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Böjte atya
a Kós iskolában
Írásunk a 19. oldalon
9. oldal

7. oldal

GAJDA PÉTER

BOGÓ JÓZSEFNÉ

A kispestieknek továbbra
is ingyenes lesz a parkolás, a nem Kispesten élőknek azonban fizetniük kell
majd.

Fut a pénze után a Pilisi
Parkerdő Zrt., mert a beígért 10 millió forintos
minisztériumi támogatást
visszavonták.

Közmeghallgatás

Nincs pénz

*Az akció időtartama: 2019.11.01 - 2019.01.15.
További részletek a honlapon.

1195 Budapest, Üllői út 303. (MOL kúton) • Tel: 06 1 357-6674, 06 20 394-7980 • WWW.FIX.HU
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Megjelent az új programfüzetünk!

WEKERLE • KULTÚRA • KÖZÖSSÉG

ÚJ FOGLALKOZÁSAINK
Kisebbeknek:
Ákombák és Kicsitánc
Felnőtteknek:
Rendhagyó rajzórák,
Szenior örömtánc,
Tűzzománc
és Zumba fitness
foglalkozások
A részleteket keressék az új programfüzetünkben
és a wkk.kispest.hu honlapon!
WKK - Wekerlei Kultúrház és Könyvtár Művelődési Ház

1192 Bp., Petur u. 7. tel.: 282 9895, 358 0690, wkk.kispest.hu

WEKERLE • KULTÚRA • KÖZÖSSÉG

Békés karácsonyt
és kultúrában gazdag,
örömteli új évet
kíván a WKK!
A WKK 2019. DECEMBER 20. ÉS
2020. JANUÁR 5. KÖZÖTT ZÁRVA TART.
NYITÁS: 2020. JANUÁR 6-ÁN.
WKK - Wekerlei Kultúrház és Könyvtár Művelődési Ház

1192 Bp., Petur u. 7. tel.: 282 9895, 358 0690, wkk.kispest.hu

közélet
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HÓNAP
-TÁR
SZABÓ DÁVID
írása

Megfáradt az ünnep is
Ha nem öltöztették volna ünnepi fénybe a Templom teret, ha a Városház téren nem lenne estére kivilágítható rénszarvasszán, ha a KöKi-ben
nem árválkodna a nagy fenyő és néhány világító óriás gömbdísz, és ha
vasárnaponként nem gyújtanánk meg az adventi koszorún már csak
megszokásból is az aktuális gyertyákat, ha gyerekeink, unokáink nem
figyelmeztetnének, hogy ők bizony írtak a Mikulásnak, a Télapónak
vagy a Jézuskának (kinek mi tetszik) hosszabb-rövidebb ajándéklistát,
ha nem tartanának a különböző szervezetek adománygyűjtő akciókat,
az önkormányzatok ajándékosztó ünnepségeket, ha nem tettünk volna
ünnepi kopogtatókat bejárati ajtainkra, ha a vidéki házakat, kerti karácsonyfákat nem díszítenék LED-füzérek, talán nem is éreznénk, hogy
hamarosan itt a karácsony.
Az időjárás is inkább tavaszias, mint télies, süt a nap, zöldell a fű, havat
Katalin sem hozott, utána is csak mutatóban volt néhány centiméter,
meglehet, hogy csak azért, hogy megbénuljon a fővárosi tömegközlekedés és a vonatforgalom országszerte, így is okot adva egy-egy jól kimódolt kommunikációs vagy politikai vitára, egymásra mutogatásra.
A boltok kirakataiban is csak inkább jelképes utalások, girlandok, feliratok, műhópelyhek, ablakra fújt fehér festékfenyők, máshol szezonális
áresések csalogatják a vásárlókat, gyere be!
Az idei adventen a „politika mindent visz” sokak életében, fejében,
gondolataiban, hétköznapjaiban megzavarva a készülődést, a ráhangolódást. Mások csak keveset tudnak a „nagy politikáról”, nem ismerik a
hazai, de még a helyi politikusokat sem, mert sokkal inkább azon törik a
fejüket, miként varázsoljanak karácsonyt otthonaikba, hogyan és miből
lesz az ünnepi asztalon egy kicsivel jobb élelem, mint a hétköznapokon,
lesz-e karácsonyfa, szaloncukor, ajándék a gyerekeknek.
Mozgalmas évet zárunk hamarosan, és ha hinni lehet az „előrejelzéseknek”, nem lesz nyugalmasabb az elkövetkező sem. Mégis, lélekben
szedjük össze magunkat, gondoljuk arra, hogy gyerekeink, unokáink
nem tehetnek arról, hogy sokaknak nem könnyű az élete mostanság, és
hogy a közéletben az olykor gyűlöletbe is átcsapó megszólalások, cselekedetek, akciók a vissza nem várt legrosszabb időket idézik.
Az év hátralevő részében csendesedjünk el, és gondoljunk arra, még ha
nehéz is a sorsunk, hogy óriási a felelősségünk, hiszen gyerekeink, unokáink életében ezek a csodavárás napjai, és ők ezeket az ünnepi pillanatokat, illatokat, emlékeket őrzik majd egész életükben, és adják örökül
saját gyerekeiknek is. Nem kellenek a drága ajándékok, a csend, a béke,
a mindent legyőző szeretet a legfontosabb.
Minden kedves olvasónknak békés ünnepeket és sokkal nyugodtabb új
esztendőt kívánunk!
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KÖZBIZTONSÁG

