg
is állapodtak abban, hogy még 2014-ben elhagyják a területet.
Voltak olyan kereskedők, aki ennek nem tettek eleget, nem
költöztek, tovább folytatták tevékenységüket. A főváros tehetetlenkedett, a projektet korábban médiában oly lelkesen támogató, felkaroló és propagáló dr. György István, akkori főpolgármester-helyettes és munkatársa, Dódity Gabriella, jelenleg
Kispest fejlesztéspolitikai tanácsnoka, önkormányzati képviselője, frakcióvezetője, a helyi Fidesz polgármesterjelöltje, tandem aztán 2014 őszén, az önkormányzati választások után, a
kampány elmúltával az ügyben hirtelen csendben maradt, már
nem lett olyan fontos a megoldáskeresés. Nincs ezzel semmi
baj, ugyanis a tér sorsa négy év elteltével rendeződni látszik
nélkülük is. Igaz, ez sem a véletlen műve, hiszen hamarosan
választás lesz megint…
Azt azonban el kell ismerni, hogy még így, fél-, negyedkész
állapotában is szebb képet mutat a Határ úti csomópont, mint
évekkel ezelőtt. Októberre elkészül a tér másik végében a
Shopmark teljes felújítása is, ami a tervek szerint alaposan
megváltozik majd kívül-beül egyaránt. És akkor talán már eljutunk oda, hogy nem kell szégyenkezni nap mint nap, hogy
nálunk ilyen a főváros dél-pesti kapuja.
És aztán jöhet a KöKi, hiszen az ottani vasúti csomópont felújítására is eddig csak ígéret van.
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Megkezdődött a 2018/2019-es tanév

BŐVÍTÉS

Évnyitóra elkészültek
az új tantermek a Pannónia suliban

Hamarosan birtokba vehetik az elkészült új tantermeket a Pannónia iskola tanulói, hiszen
tanévkezdetre elkészült a tetőtér-bővítés – hangzott el a kerületi tanévnyitón. Kispesten
idén 4705 diákból 409 kisgyerek kezdte most az első osztályt a kerületi intézmények valamelyikében.

Kész a vizesblokk
a játszótéren
Még a nyári szünet vége előtt befejeződtek az egyhetes karbantartási munkálatok és a garanciális javítások a vizes
játszótéren. Ennek részeként megérkezett a sokak által kért és várt szociális
konténer is, amelyben az illemhelyeken
kívül pelenkázó, illetve mozgáskorlátozottak számára WC is lett.
A júliusi, augusztusi, szinte már elviselhetetlen kánikulában óriási volt az
érdeklődés és az igény a június végén
átadott a játszótér iránt. Az elmúlt két
hónap alatt nem volt olyan kispesti kisgyermekes család, aki legalább egyszer
nem látogatta volna meg a kerület legújabb és legkunsztosabb, ingyenesen
használható játszóterét. Sokan jöttek a
szomszéd kerületekből, sőt a főváros
más kerületeiből is, hiszen ehhez hasonló ingyenes lehetőség szinte egyáltalán nincs Budapesten, és ennek bizony
hamar híre ment városszerte. Ez sajnos
óriási igénybevételt jelentett az új létesítménynek, ezért is volt szükség a mostani leállásra és a garanciális javítások
mielőbbi elvégzésére.
A most beépített konténer bizony elég
tetszetős és korszerű. Vigyázzunk rá közösen, és természetesen a játszótérre is!
Rajtunk is múlik, meddig tudjuk megőrizni magunknak!

Egy új fatárolót is kapott az óvoda

Szép lett
a Tarka-barka óvoda is
Az új nevelési év kezdetére befejeződtek a munkálatok a Tarka-barka óvoda Dobó Katica utcai épületében, ahol a nyáron
a világítás korszerűsítése és az udvar felújítása zajlott.
A Tarka-barka oviban folyó beruházás is része a kerületi intézményfelújítási programnak,
összességében több mint 15 millió forintot fordítottak az udvari munkákra és az óvodaépület
világításának teljes korszerűsítésére. Az udvar
160 négyzetméteren kapott gumiburkolatot, és
a hátsó homokozó körül is gumiborítást alakítottak ki, ezeken kívül 114 négyzetméternyi
részt térköveznek le. A csapadék elvezetéséről

34 méternyi folyóka és 3 szikkasztó gondoskodik. Egy játszóvárat és – a régi helyett – egy
új fatárolót is kapott az óvoda. A több mint
300 négyzetméternyi mennyezet festése mellett a teljes világítást is lecserélték: 57 LED-es
lámpatest, 6 halogén izzólámpás és 4 kültéri,
vízmentes LED-es lámpatest biztosítja a fényt
az óvodában.

Minden intézmény kapott egy-egymillió forintos támogatást
A kerületi tanévnyitó az olykor
szemerkélő esőben a Pannónia
iskolások énekkarának és színjátszó csoportjának műsorával,
valamint az elsősök szavalataival
kezdődött. Sok éve hagyomány
már, hogy központi tanévnyitón
köszöntjük a kerületi pedagógusokat, gyerekeket, az elsősöket
és a szülőket. Idén nem véletlenül a Pannónia iskolára esett a
választásunk, hiszen az önkormányzat néhány évvel ezelőtti

ígéretének megfelelően, a tanév
kezdetére elkészült az iskola tetőterében az a hat tanterem és a
vizesblokk, amellyel az iskola
tanteremhiányát enyhíthetjük –
jelentette be Gajda Péter polgármester. (Az iskolában jelenleg
16 osztályban 430 gyerek tanul,
évfolyamonként két-két párhuzamos osztályban, így a mostani
beépítéssel a csoportbeosztásokat, a fejlesztő foglalkozásokat
is meg tudják majd oldani.) Bár

az intézmények már állami kezelésben vannak, ennek ellenére
az önkormányzat „továbbra sem
engedi el a korábban önkormányzati iskolák kezét”. Ennek
szép példája, hogy ezen a 80
millió forintos tetőtér-bővítésen
kívül az önkormányzat a nyáron
részt vállalt az iskolák felújításában, korszerűsítésében. Ezen kívül a képviselő-testület döntése
alapján minden intézmény kap
egy-egymillió forintos, szabadon