Elismerés
Vass Józsefné rendőr törzszászlós lett Az
év rendőre, Batki László tűzoltó zászlós
Az év tűzoltója és Román Dániel Az év
polgárőre. Továbbá oklevelet és pénzjutalmat vehetett át kilenc rendőrségi dolgozó,
öt tűzoltó, egy-egy önkormányzati rendész
és polgárőr a Városházán rendezett ünnepségen Gajda Péter polgármestertől, Varga
Attila alpolgármestertől és Domokos Gábor, a Várospolitikai, Városüzemeltetési
és Rendészeti Bizottság elnökétől. Bognár
Andrea és Pánczél Kristóf köszöntötte műsorral a díjazottakat és vendégeket.

Várható többletbevétel miatt módosították a helyi adórendeletet

Munkához látott az új
képviselő-testület

TÁMOGATÁS

A tüzelőt a Közpark Kft. munkatársai szállítják ki

Tűzoltók
A képviselő-testület legutóbbi ülésén
vita nélkül egyetértettek a képviselők
azzal, hogy – a tavalyi évhez hasonlóan – most is kétmillió forint vissza nem
térítendő támogatást kapjon a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Délpesti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége.
A tervek szerint ezt az összeget egy ipari
(a védőruhák tisztítási és szárítási feltételeinek megfelelő) mosógép beszerzésére, mosóhelyiség kialakítására fordítják
majd. A támogatással a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak 2020.
június 30-ig kell elszámolnia.

Tűzifával is segít idén
az önkormányzat
Idén is több mint hetven rászoruló kispesti családot és
magánszemélyt segít egyegy köbméter tűzifával az
önkormányzat. Az első adag
fát Gajda Péter polgármester Varga Attila és Vinczek
György alpolgármesterekkel, valamint Bán Zoltánnal,
a Közpark Kft. ügyvezetőjével együtt vitte ki. Az önkormányzat szociális intézményhálózata mindazoknak

próbál segíteni, akik a tél
beálltával erre rászorulnak.
A háztartásonként közel egy
hónapra elegendő tűzifát
– és ahol a kályha vagy kazán alkalmas az elégetésére,
papírhulladékból készített
„téglát”, papírpelletet – rászorultságtól függően idén is
azok kapják, akiket a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási és Szociális Irodájának munkatársai javasoltak

támogatásra. A tüzelőt az
önkormányzat megbízásából
a Közpark Kft. teherautója
szállítja ki a leginkább hátrányos helyzetben élőknek.
A települési támogatásban
részesülő, gázzal fűtő családok szén-monoxid-riasztót
kaphattak a fűtési szezon
elején: idén száz készüléket
osztottak ki a szociális iroda
javaslatai alapján.

Hosszas politikai, olykor személyeskedésbe hajló vita után
visszahívták a Szociális és Lakásügyi Bizottságból és elnökhelyettesi pozíciójából az alakuló
ülésen megválasztott Lackner
Csaba képviselőt, helyére a bizottságba Paróczai Anikót választották meg. Ezen kívül a képviselő-testület tagjai határozatban
fogadták el, hogy felszólítják
Lackner Csabát arra, mondjon le
képviselői mandátumáról, és távozzon a kispesti közéletből. Gajda Péter polgármester a vitában
elmondta, a „Lackner-ügyet” nem
lehet Kispesttel egybemosni, hiszen bármennyire is feketén akarják sokan feltüntetni a kerületet,
a kampány sem erről az ügyről
szólt itt helyben, hanem azokról
az eredményekről, óvodák, bölcsődék, iskolák fejlesztéséről,
beruházásokról, amelyeket az
elmúlt években elértek. A várható költségvetési többletbevételek
miatt módosították a képviselők
az önkormányzat építményadó-

Többek között Lackner Csaba bizottsági
tagságának megszüntetéséről, telek- és
építményadó-emelésről, a helyi tűzoltóság
támogatásáról, a Kerületi Építési Szabályzatról, folyószámlahitelről döntöttek a
képviselők az idei év utolsó testületi ülésén.
ról szóló helyi rendeletét. A 2020.
január elsejétől életbe lépő módosítás szerint az építményadó
(eddig 1270 forint) 22 százalékos
növekedés után 1550 Ft/négyzetméterre módosul. A vitában Gajda
Péter elmondta, hogy sajnos Kispest forráshiányos kerület, hiszen
nincsenek nagy gyárai, repülőtere, mint a környező kerületeknek,
így a jogszabályok adta lehetőségekkel élve tudja emelni csak bevételeit. A polgármesteri hivatal
illetékes irodájának vezetője kérdésre válaszolva elmondta, hogy
ez az emelés közepes mértékű,
hiszen a jogszabályban akár 1800
forint/négyzetméter is lehetne az