felhasználható támogatást a kerületi iskolatámogatási alapból.
(Az erről szóló dokumentumot
a Pannónia iskola, illetve a Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola
vezetője az ünnepségen vehette
át.) Gajda Péter az elsősöket köszöntve elmondta, hogy minden
alsó tagozatos diák, valamint az
5. osztályos tanulók most kapják
meg az önkormányzat által biztosított füzetcsomagot is. Bak
Ferenc, a Külső-Pesti Tankerületi Központ igazgatója rövidre fogott beszédében „boldog új
évet kívánt”, hiszen mint mondta, a pedagógusok naptári évben és tanévben gondolkodnak.
Az ünnepség után az igazgató
kérdésünkre elmondta, hogy a
tankerületben (XVIII., XIX.,
XX. kerületek) 18 ezer 29 diák
tanul oktatási intézményekben,
amelyből 1715 az elsős. Kispesten 4705 diákból 409 kisgyerek
kezdte most az első osztályt a kerületi intézmények valamelyikében. Bak Ferenc szerint a kerületben a „nyári mozgások után”
az iskolákban a szaktanári ellátottság biztosított, ha mégis hiányozna pedagógus, példaként a
fizikát említette, azt az intézményekben óraadókkal oldják meg.
Örömmel jelentette be azt is,
hogy a tankerület a Klebelsberg
Intézményfenntartóhoz pályázott, amelynek eredményeképpen a Vass iskola kazánját cserélik ki 17 millió forintért, illetve
közbeszerzési pályázatot írtak ki
a Bolyai iskola tetejének felújítására, amelyre 40 millió forintot
kapnak majd. Somogyi Gábor
intézményvezető tanévköszöntőjét és az ünnepélyes tanévnyitót
az eső szakította félbe, de arra
még volt ideje, hogy elmondja,
minden kisgyerek nézze meg a
tetőtérben kialakított termeket,
és nagyon vigyázzanak majd a
rendre, az eszközökre.
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Időre, az új nevelési év kezdetére elkészült a Kispesti Mézeskalács Művészeti Modell Óvoda Kelet utcai épületében a konyha és a vizesblokkok felújítása. Ezzel a több mint egyhónapos
munkát követően a Mézeskalács óvoda mindkét tagintézménye megújult a kerületi intézményfelújítási program keretében.

Elismerés
a kispesti
koreográfusnak

Szabadtéri pálya
a Vass iskolában
Felavatták a Vass iskola és a Kispesti
Női Kézilabda Klub új kézilabdapályáját az iskola udvarán. Az ünnepséget táncprogram és serdülő bemutató
mérkőzés színesített, valamint közös
„lecsózás tette” még családiasabbá.
Ertelné Csák Judit igazgató az iskola
életében meghatározó eseménynek,
kitüntetésnek nevezte, hogy a Vass
iskola új sportpályát kapott, és a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ)
„Kézilabda az iskolában” programjának partneriskolája lett. Beszámolt
egy „plusz jutalomról” is: az önkormányzat tanévkezdésre megcsináltatta az iskola ebédlőjének ablakait.
Az igazgató megköszönte Dódity
Gabriella önkormányzati képviselő,
fejlesztéspolitikai tanácsnok közreműködését a pálya megvalósításában,
a Magyar Kézilabda Szövetségnek és
az önkormányzatnak a támogatást,
a Kispesti Női Kézilabda Klubnak
(KNKK) pedig, hogy megvalósulhatott az álom. Az igazgató beszélt arról is, hogy már második esztendeje
indul kézilabdaosztály a Vass iskolában. Béki-Nagy Bertalan, a KNKK
elnöke úgy fogalmazott, a klub életében nagy esemény, hogy elkészült
a pálya, „elkezdhetünk dolgozni”.
Dódity Gabriella elmondta, az MKSZ
állami támogatással indított 3 milliárdos országos rekortánpálya-építési
programjának egyik állomása a Vass
iskolában lévő pálya.
Az új kézilabdapályát az intézményvezető, Gajda Péter polgármester
és Dódity Gabriella avatta fel, majd
Béki-Nagy Bertalannal közösen adták át a tavalyi év legjobb utánpótláskorú játékosainak (Kispesti Kisoroszlánok) a díjakat.

Nemzeti ünnepünk, augusztus 20.
alkalmából magas színvonalú szakmai munkájáért, közösségépítő tevékenységéért Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést
vehetett át Bayer Judit, az Art’s Ok
Táncszínház művészeti vezetője, koreográfus. Az Art’s Ok Táncszínházat csaknem harminc esztendeje vezető Bayer Judit a kerületben végzett
évtizedes tevékenységéért 2015-ben
Kispestért Díjat kapott. Gratulálunk
a most kapott elismeréshez!

SZOLIDARITÁS

Az ebédlőbe 11 új asztal és 44 új szék került

Csendes óra
a könyvtárban

Tanévkezdésre már korszerű ebédlőben várják délidőben a
gyerekeket, hiszen befejeződött a Gábor iskola Fő utcai épületében a konyha és az étkező teljes felújítása, amelyre az önkormányzat 23 millió forintot fordított.
Ugyan már nem tartoznak az önkormányzat feladatai közé az iskolai felújítások, mégis úgy
gondoljuk, hogy amivel csak tudjuk, segítjük az
iskolákat. Most a kerületi intézményfelújítási
program keretében mintegy 23 millió forintot
fordítottunk a Gábor iskola 40-50 évvel ezelőtt
felújított konyhájának és ebédlőjének korszerűsítésére. Jól haladt a munka, így tanévkezdésre
már egy korszerű konyha és étkező várja a gyerekeket és a pedagógusokat – tudtuk meg Gajda
Péter polgármestertől. A beruházást lebonyolító
Vaműsz igazgatója, Kránitz Krisztián kérdésünkre elmondta, a konyha és az étkező teljes felújí-

tása során 400 méternyi elektromos, 50 méter
víz- és 40 méter szennyvízvezetéket cseréltek
ki, 260 négyzetméteren végeztek festést és mázolást, a konyha 90 négyzetméteren új csempét,
30 négyzetméteren új padlóburkolatot kapott,
az étkezőben 30 négyzetméteren szereltek fel új
lambériát. Új mosdók és falikutak, valamint egy
új mosogatógép beszerzése és beszerelése is része
a felújításnak. Az ebédlőben 11 új asztal és 44 új
szék várja a diákokat és pedagógusokat. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)
előírásainak megfelelően újult meg a konyha és
az étkező.

A Mézeskalács óvoda mindkét tagintézménye megújult
Összesen 20-20 millió forintot fordítottunk a
két óvoda korszerűsítésére. Itt a Kelet utcában a
konyha és a vizesblokkok felújítása volt soron,
a munka kész, a nevelési év indulására korszerű
óvoda várja a gyerekeket. A Kelet utcai óvodaépület teljes felújítása 2017-ben kezdődött, akkor
a világítást és a közműhálózatot korszerűsítették,
és kicserélték a padlóburkolatokat. Az idei felújí-

tás során mintegy 250 folyóméternyi csatornalefolyó csövet, 180 folyóméternyi vízvezetéket és
45 folyóméternyi fűtési vezetéket cseréltek ki.
A konyha is teljes, építészeti és gépészeti felújításon esett át, ezen kívül két, gyerekek számára
kialakított vizesblokkot, egy felnőtt öltözőt és
WC-t korszerűsítettek, valamint egy új WC-t is
építettek.

Havonta egy alkalommal úgynevezett csendes órát tartanak autista
felnőtteknek és gyerekeknek a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Üllői
úti fiókkönyvtárában. A könyvtár
ilyenkor rendkívüli nyitvatartást biztosít, hiszen ebben az időpontban az
intézmény már zárva van, így csendesebb, nyugodtabb a környezet. A
szolgáltatás igénybevételéhez előzetes bejelentkezés nem szükséges.
Legközelebb szeptember 25-én 1516 óráig lesz csendes óra – tudtuk
meg Popovics Beatrixtól, a könyvtár
vezetőjétől. (Képünk illusztráció.)
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VÁROSKÖZPONT

Ünnepi műsorral és koszorúzással emlékezett az önkormányzat
a magyar állam alapítására a József Attila utcai Nyugdíjasház
kertjében. Szent István király itt és most címmel a Theatrum
Hungaricum zenés irodalmi összeállítását láthatták a megjelentek.