adó. Hasonló indokkal módosították a helyi telekadóról szóló
önkormányzati rendeletet is. A
telekadó 2020. január elsejétől –
12 és 10 százalék növekedés után
– 1500 négyzetméter alatti telkek
esetén 300 Ft/négyzetméterre,
1500 négyzetméter feletti telkek
esetén 350 Ft/négyzetméterre
módosul. A két rendeletmódosítással várhatóan 80-100 millió
forint többletbevétel származik,
amelyet fejlesztésre fordíthat a
kerület. Kispest Önkormányzata
megalkotta a Vak Bottyán utca
– Derkovits Gyula utca – Wesselényi utca – Móricz Zsigmond
utca – Simonyi Zsigmond utca
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– Kisfaludy utca – Ady Endre
út páratlan oldalának telekvégei
(37–49.) – Hunyadi utca – Üllői
út – Mátyás király utca – Ady
Endre út – Rákóczi utca páratlan
oldala – Nagykőrösi út – Méta
utca –Kolozsvár utca – kerülethatár – Ferihegyi repülőtérre vezető
út által határolt területre a Kerületi Építési Szabályzatot (KÉSZ).
Az új szabályozásban elsősorban
a megújult fővárosi településrendezési eszközökkel teremtették
meg az összhangot, egyúttal az
építés rendjének szabályait is
megújították. A kerületi KÉSZ
kiegészítéseként döntöttek a képviselők az Ady Endre út – Bercsényi utca páros oldala – Nagykőrösi út – Határ út által határolt
Wekerletelep területére készülő
Kerületi Építési Szabályzat tervezetről is. Az ehhez szükséges terveket a Perfektum Mérnöki Kft.,
a Lonberg Kft. és a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. tervezői
készítették, partnerségi egyeztetésen kiegészítették, módosították.
A képviselő-testület úgy döntött,
hogy 650 millió forint összegű
folyószámla-hitelkeretet
vesz
igénybe 2020. január 2-tól 2020.
december 31-ig az OTP Bank
Nyrt.-től. Szavaztak a képviselők
arról, hogy kéri az önkormányzat
„A wekerlei kispiac átépítése”
című TÉR-KÖZ pályázat támogatási szerződésében foglalt határidő meghosszabbítását, mert
az engedélyeztetési eljárások és
egyéb, korábban nem látott okok
miatt az építkezés elhúzódik. A
napirend kapcsán Horváth Gyula,
Kispest Kft. ügyvezetője elmondta, hogy nem volt szerencsés a felújítást egy működő piacon végezni, mert ez is hátráltatta a munka
határidőre történő befejezését. De
nehezítette a munkát az is, hogy
folyamatosan szerettek volna
megfelelni a wekerleiek, a piacon
dolgozók és a helyi civilek igényeinek is, ami nem mindig volt
összhangban egymással. Elfogadták a beszámolókat a Gyöngyvirág Kórusalapítvány (800 ezer
forint), a Puskás Ferenc Alapítvány (450 ezer forint), az Értelmi
Fogyatékosok Napközi Otthona
Gyöngyszemek Alapítvány (100
ezer forint) és az Egyszer Élsz!
Hogyan Élsz? Alapítvány (40
ezer forint) 2019. évi támogatásainak felhasználásáról, valamint
a kerületi alapítványok nyári táborozástámogatásáról, illetve a
Deák gimnázium 2019. évi támogatásáról szóló szerződést.
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Facsemeték

Búcsúzom…

Tovább zöldült a kerület: a 10 Millió
Fa országos civil szerveződés helyi csoportja 22 facsemetét ültetett
el Kispesten, az Élet Napján. Ajtay
Szilárdtól, a faültetés egyik kispesti
szervezőjétől (a másik Kertész Ildikó volt) megtudtuk, ez volt az első
országos akciója a Bojár Iván András
művészettörténész által július elején
indított 10 Millió Fa mozgalomnak,
amely hosszú távon 10 millió fa elültetését tűzte ki célul Magyarországon
(Kispestre 60 ezer fa jut). A szervező
elmondta, csaknem 120 településen
van jelen a közösség, amely mintegy
60 ezer tagot számlál. Ezen a napon
75 településen, 300 helyszínen csaknem 5000 fát ültettek el a 10 Millió
Fa önkéntesei. Ezek közé tartozott a
három kispesti helyszín – az Üllői úti
könyvtár előtti fűsáv, a József Attila
utcai játszótér környéke és a Zrínyi
utcának a József Attila utca és az Ady
Endre út közötti szakasza – a 22 facsemetével. A kispesti csoport mintegy 250 ezer forintot gyűjtött össze,
ebből vásárolták meg a fákat és szállították azokat az ültetési helyszínekre.
„Az a cél, hogy árnyékot adjanak, élhetővé és széppé tegyék az utcáinkat,
megkössék a szenet, oxigént termeljenek, párologtassanak, lépegető esőfelhőket termeljenek” – fogalmazott
Ajtay Szilárd az önkéntesek előtt a
reggeli eligazításon.
A Zöldprogram Iroda és a Közpark
Kft. szakmai tanácsokkal, komposztfölddel és szerszámokkal támogatta
az akciót, az Átalakuló Wekerle közösség, az 1. sz. Rákóczi Lakásfenntartó Szövetkezet, valamint a Richter
Gedeon Nyrt. 1. számú óvodájának
szülői munkaközössége is segített
a helyi szervezetnek. A csoport az
ültetések után sem hagyja magára a
facsemetéket, folyamatosan öntözik,
gondozzák azokat.

„…Kispest önkormányzatától és kedves kerületi lakosaitól! Romaügyi
feladatom itt véget ért. Köszönöm
elsősorban Rátkay Andreának, hogy
méltónak talált erre a munkára, és
Vinczek György alpolgármesternek,
aki segített ebben! Köszönet illeti
Kispest önkormányzatát, hogy kellő
figyelmet és segítő szándékát tudja adni kerületi cigány származású
lakosainak is! Zhutil o Sunto Del
Kispesta! Sagda po lasho drom te
phirel! – írta búcsúzóul Facebookoldalára az önkormányzat eddigi romaügyi referense, Kállai Szilvia.

A „fahiányos” Kertvárosban bizony sok-sok fának volna még helye

A vidéki autósok ingyenes parkolóként használják a közterületeket

Őszi faültetési program
indult városszerte

Közérdekű témák az
idei közmeghallgatáson

A kerületi Zöldprogram keretében Kispest önkormányzata a Zöldprogram Iroda és
a Közpark Kft. munkatársaival közösen újabb fákat ültetett és ültet el az elkövetkező
időszakban a város különböző pontjain. Az őszi ültetési
program részeként, októbertől
várhatóan december elejéig a
friss telepítések befejeződnek.
Összességében 183 facsemete
telepítését rendelte meg az önkormányzat, további 57 fiatal
fát pótlásként ültetnek majd el.
A telepített fák többsége hárs,
juhar, déli ostorfa, platán, de
van néhány díszkörte- és vérszilvafa is. A Zöldprogram Iroda tételes tájékoztatása szerint
az idei közösségi költségvetés
szavazásakor a Kertvárosból
a fásításra érkezett a legtöbb
szavazat, így a városrészre
eső 6 millió forintból elindult a program. A kertvárosi
facsemeték telepítése 72 százalékban a közösségi költségvetés terhére, a többi pedig a

Az önkormányzat saját erejéhez mérten jelentős ös�szegeket fordít utak, járdák
építésére és karbantartására,
míg a fővárosi kezelésű utakon, főútvonalakon tapasztalt
hibákkal kapcsolatos észrevételeket a hatáskörrel rendelkező Budapesti Közlekedési
Központnak továbbítja. Patek
Gábor, a Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda
vezetője ígéretet tett arra, hogy
az önkormányzat közútkezelői minőségében, helyszíni
bejáráson ellenőrzi majd a
Kertvárosban telefonkábeleket fektető kivitelező munkáját, és szükség esetén kötelezi
a hibák javítására. Az elmúlt
években több mint 600 új parkolóhely épült Kispesten, de
számos problémát okoz, hogy
más kerületekben élők, vidéki
autósok ingyenes P+R parkolóként használják a kerület
közterületeit. A Polgármesteri
Programban megfogalmazott
javaslat szerint az önkormány-

Összesen 183 facsemete telepítését rendelte meg az önkormányzat, további 57
fiatal fát pótlásként ültetnek majd el. A
telepített fák többsége hárs, juhar, déli
ostorfa, platán, de van néhány díszkörte
és vérszilva fa is.
Zöldprogram Iroda költségvetéséből történik. A Kertváros
önkormányzati képviselőjétől,
Vinczek György alpolgármestertől megtudtuk azt is, hogy
bár alapos és körültekintő

NEM SZÍVESEN
TAKARÍTJÁK A LEHULLÓ LEVELEKET
tervezés előzte meg a fásítási
akciót, ám amikor a tényleges
telepítésre került volna sor, sokan mégiscsak tiltakoztak az
ellen, hogy az ő házuk közelébe fát ültessenek a szakembe-

rek. Legfőképpen azért, mert
a lombos fák által lehullajtott
leveleket az ingatlantulajdonosoknak kell összetakarítania.
Vinczek György szerint ez a
hozzáállás nagyon meglepte,
és furcsa, hiszen az amúgy is
„fahiányos” Kertvárosban bizony sok-sok fának volna még
helye. Ennek ellenére voltak,
akik örültek a fatelepítési akciónak, és voltak, akik nem is
várták meg az önkormányzat
programját, saját költségen
láttak hozzá a fásításhoz. Köszönet nekik érte! A lakossági
ellenállás nem veszi el a kedvünket, várjuk a kertvárosiak
jelentkezését! – tette hozzá az
alpolgármester.