Sportbarátság
Építési szabályzat készül

A Kispest SE asztalitenisz szakosztálya 2012-ben sikeres sportkapcsolatot
alakított ki a felvidéki Buzita asztalitenisz-csapatával. Ez a sportkapcsolat
évek óta töretlen. Ennek keretében
augusztus végén háromnapos, versennyel egybekötött kirándulásra
hívták meg a kispesti asztaliteniszcsapatot, majd ennek folytatásaként
a napokban a kispestiek látták vendégül a felvidékieket. A program ünnepélyes közös ebéddel kezdődött, délután pedig a két csapat megmérkőzött
egymással a kerületi asztalitenisz-bázison, a Gábor iskola tornatermében.

CIVIL

Szépségversenyt és bemutatót is rendeztek

Diáktábor
A Kispesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat évek óta szervez nyári
tábort az önkormányzat táborában
Káptalanfüreden. Idén nyolc napig
20 gyerek nyaralt itt kísérőkkel. Az
önkormányzat biztosította a szállást és állta az ellátás költségeit, a
nemzetiségi önkormányzat az egyéb
költségekhez, programokhoz járult
hozzá jelentős összeggel – tudtuk
meg Vinczek György alpolgármestertől. Balogh Fruzsina, a nemzetiségi önkormányzat tagja elmondta, jól
érezték magukat a gyerekek, számos
programmal, fürdéssel, kirándulással,
zenével és tánccal gondoskodtak a
tartalmas kikapcsolódásról.

Immár negyedik alkalommal rendezte meg a Kispesti EbFestet
a Kispesti Állatvédelmi Járőrszolgálat a Katona József utcai
Önkormányzati Sporttelepen (KAC-pálya). Szerencsére az eső
csak a rendezvény elején ijesztgetett, így nem akadályozta
semmi, hogy az EbFest a korábbiakhoz hasonló, jó hangulatú
találkozó lehessen.
Az állatvédők vezetője, Kruzslicz Anna elmondta, az önkormányzat autóval és havi 200 ezer forinttal segíti a munkájukat, amelynek elvégzéséhez még saját forrásokat is igénybe kell venniük.
Rendszeresen járőröznek a kerületben, három év
alatt 1300 esetben jártak el, évente mintegy 200
állat kerül a gondozásukba. A programban bemutatót tartott a Falka City Kutyaiskola. Felléptek a
Mágnes Színház ifjú művészei, a Black Top hiphop táncosai, dr. Jandó Tamás állatorvos az egzo-

tikus állatokról tartott előadást, őrző-védő kutyás
bemutatót tartott az MKOSE, és szépségversenyt
is rendeztek a kutyusok számára. A Kispesti Állatvédelmi Járőrszolgálat tagjai rendszeresen
járőröznek, illetve 0-24 óra között, a hét minden
napján a bejelenteskispest@gmail.com e-mail
címen és a 06-70/636-6230-as telefonszámon
fogadják a Kispestről érkező bejelentéseket esetleges állatkínzásról, helytelen tartásról, balesetet
szenvedett, illetve kóbor állatokról.

Beszédet mondott Rátkay Andrea alpolgármester
Ünnepi beszédében Rátkay Andrea alpolgármesellenére több magyar település, köztük Kispest
ter méltatta az államalapító Szent István munkásis, jelentős fejődésen ment át. „Fejlődésünket,
ságát: „Szent Istvánt elsősorban nem a hadjáratai,
gyarapodásunkat azonban csak az önkormányzati
nem a csatákban aratott győzelmei tették nag�szervezetek, a civil közösségek, a Kispesten lagyá, hanem alkotó tevékenysége, a közigazgakók és itt dolgozók együttműködésével érhettük
tást szervező munkája. A rend és az igazság, az
el.” Végezetül úgy fogalmazott, hogy augusztus
önmaga által is betartott
20-a „a magyar államiság,
és betartatott törvények
hazánk és nemzetünk, az
híve volt. A nomád nép
európai
Magyarország
Egy ünnep,
letelepítése, a társadalmi
születésnapja. Egy ünnep,
amely összeköt
rend megváltoztatása végamely összeköt minket.
érvényesen és alapjaiban
Egy kötelék, amely megváltoztatta meg a magyarmutatja, hogy sokkal több
ság életmódját. Bölcs döntései alapozták meg a
van bennünk, ami közös, mint ami szétválaszt.
magyar államiság következő ezer esztendejét. A
Erősítsük ezt az érzést!” A program zárásaként
jövőt és a fejlődést. István hitt abban, hogy Maaz önkormányzat vezetői, a pártok, az egyházak,
gyarország csak egy erős, európai szövetségben
az intézmények és a civilszervezetek képviselői
lehet növekedő ország.” A jelenről szólva arról
helyezték el az emlékezés virágait Szent István
beszélt, hogy az elvadult politikai érdekharcok
szobránál a Nyugdíjasház kertjében.

A Lehel utca – Vak Bottyán utca –
Derkovits Gyula utca – Wesselényi
utca – Móricz Zsigmond utca – Simonyi Zsigmond utca – Kisfaludy
utca – Ady Endre út páratlan oldala
(37-53/B) – Hunyadi utca – Üllői út
által határolt (Városközpont) területre tervezett Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) első változatát mutatták
be augusztusban a tervezők a Városházán. Berencz Ibolya főépítész arról tájékoztatta a megjelenteket, hogy
egyrészt azért kellett elkészíteni a
KÉSZ-t, mert a kerületi szabályozást
igazítani kellett a megváltozott fővárosi jogszabályokhoz, másrészt az
önkormányzat igazi városközponttá
akarja alakíttatni a területet. Azt is
elmondta, a tervezethez érkezett és
érkező javaslatok a képviselő-testület döntése alapján kerülhetnek bele
a végleges KÉSZ-be. A tervezetet
Bérczi Szabolcs, a tervezőiroda képviselője mutatta be, kitérve a korábbi
megalapozó vizsgálatok főbb megállapításaira: a jó közlekedési kapcsolatra, a kihasználatlan területekre, az
esetleges szegregáció veszélyére az
Üllői út – Kisfaludy utca – József Attila utca – Báthory utca által határolt
tömbben, valamint a Városközpont
területében rejlő fejlesztési potenciálokra. Elmondta, a KÉSZ célja a
fejlesztési keretek meghatározása,
valamint kiegyensúlyozott városkép,
arányos beépítés megvalósítása a
területen. A Közös Sors Integrációs
Egyesületet vezető dr. Mádai Mónika az egész területre vonatkozó teljes
akadálymentesítést tartotta fontosnak hozzászólásában. Csáki László,
a volt Centrum Áruház előtti telek
tulajdonosa pedig azt mondta, a terület beépíthetőségét korlátozza a szabályozás, ezért változtatni kell rajta.
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Tábort zártak a Kispesti Kóficok
Véget ért a kilenchetes táborozás a kerületi nyári napközis táborban, ahol naponta 120150 kispesti gyerek tölthette szervezetten a vakációt. Az önkormányzati fenntartású tábor
programjairól a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár (WKK) munkatársai gondoskodtak idén
is. Az önkormányzat által 10 millió forinttal támogatott táborban a programok ingyenesek voltak, a szülőknek csak a megszokott iskolai étkezés díját kellett fizetniük, így akik
ingyen étkeznek év közben, most is térítésmentesen táborozhattak.