DÍJAZOTT

Régen nem látott érdeklődés mellett tartotta meg évi rendes, törvényben előírt
közmeghallgatását Kispest Önkormányzata. A polgármestert, a szakembereket
avargyűjtésről, személyes problémákról, piacfelújításról is kérdezték.

PATEK GÁBOR
zat valamennyi itt élő számára
továbbra is ingyenesen biztosítaná a parkolást, a nem Kispesten élőknek azonban fizetniük
kell majd. Plánk Róbert ezredes, Kispest rendőrkapitánya
hangsúlyozta, hogy a rendőrség kiemelten koncentrál a

baleseti gócpontokra, s járőrautókból is végeznek sebességméréseket. Több lakossági
észrevétel is érkezett a közterületi avargyűjtő ketrecekkel
kapcsolatban. A polgármester
aláhúzta, az önkormányzat
idén a korábbiaknál nagyobb
ketreceket helyezett ki Wekerlén, és továbbra is ingyenesen
biztosít a lakosság számára
zöldhulladékgyűjtő zsákokat,
az elszállítás és a komposztálás költségeit az önkormányzat
állja. A közmeghallgatáson
egyebek mellett elhangzott
még, hogy az önkormányzat
Kispest összes óvodájában ellenőrzi majd a játszóeszközök
állapotát.

Prima-díjas
Idén tíz kategóriában vehették át a
Prima Primissima Díjakat a magyar
szellemi élet, a művészet, a tudomány
és a sport jeles képviselői a Müpában.
A magyar oktatás és köznevelés kategóriában Neuwirth Anna Mária,
az Ady iskola néptáncpedagógusa
vehette át az elismerést. Neuwirth
Anna Mária néptáncpedagógus 24
éven keresztül volt a Bihari János
Táncegyüttes vezetője, és az iskolai néptáncoktatás megalapozója, a
szükséges tananyagok kidolgozója..
Gratulálunk az elismeréshez! (Fotó:
MTI/Szigetváry Zsolt)
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EMLÉKKONCERT

PARKOK

Pege Aladár
Lassan feledésbe merül, hogy a világhírű, cigány származású nagybőgőművész, a magyar dzsessz kiemelkedő
alakja, akit nemzetközi kritikusok „a
nagybőgő Paganinije” néven is emlegettek (Pegenini), kispesti. A Losó
Györgyné Melinda vezette Romák
Felzárkóztatásáért Egyesület (XIX.,
Klapka utca 50., tel.: 06-20-223-6287)
emlékkoncertet szervezne Kispest
híres szülöttének, ezért 2020. április
30-ig várják azok jelentkezését, akik
segíteni tudnának, akik ismerték személyesen Pege Aladárt, esetleg ismerik a még élő családtagokat, feleségét.

ADVENT

Rénszarvas
Egészen vízkeresztig, azaz 2020. január 6-ig áll majd a kispesti Városháza előtt az a csaknem 6 méteres, este
kivilágított rénszarvasszán-installáció, amelybe egy-egy fényképfelvétel
erejéig bele tudnak ülni a gyerekek
– tudtuk meg a Városháza illetékes
irodáján Patek Gábortól. Hogy a rénszarvasszánt minél több kisgyerek
láthassa, kipróbálhassa, ismét azt kérik, hogy a könnyűszerkezetes szánba lehetőleg csak gyerekek üljenek
– egyszerre legfeljebb ketten –, a rénszarvast pedig ne lovagolja meg senki
sem!
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Látványos
változás lesz