Róluk szólt, értük volt a napközis tábor –
mondta a tábornak idén nyáron otthont adó
Eötvös iskola tornatermében összegyűlt gyerekeknek Szabó Mária, a WKK igazgatója,
aki külön köszönetet mondott a kísérő pedagógusoknak és mindazoknak a technikai dolgozóknak (védőnőknek, konyhásoknak, takarítóknak), aki nélkül ezt a nyarat zavartalanul
nem csinálhatták végig.
Szabó Mária kiemelte, talán nincs még egy
olyan fővárosi kerület, ahol ilyen feltételekkel, ehhez hasonló nyári napközis tábort szerveznének. Ahhoz azonban, hogy így minden
a helyén legyen itt a táborban, már tavasszal
elkezdődött a szervezőmunka. Ebben a munkában élen jártak a tábor szabadidő-szervezői,
Dékán Haas Zsuzsanna és Nagy Gabriella.
Büki Katalin, aki már régi táborvezető, immár
húsz éve dolgozik a napközis táborban, biztos hátteret adott most is a munkához. (Több
évtizedes munkáját a közösség előtt ajándékkal köszönték meg.) Rajta kívül Zentai Rita

és Nachtmann Renáta kerületi pedagógusok
látták el kiválóan a táborvezetői feladatokat.
A nyári szünet kilenc hete alatt a táborban kikapcsolódó gyerekek színes, változatos programokkal töltötték a szabadidejüket. Ma már
nem csak gyermekmegőrzésről szól a napközis tábor. A folyton kirándulni kívánó gyerekek sokfelé járhattak, nemcsak a fővárosban,
hanem heti egy alkalommal különbuszos kirándulásokon is. A programok között voltak
kedvencek. Ilyen volt a Bonbonetti Csokoládégyár Tibi Csokitúrája, a Future Park Élményközpont, az Elevenpark, az Országgyűlési Múzeum királyválasztásos programja,
valamint a BKK-hajókázás és a Rendőrmúzeum. Eljutottak a gyerekek egyebek mellett a
Tűzoltómúzeumba, a Láthatatlan Kiállításra,
az állatkertbe, a Tropicariumba, a margitszigeti vadasparkba, kirándultak a Gellért-hegyre, lovardát látogattak, a bátrabbak még a sárkányhajózást is kipróbálták. Többször jártak
moziban, a KMO Művelődési Ház bábszín-

házi előadásain, ellátogattak a közeli könyvtárba, a Kispesti Futballházba, játszóterekre,
de részt vettek drogprevenciós és bűnmegelőzési programokon is. A helyszínek között
szerepelt a székesfehérvári Bory-vár, a dorogi
Palatinus-tó, a Tordasi Westernfalu, Gárdony,
Nőtincs, valamint a Dinnyési Várpark is.
Akik nem csatlakoztak a kirándulókhoz, hanem az iskolában maradtak, sportversenyek,
aszfaltrajz-verseny, asztalitenisz, foci, rengeteg társasjáték várta őket. A talpraesett, ügyes
kezű pedagógusoknak köszönhetően nagyon
sok kézműves foglalkozást is tartottak, amelyeken számos új technikát is megtanultak a
régiek mellett. Kéthetente ellátogatott a táborba Geröly Tamás dobos-ütőhangszeres,
aki interaktív zenei foglalkozást tartott a ritmusos játékot kedvelőknek. A mindennapos
uszodalátogatás ugyancsak közkedvelt volt a
gyerekek körében. Az ünnepélyes táborzárót
és az idei vakációt az Ezerjó együttes interaktív népzenei bemutatója zárta.
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Szurgent Lajos
Fél évszázad a Honvédban

Éppen 50 évvel ezelőtt, 1968-ban kezdett el futballozni a Budapesti Honvéd Sportegyesületben, és kisebb-nagyobb megszakításokkal azóta is itt
tevékenykedik Szurgent Lajos. A Honvéd egykori játékosa, majd ötszörös edzője, másodedzője, utánpótlásedzője, játékosmegfigyelője, jelenleg
elnöki tanácsadója igazi élő legenda. Szurgent Lajossal – akit nemcsak a
Honvéd-pályán, de szerte az országban „klubhűségesként” emlegetnek –
pályafutásának főbb állomásairól, a sportsikerekhez vezető út titkairól és
Kispest népszerű futballklubjáról beszélgettünk.
Hogyan indult a pályafutása?
A Békés megyei Körösladányban születtem,
öten voltunk testvérek, és elég szegényes körülmények között nőttünk fel. Itt kezdtem el
a faluvégi pályán focizni, edzések után még
lavórban mosakodtunk, esténként olajlámpával világítottunk. Innen a közeli Szeghalomra,
majd középiskolásként az NB I/B-s Békéscsabára kerültem. Általánosban még kitűnő tanuló voltam, a gimnáziumban már a futball a
tanulás rovására ment kicsit, de – noha elektroműszerészi szakmát is szereztem – nem
bántam meg, hogy a focit választottam. Megbecsült emberek vettek körül, egy megyei főorvos ebédeltetett és ruháztatott, a szurkolók

pedig bevezették a szüleimhez a villanyt. Ekkoriban tudtam meghálálni édesanyáméknak
azt a sok áldozatot, amit értem hoztak. Hamarosan elvitt az NB I-es Diósgyőr, Miskolc városának pedig a futball volt a minden, gyakran
20 ezer néző előtt játszottunk. Én center voltam, szerettem gólokat rúgni, több fővárosi
csapat is felfigyelt rám, én pedig a Honvédot
választottam.
S azóta is ezer szállal kötődik a kispesti
klubhoz…
Itt elértem a maximumot, voltam utánpótlásválogatott, ligaválogatott, bejártam a fél világot, mert a futball volt a célom. A Honvédnál

lettem edző előbb ifi, majd felnőtt szinten,
és egy rövid tiszakécskei kitérőt kivéve ezt a
klubot szolgálom azóta is. Többször is hangoztattam, ha NB III-as lenne a csapat, akkor
se váltanék, amíg lesz a Honvédnak labdarúgó-szakosztálya, én mindig oda tartozom
majd. Ha képviselni kell a Honvédot valamilyen koszorúzáson, megemlékezésen, akkor
koromból adódóan, meg a nevem miatt is,
gyakran hívnak, én pedig örömmel megyek.
Hazajár a Bozsik Stadionba?
Nekem ez a második otthonom! Biztosan
sokan vannak így ezzel, de szívesen megszámolnám, hány olyan ember van, mint én, aki