Vinczek György alpolgármester és a gyerekek a lámpagyújtáson

Bogó Józsefné hiába kérdezte képviselőtársát, Dódity Gabriellát

Közös lámpagyújtás
és lampionos felvonulás

Visszavonta a beígért támogatást a minisztérium

Az idei lámpagyújtáson az önkormányzat nevében Vinczek
György, Kispest alpolgármestere, a kerületi egyházközösségek nevében pedig Harkai
Ferenc Csaba, a Kispesti Központi Református Egyházközség lelkipásztora mondott néhány köszöntő szót. Az ünnepi
szavak után a gyerekek és az
alpolgármester, a hagyományoknak megfelelően, közösen kapcsolták fel a Templom
térről a város nagyobb tereinek
díszvilágítását, többek között
az Atatürk, a Kossuth, a Városháza, a Kós Károly téren.
Az ünneplők lampionjaikkal
most is átsétáltak a központi
játszótérre. A felvonulókat a
KMO Művelődési Központ
Obsitos Zenekara kísérte, karmesterük Nagy Zsolt százados
volt. A központi játszótéren a
gyerekeket rénszarvas, Mikulás és krampuszok várták. A
műsor részeként Varga Attila,
Kispest alpolgármestere és a
gyerekek közösen meggyúj-

Fut a pénze után a Pilisi Parkerdő Zrt., mert a kormánypárti Dódity Gabriella által
igényelt és beígért 10 millió
forintnyi minisztériumi támogatást visszavonták, így
az önkormányzat nem kapja
meg a Pilisi Parkerdő Zrt. által
fenntartott, állami tulajdonban lévő, a KöKi-hez közeli, a
gyorsforgalmi út melletti erdősáv szabadidő- és sportparkká
alakításához még szükséges
támogatást. A most keletkezett
költséghiányt az önkormányzat nem tudja és nem is fogja
átvállalni. Dódity Gabriella,
az akkori az önkormányzat
Fidesz-KDNP-frakciójának
vezetője, Kispest fejlesztési
tanácsnoka hónapokon keresztül kampányolt és dicsekedett
azzal a tízmillió forinttal, amelyet az ő személyes közbenjárására ígért meg az Emberi
Erőforrások Minisztériumában
Szabó Tünde sportért felelős
államtitkár, az állami tulajdonú
erdősáv szabadidő- és sport-

Tizedik alkalommal gyűlt össze Kispest
apraja-nagyja a Templom téren, hogy
részt vegyen a jelképes közös lámpagyújtáson, majd a lampionos felvonuláson, valamint az első adventi gyertya
meggyújtásán a központi játszótéren.

VARGA ATTILA
tották az adventi koszorú első
gyertyáját a kisszínpadon.
Az est zárásaként Varga Feri
és Balássy Betti zenés gyerekműsorát látták, hallották
a kispestiek, akiket meglepetésként, ajándékként szaloncukor, tea és a felnőtteket

forralt bor várta. Mint arról
már korábban beszámoltunk, a
városban csaknem 1700 méter
fényfüzért, azaz közel 17 ezer
LED-lámpát használtak, míg a
lampionos felvonulás központi
helyszínét, a Templom teret
mintegy 5500 méter fényfüzérrel díszítették, és nem maradt el a központi karácsonyfa,
a díszes felirat és a Betlehem
sem. A Templom tér feldíszítését – az Ady Endre út menti
fákat is ideértve – teljes egészében a Közpark Kft. munkatársai végezték idén is. A
központi játszótér díszítését a
Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda és a Gondnokság közösen szervezte.