ennyire kötődik a Honvédhoz. Fiatalon rajongtam Tichy Lajosért, és amikor arról volt szó,
hogy a Diósgyőrből a Honvédba jövök, akkor
szárnyaltam. Hogy én Tichy Lajossal meg Kocsis Lajossal játszhatok egy csapatban! Valóra
váltak az álmaim, amikor ez megtörtént. Nem
anyagi érdekből, szívből jöttem a Honvédhoz.
Edzőként sem a pénz motivált, volt, amikor a
pályaedzői fizetésem kaptam vezetőedzőként
is, vagy éppen ötös győzelmi sorozatunk volt,
s úgy szólt a vezetőség, hogy vegyem át a prémiumot. Nem is foglalkoztam azzal, hogy jár-e
vagy sem. Számomra az a fontos, hogy a Kispestért dolgozzak, most is itt vagyok még, ha
azzal tudok segíteni, hogy letaposok egy fűszálat, hogy simábban guruljon a labda, akkor azt
teszem meg.
A Paks elleni találkozó volt a Honvéd utolsó bajnokija az újjáépítés előtt álló Bozsik
Stadionban. Belegondolt abba, milyen érzés
lesz két év múlva belépni az új stadionba?
Amikor 1968-ban idekerültem, a pálya és a tribün ugyanúgy megvolt, annyi a változás, hogy
több helyen eltűnt a kerítés, illetve székek kerültek a lelátóra. Így ha becsukom a szemem,
akkor a régi létesítményt látom majd, aztán
amikor kinyitom, furcsa lesz körülnézni. Nagy
törés lesz, mert szeretem a megszokott dolgokat, nekem ez a stadion ott marad a szívemben.
Viszont tény, hogy nekünk is szükségünk van

egy modern létesítményre. Adja az Isten, hogy
pár éven keresztül még legyen lehetőségem
arra, hogy megszeressem az új stadiont is.
Hogyan látja a magyar futball mai helyzetét?
A magyar futball évtizedeken át, Öcsi bácsiékig visszamenőleg, még a 86-os világbajnokság idején is valóban a futballról szólt. Hiába
próbáljuk ma is ugyanazt a futballt játszani, ha
átszaladnak rajtunk, gyorsabbak az ellenfelek.
Gyakran hívnak fel telefonon, hogy nézzünk
meg egy-két tehetséget, és akiről úgy látjuk,
hogy megfelel, bekerülhet a Honvéd akadémiájára. Ez egy bentlakásos középiskola, ahová a
tanárok helybe jönnek, a fiatalok naponta két
edzésen vesznek részt, biztosított számukra a
napi háromszori étkezés és a szükséges pihenőidő, s ezek rendkívül fontos szempontok, mert
csak ilyen körülmények között lehet megfelelő
utánpótlást nevelni. Aztán akik jól teljesítenek,
bekerülhetnek a Honvéd felnőtt csapatába.
Tavaly 24 év után szerzett bajnoki címet a
Honvéd, idén nyáron pedig több nagy átigazolás is történt a csapatnál.
Nagyon régóta vártunk már a bajnoki címre,
és bár kezdetben elég kritikus voltam Marco
Rossi vezetőedzővel, összeérett a csapat. Mint
ismert, Rossi a bajnoki cím megszerzését követően távozott a Honvédtól, idén júniustól a

magyar válogatott szövetségi kapitányaként
folytatja. Az Eppel Márton, Davide Lanzafame
kettős a magyar bajnokság legjobb csatárpárosa volt, az elmúlt két idényben összesen 59
gólt lőttek, ráadásul 28 gólpassz is fűződik a
nevükhöz. Eppel Márton – aki a kazah Kajrat
Almatihoz szerződött – bajnokként és gólkirályként távozott, 70 bajnokin 35 gólt szerzett
a Honvédban, ráadásul remek teljesítményének köszönhetően a magyar válogatottban is
bemutatkozhatott. Szintén kiváló teljesítményt
produkált Davide Lanzafam, a 2017–2018-as
idény gólkirálya, aki a Ferencvárosnál folytatja pályafutását. Nagyon megfogott a pozitív
hozzáállása és játékfelfogása, és úgy érzem,
hogy nem fogjuk tudni pótolni.
Milyen esélyekkel folytatja a csapat a két
emblematikus játékos nélkül?
Nem szeretnék jóslásokba, tippelgetésekbe bocsátkozni, meglátjuk, mit hoz a jövő. Én már
szinte mindent átéltem, így amíg az egészségem engedi, szeretném látni, hogy a magyar
foci újból felemelkedik, én pedig életem végéig a Budapest Honvéd lelátóján ülhetek, és
figyelhetem az új tehetségek játékát éppúgy,
mint csapatom reménybeli sikereit.
Prusinszki István
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Tankönyv
ingyen?

Visszapillantó

A 9. évfolyamig nem kell fizetni a
tankönyvekért, a harmadik osztálytól ez azonban valójában azt jelenti, hogy a diákok csak egy tanévre
kapják kölcsön a könyveket, azokat
a tanév végén vissza kell adniuk.
Vannak szülők, akik inkább úgy döntenek, megveszik a könyveket. Miklós György, a Szülői Hang Közösség
képviselője szerint a visszajelzések
alapján a szülők többsége úgy látja,
hogy a kölcsöntankönyv-rendszer
hátráltatja a gyerekeket a tanulásban.
„Nagyon sokszor előfordul, hogy a
kölcsöntankönyv, amit a gyerek kap,
az már rossz állapotú”. (Fotó: MTI/
Rosta Tibor)

CIKI
A rendőrök után ők következnek?

Drágul
a matrica
Brutálisan drágul a tíznapos autópálya-matrica, és emelkedik az e-útdíj
is. Októbertől változik a fizetős útszakaszok árszabása, a 10 napos matrica
a jelenlegi 2975 forintról 3500 forintra drágul a személygépkocsik esetében – jelentette be Gulyás Gergely
miniszter. Az osztrákoknál ez a díj átszámítva 3150 forint. Az éves osztrák
autópálya-matrica ára az osztrákoknál átszámítva 30.470 forint, míg Magyarországon 42.980 forint. Az mfor.
hu az Eurostat adatai alapján összevetette az átlagkeresetet, ami Magyarországon a KSH friss számai szerint
1000 euró körül van, míg Ausztriában
2239 euró. (Fotó: MTI/Kovács Attila)

A tűzoltók is féltik
a túlórapénzüket
Nem csak a rendőröket fenyegeti a túlórapénz elvétele. A Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete (HTFSZ) arra kéri a
Belügyminisztériumot: kezdeményezze az országgyűlésben a
szolgálati törvény módosítását, annak érdekében, hogy 2019
január 1. után is kifizethetőek legyenek a túlórák a tűzoltók
számára – mondta az érdekvédelmi szervezet elnöke.
Salamon Lajos emlékeztetett arra, hogy a jogszabály szerint a jövő év elejétől a túlórákat már
csak szabadidővel válthatnák meg a tűzoltók. Ez
azonban a jelenleg is égető létszámhiány miatt
a lakosság biztonságának, a tűz- és kárelhárítás
hatékonyságának rovására menne – figyelmeztetett. Közölte: az lehetne a megoldás, hogy a parlamenti ciklus végéig halasszák el az intézkedés
végrehajtását, mert attól tartanak, az csak a jelenlegi minimális szolgálati létszám csökkentése
mellett valósítható meg. Az intézkedés átlagosan
15 százalékos jövedelemcsökkenést jelentene az

állománynál, ami gyengítené a pálya vonzerejét.
Annál is inkább, mert jelenleg plusz ezer ember
kellene a tűzoltóság zökkenőmentes működéséhez – fűzte hozzá Salamon Lajos. A szakszervezeti vezető azt is kifogásolta, hogy az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) annak
ellenére nem egyeztet az életpályamodell megvalósításáról a szakszervezettel, hogy a Belügyminisztérium azt kérte, egyeztetett állásponttal
érkezzenek a Belügyi Érdekegyeztető Tanács
ülésére. (Forrás: szakszervezetek.hu, illusztráció:
Getto Márton)

Friss hír, hogy Szombathelyen koccanás történt, melynek következtében megsérült egy visszapillantó tükör. Tekintettel arra,
hogy az alkatrész nem egy Ferrari része volt, az anyagi kár nem
volt jelentős, csupán 15 ezer forintra rúgott. Mindennapos ügy,
mi ebben a hír, gondolhatnánk, a tulajdonosok szépen kitöltik a
kárbejelentő lapot, esetleg ha vita támad, hogy ki a vétkes fél,
rendőrt hívnak, aztán mindenki megy a dolgára. Kis hazánkban
azonban már úgy tűnik, minden apró konfliktushelyzet kezd véresen komolyra fordulni, itt is ez történt. Amint a hibázó sofőr
barátjával együtt megállt és kiszállt az autójából, hogy elnézést
kérjen és kitöltse a szükséges papírokat, a kárvallott autó mellett
ácsorgók – hatan – valósággal rájuk rontottak. Mivel a skót sofőr
nem tudott magyarul, a társaság meg angolul, a csoport dühe a
skóttal utazó magyar barátja felé fordult. A vége az lett, hogy
mindkettejüket bántalmazták, az esetről a sértettek videót készítettek, ez alapján pedig feljelentést tettek. Az esetet az tette abszurddá (már a piszlicsáré ügyben alkalmazott erőszakon kívül),
hogy a skót fiatalembernek az átlagnál sötétebb volt a bőre. Így
a koccanásos baleset azonnal honvédő háborúvá fajult, az egyik
oldalon ugye a vétkes „migráns”, a másik oldalon pedig az igazi
magyarok, ugye. Az igaz magyarok némi ütlegelés közben válogatott trágárságokat vágtak az úgymond „büdös migráns” és
magyar barátja fejéhez. Ezeket most inkább nem idézném szó
szerint. Az atrocitásnak és az ütlegelésnek a kiérkező rendőrök
vetettek véget. Ugyanezen a napon olvastam, hogy a forint ismét
gyengült a nap folyamán, volt, hogy 328 forintot is kértek 1 euróért. Nyilván arról is a migránsok tehetnek, hogy Varga Mihály
pénzügyminiszter szép megfogalmazásával „véget ért az a nyugodt időszak, amely 305-315 között tartotta a forint árfolyamát.
Ja, nem. Pont Varga, Orbán és Matolcsy tehet elsősorban arról,
hogy az egykori, 2010-es erős forint ma már a visszapillantó tükörből sem látszik. De legalább nem jön idegbe emiatt senki.
Végül is miért lenne nagyobb probléma a tönkretett forint, mint
egy összetört visszapillantó tükör?
Burány Sándor
országgyűlési képviselő
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Befejeződik a Határ
úti felújítás?

KISPESTI MAGAZIN

Egyszeri támogatás
A XIX. kerület közigazgatási területén élő, bejelentett lakóhel�lyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező kispestiek
közül 2018. október 15-ig jelentkezhetnek a téli rezsicsökkentés keretében egyszeri természetbeni állami támogatásra azok,
akik rezsicsökkentésben korábban nem részesültek, mert a
vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használnak
– tudtuk meg a kispesti Városházán.
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Akadálymentes
átjutás
Jó hír! Elkészült a jól látható színes
zebra és az ide vezető járdaszakasz
felújítása a Kisfaludy utca–József
Attila utca kereszteződésében. A Budapesti Közút Zrt., amely a Fővárosi
Önkormányzat tulajdonában lévő
utak, hidak, műtárgyak, egész Budapesten a forgalomtechnikai létesítmények, valamint a nem fővárosi
tulajdonú, de a közösségi közlekedés
által igénybe vett utak, járdák üzemeltetési és fenntartási feladatait látja el, most négy évvel ezelőtti kérését teljesítette az önkormányzatnak,
hiszen ezen az útszakaszon fokozottan balesetveszélyes a közlekedés.

Újragondolt
bevásárlóközpont
Az októberi nyitáskor közel 80 új
üzlet és szolgáltató várja a kispestieket is a 26 000 négyzetméteres,
teljesen megújult Shopmarkban. Az
újragondolt épület üzleteinek csaknem 90 százaléka már gazdára talált
– hangzott el azon a bejáráson, amelyet az átépítés alatt álló Shopmarkban tartottak. Czifra Balázs, a Diófa
Alapkezelő Zrt. ingatlanbefektetési
üzletágának vezetője szerint a befektető szempontjából örömteli hír, hogy
szinte véglegesen kialakult a bérlői
mix, és megkezdődtek az üzletkialakítások, hogy határidőre elkészülhessen és új pompájában fogadhassa
a látogatókat a Shopmark. A meglévő kedvelt üzletek mellett számos
új márka képviselteti majd magát az
épületben. Az épületben két fontos
változás lesz: a tervek szerint alaposan megváltozik az épület főbejárata előtti úgynevezett „agóra” tér, és
egy olyan közösségi terület jön majd
létre, amely alkalmas lesz kisebb
rendezvények, vásárok tartására, de
egyben találkozóhely is. Átépítik a
korábban barátságtalan, reklámokkal
túlzsúfolt főbejárati homlokzatot és
az épület oldalhomlokzatát is. A főbejárathoz minden oldalról jól látható,
nagyméretű LED-fal épül. Másik fontos változás, hogy a földszinti éttermi
rész felkerül az emeletre, a főbejárat
közvetlen közelébe, amelyet a legmodernebb konyhatechnika jellemez
majd, így nem zavarja a jellegzetes
„konyhaszag” a vásárlókat.

helyi hírek

Most végre elrendelték a pavilonok bontását

CSATORNA

Négy évvel (!) az átadás tervezett időpontját követően, idén
ősszel befejeződhet a Határ úti közlekedési csomópont felújítása. A hányatott sorsú végállomás átépítését az engedély nélkül
megmaradt pavilonok tulajdonosai hátráltatták, s a Fővárosi
Önkormányzat illetékes bizottsága csak a végeláthatatlannak
tűnő jogi procedúra után rendelte el az építmények lebontását.
A Határ úti autóbusz-végállomás és környékének
átépítését 2015-ben kezdte el a Fővárosi Önkormányzat: a 430 millió forintos beruházás keretein
belül teljesen felújították az útburkolatot, a járdákat és a vízelvezetőket, akadálymentesítették a
villamosperonokat és a zebrákat. A buszforduló
által körülzárt parkba fákat és cserjéket ültettek,
valamint új padokat, fedett utasvárókat, szemeteseket helyeztek ki. A főváros dél-pesti kapujának
számító, 3000 négyzetméteres terület felújítását
azonban a mai napig sem sikerült teljesen befejezni. A Fővárosi Önkormányzat felszólítására
több mint húsz kereskedő határidőre elbontotta a
balkáni állapotokat idéző „bódévároshoz” tartozó – közterületen álló, de magántulajdonban lévő
– építményeket, amelyek közterület-foglalási engedélye már 2014-ben lejárt. Néhány renitens pavilonos azonban nem tett eleget a felszólításnak,
és perre vitte az ügyet, mivel azt szerették volna
elérni, hogy a felújítás után is legyen üzlethelyiségük a téren. Keresetüket első fokon 2015-ben
elutasította a bíróság, de a cégek fellebbeztek,

hogy továbbra is húzzák az időt, s addig az üresen árválkodó, használhatatlan pavilonokat sem
lehetett lebontani. Pedig egy 2013-as rendelet
értelmében a probléma megoldására a Fővárosi
Önkormányzat – a folyamatban lévő perektől
függetlenül is – rendelkezett hatáskörrel és eszközökkel. Mivel a felújítás akadályozása jelentős
közérdeket sért, a romos építményeket közjegyző
jelenlétében el lehetett volna bontani, a költségeket pedig a jogcím nélküli használókra hárítani.
A Fővárosi Önkormányzat Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottsága a közelmúltban végre lezárta az értelmetlenül hosszúra
nyúlt jogi procedúrát, és azonnal végrehajtható
határozatban elrendelte a pavilonok bontását és
a közterület eredeti állapotba való helyreállítását.
Ezzel befejeződhet a 2015-ben elkezdett beruházás, a tervek szerint a következő hetekben elvégzik a hiányzó térburkolást és az utcabútorok
kihelyezését a naponta mintegy százezer átutazó
által érintett csomópontban.

Felújítás
Wekerlén
Jól jön a természetbeni segítség
Támogatásként igényelni lehet tűzifát, szenet,
propán-bután palackos gázt, propán-bután tartályos gázt, fűtőolajat, pelletet/brikettet. (A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.)
Az igénybejelentő nyilatkozatokat a Kispesti
Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási és
Szociális Irodáján kell benyújtani. A nyilatkozat
leadására ügyfélfogadási időben van lehetőség,
hétfő: 14.00-18.00, szerda: 08.00-16.30, péntek:
08.00-12.00 óra között. Figyelem! A támogatás

kifizetése nem pénzben történik, természetbeni
támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási,
darabolási költségeket. Fontos az is, hogy háztartásonként egy igénylés nyújtható be. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság területi szervei az igénybejelentést szúrópróbaszerű,
helyszíni vizsgálat keretében ellenőrizhetik. Bővebb információ és adatlap: https://uj.kispest.
hu/felhivasok/7625-rezsicsokkentesi-egyszeritamogatas

A Fővárosi Csatornázási Művek
Zrt. megbízása alapján felújítják a
szennyvízcsatornát a Petur utca teljes szakaszán 2018. szeptember 3.
és október 1. között. A munkálatokat
az Esze Tamás utca felől haladva 3
ütemben végzi a kivitelező Colas Alterra Kft. A munkálatok ideje alatt az
egyes útszakaszokon az átmenő járműforgalom kizárásra kerül. Mind
a három ütemben az utcaszakaszok
úgy kerülnek felbontásra, hogy az
ingatlanok járműforgalma akadozva, de biztosított lesz. Előfordulhat,
hogy egyes ingatlanok gépjárművel
nem lesznek megközelíthetőek.
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Mancsok és tappancsok
a Batthyány utcában
Csaknem 100 kispesti kisgyerek kézlenyomata díszíti a kerület egyik középületének falát a Batthyány utcában. A Kispesti Kóficok kerületi napközis tábor lakói nyárbúcsúztató
örömfestéssel tették hangulatossá az épület eddig kopár falait.
Tavaly szeptembertől újra aktív munka folyik
ebben az önkormányzati épületben, így arra
gondoltunk, hogy ne legyen ilyen kopár és sivár a környezet, ahol dolgozunk. Ezért találtuk
ki, hogy megkérjük az önkormányzati napközis tábor szabadidő-szervezőjét, Dékán Haas
Zsuzsát, a Kispesti Kóficokkal varázsoljanak
nekünk ide egy kis vidámságot – tudtuk meg
az épületben lévő Sajtó-, Kommunikációs- és
Rendezvényszervező Csoport munkatársától,
Banai Teréztől, aki egyébként a Kispesti Kincses Sziget ötletgazdája és állandó szervezője
is. Nem sokáig kellett győzködni az ötlettel
a napközis táborban lévőket, akik hamarosan
szakmai segítőket is találtak az Alter-ego Alapítvány a Családokért önkéntesei között. Ők

készítették el a látványtervet, amelyet közintézmény lévén, engedélyeztetni kellett városképileg a polgármesteri hivatal főépítészével
is. Így szerveződött egy közösségi esemény,
ami mindenkinek örömet szerzett, a gyerekek
pedig, ha szüleikkel, rokonaikkal erre járnak,
büszkén mutathatják meg kéznyomaikat a falon – meséli Banai Teréz.
Nagy örömmel és szívesen vett részt a többnapos program szakmai irányításában Farkas
Aliz, a Magyar Képzőművészeti Egyetem
harmadéves festőhallgatója, aki évfolyamtársával, Nyíri Orsolyával, és Szegedről ezért
a festésért direkt Budapestre utazó Polner
Eszterrel és Dankó Boglárkával néhány nap
alatt előkészítette a színes hátteret, amelyet a

napközis táborban nyaraló gyermekalkotók
és táborlakók tettek még látványosabbá. A
festéshez testbarát, vízbázisú kültéri festéket
használtak, amely festés után könnyen lejött
a gyerekek kezéről, és kimosható a ruhájukból is – mondta Farkas Aliz, aki kérdésünkre
elmesélte, hogy volt egy idős házaspár, aki a
munkák kezdetén kíváncsian megállt a készülő falfestmény előtt, és megköszönték azt
a munkát, amellyel szebbé változtatják ezt
az unalmas falat. Az intézmény falára a felnőtt és gyermekalkotók neveit is felfestették:
Ignácz Liliána, Hermann Tímea, Kiss Réka,
Kazinczi Levente és Le Hoang My (Mimi) és
a többiek.
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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)

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

Panelépületek korszerűsítése
Az elmúlt években egyre több panelépületet szigeteltek Kispesten is, néhányat állami pályázat keretében, a többségét önerős beruházásban. Az állami pályázat a komplex korszerűsítést tette lehetővé az épület külső homlokzatának szigetelése,
a homlokzati nyílászárók cseréje és a fűtési rendszer korszerűsítése révén. A 2011-ben felfüggesztett „Panel plusz” program
megvalósítása anno 1/3 arányban önerőből, 1/3 arányban hitelből és 1/3 arányban a pályázat útján elnyerhető, vissza nem
terítendő összegből történt. Árnyalja a képet, a program nem
biztosította, hogy a társasházak a vállalkozókat szabadon, piaci verseny keretei között válasszák ki. Előre meghatározott
kivitelezők közül lehetett választani, akik úgymond a „komplex rendszereket” építették be. Szakemberek véleménye szerint
ezek kb. 1/3-dal kerültek többe, mint azok a felújítások, melyeket a társasházi közösségek önerőből, valamint Lakástakarék
Pénztár (LTP) vagy Lakáskassza megtakarításból és a társasház által felvett hitelből finanszíroztak. A hitelt többnyire 10
éves futamidővel igényelték. A havonkénti törlesztés összege
általában a fűtési költségen megtakarítható. Az épület korszerűsítése tehát előnyös a rezsi szempontjából, másrészt növeli
az ingatlan értékét. Mérlegelés és persze teherviselés kérdése,
de általában nem elég az épület külső hőszigetelése, hanem a
homlokzati nyílászárók, valamint a fűtéskorszerűsítés során a
cirkulációs vezetékek és a radiátorok cseréje is nélkülözhetetlen. Egyes épületekben költségosztók kerültek felszerelésre.
Ez a közgyűléseken esetenként vitákra ad okot. Valós probléma, hogy hiába fűti valaki jobban a lakását, ha a szomszédja
letekeri a szabályzót és emiatt neki lesz több a költsége. Emiatt is több épületben tervezik a visszatérést légköbméter alapú
elszámolásra. Érdemes minden lehetőséget kipróbálni és legkedvezőbbet megtartani. Természetesen ettől még igaz, hogy a
homlokzati szigetelés és a korszerű nyílászárók miatt az épület fűtésére felhasznált hőenergia így is lényegesen kevesebb,
mint a korszerűsítés előtti években.
Hegyi András
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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, 06-702-144-235

SZŐNYEGTISZTÍTÁS-és KÁRPITTISZTÍTÁS!
Melegvizes
mélymosás,
vegytisztítás,
szegés, javítás, függöny mosás, takaró mosás. Háztól
- házig 2 nap alatt! Otthonában is vállaljuk padlószőnyeg tisztítását,ülőgarnitúrák,
fotelek, székek, irodabútorok textilkárpit tisztítását. 20 éves tapasztalat EU
minőség, garancia! www.
szonyegexpressz.hu Telefon:
06-1-280-75-74, 06 30-94-94360
Számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések,
alkatrészcsere
garanciával.
Ingyenes kiszállás! Aradi Zoltán Tel.: 06 70 519 2470 Email:
szerviz@szerviz.info
Csempézést, padlóburkolást,
burkolatjavítást vállalunk! Kis
munka is számít! Rövid határidő! Tel.: 0670-541-9022
Rövidáru-Méteráru bolt! Cím:
1196 Budapest, Kossuth L. u.
68. Ny: H-P: 8-16.00.
Tel.: 06-1/280- 1147, 0620/261- 3252
Előtető lakótelepi erkélyre.
Rácskészítés erkélyre ablakra,
ajtóra. Korlátfelújítás üvegezéssel, festéssel is. Egyéb lakatos munkák javítása. Tel.: 06 1
2842540, 06 70 2094230
KONTÉNERES SITT, LOM,
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS,
sóder,
homok, murva, föld házhozszállítása. Tel.: 061-282-1201,
0630-942-9460
Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű
ügyintézéssel. Szabó Balázs
06-20-264-7752

Víz-Gáz-Fűtésszerelés,
karbantartás, vízórák. Tel.: +3630/364-6424
Bevezető árak! Kézi nyirokmasszázs + 30 perc hullámmasszázs (gépi) 6600 Ft.
Hullámmasszázs 30 perc
1000 Ft-tól. www.exfittrehabilitacio.com, 06702418657
XIX. Kispesten ügyfeleim részére eladó, kiadó ingatlant
keresek, 2-3% jutalékért 18
éves szakmai tapasztalat, értékbecslés. Hívjon bizalommal, nem fog csalódni! 0620/397-4055
INGATLAN
15 éves ingatlanközvetítői
tapasztalattal eladó-kiadó ingatlanokat keresek ügyfeleim
részére. Korrekt ügyintézés,
ügyvédi háttér, hívjon bizalommal: Böhm Ilona 06-20364-4237 HÉTVÉGÉN IS!!!
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
DrNest Ingatlan ügyfelei részére keres eladó, kiadó ingatlant.
Ismerjen meg, jól jár!
06 20 241 0000.
DÖMSÖDÖN a védgát mellett
630 m2 üres telek eladó 550,E. Ft. Tel.: este 2000-órától,
06 30/485-0864
OKTATÁS
2018-TÓL MÁR VISSZATÉRÍTIK A NYELVVIZSGÁK ÁRÁT!
UGYE AZ IDÉN MÁR FOLYÉKONYAN SZERETNE ANGO-

KISPESTI MAGAZIN
LUL 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 KOCKÁZAT!
ÉS FŐLEG NINCS ZSÁKBAMACSKA :)
CHAT ANGOL NYELVSTÚDIÓ
ÉS FORDÍTÓIRODA, KISPEST,
HUNYADI UTCA 47.
06-70-238-1226 és 282-60-82
Matematika oktatás általános
és középiskolások számára a
Kertvárosban. Tel.: 06 70 243
4850
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hirdetés

Kuplung
alkatrészekre
10% kedvezmény
Olajcsere
AKCIÓ!

-10% OLAJSZŰRŐ
KEDVEZMÉNY

Diagnosztikai kiolvasás
7.990 Ft

* Más akcióval össze nem vonható, készpénzre nem váltható.
A változtatás jogát fenntartjuk. Az akció időtartama:
2018.09.01.–2018.10.31.
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ÁLLÁS
Csepeli cukrászdába keresünk önállóan dolgozni tudó
főállású, és részmunkaidős
cukrászt, valamint részmunkaidős mosogató-kézilányt.
Lord Mignon Cukrászda 1211
Budapest, Kossuth L. u. 48-50.
+36-30-944-5444, eva.sanyi@
hotmail.com
Komissiózó-raktárost keresünk kétműszakos (délelőtt,
délután) rendben raktári áruk
kezelése. Kezdőfizetés bruttó 300.000 (nettó 200.000).
Bejelentett 8 órás munka.
Munkavégzés helye: Vecsés.
Önéletrajzot várunk: allas@
gasztropremium.hu. Telefon:
+36-70/521-3804
Előfizetői újságok kézbesítésére keresünk hajnali
munkavégzéssel kerékpáros
kézbesítőt.
Munkakezdés
02.00-07.00-ig. Tel.: 0620-2216247
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www.shetland.hu

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
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Minden pénteken:

16:30 - 17:30

Helyszín:
Erkel Ferenc
Általános Iskola
kis tornaterme

27/07/18 10:48

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.