Bogó Józsefné, a Környezetvédelmi Bizottság elnökének kérdésére, testületi
ülésen derült ki a fideszes Dódity Gabriella számára, hogy az általa igényelt és
beígért 10 millió forintnyi minisztériumi
támogatást visszavonták.
parkká alakításához. A területet ünnepélyes keretek között
2019. szeptember 19-én adták
át, ekkor Dódity Gabriella még
arról beszélt, hogy az erdő frissítését az állam a Nemzeti Sza-

30 EZER NÉGYZETMÉTER ERDŐTERÜLET ÚJULT MEG
badidős – Egészség Sportpark
Program keretében 10 millió
forinttal támogatja, de a beígért pénz nem érkezett meg.
Jött helyette egy rövidke levél
2019. november 11-én az ál-

lamtitkártól, aki arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy
„a támogatási konstrukcióhoz
a Nemzeti Kommunikációs
Hivatal (NKOH) nem járult
hozzá, a megkötött szerződés
semmis, támogatói jogviszony
nem hozható létre, a támogatói
összeg lekötése nem lehetséges”. A 30 ezer négyzetméternyi, háromhektáros erdőterület
a kispesti önkormányzat és a
Pilisi Parkerdő Zrt. összefogásában újult meg, a beruházáshoz Kispest mintegy 20 millió
forinttal járult hozzá. Ebből
épült a kerületiek kérésére a
kutyafuttató és a szabadtéri
játszótér.

Jövőre is folytatják a lakótelepi parkok megújítását. A korábbi játszóterek helyett pihenőparkokat alakítanak ki több ütemben az Árpád utca
és a Nagysándor József utca, valamint a Toldy utca és a Széchenyi
utca között. Idén több mint 20 millió forintot fordított az önkormányzat arra, hogy az Árpád utca 7–11.
és a Nagysándor József utca 14–26.
közötti zöldterület is megújulhasson. Ezt a területet is a környéken
élők igényeinek megfelelően alakította át az önkormányzat, tehát
nem játszótér épült, ami zavarná a
lakókat – tudtuk meg Tichy Judittól,
a Zöldprogram Iroda vezetőjétől. A
pihenőparkban átkötő járdákat építettek és térkő burkolatot fektettek
le, padokat, székeket, kerékpártárolót helyeztek ki. Két fát, valamint
cserjéket és évelő növényeket telepítettek; tavasszal az ivókutat is újra
cserélik. A lakótelepi parkfelújítási
projekt másik állomásán, a Toldy utca 9–19. és a Széchenyi utca
8–18. közötti zöldterületen – szintén
a környező házakban élők igényeit
figyelembe véve – térkőre cserélték
a jelentős méretű aszfaltfelületeket,
új betonszegélyeket építettek, cserjékkel és évelő növényekkel újították meg a területet, egyszemélyes
padokat és ivókutat helyeztek ki.
Játszószerek ebben a parkban sem
lesznek. A parkfelújítás két ütemben
történt: a közelmúltban befejeződött munkálatokra 20 millió forintot
költött az önkormányzat, a második ütemet jövőre valósítják meg.
Tichy Judit irodavezetőtől megtudtuk, hogy részben befejeződött a
Szigligeti utca és a Táncsics Mihály
utca közötti park felújítása is, ahol a
burkolatokat cserélték, növényeket
ültettek és füvesítettek, a padokat
és a hulladékgyűjtőket tavasszal helyezik ki.
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SEGÍTŐK

Gyűjtöttek a hivatal dolgozói

Cselekvési
program

Mi sem maradtunk ki a jótékonysági akciókból. Az elmúlt hetekben a
Kispesti Polgármesteri Hivatal munkatársai, dolgozói is adományokat
gyűjtöttek és adtak a rászorultak számára. Az összegyűjtött adományokat a Kispesti Szociális Szolgáltató
Centrum segítségével eljuttatják az
Igazgyöngy Alapítványhoz és a kispesti rászorultaknak – tájékoztatta
lapunkat Ikladiné dr. Petres Veronika, a Humánszolgáltatási és Szociális
Iroda vezetője.

A fogyatékossággal élők világnapján
tartott ünnepséget a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat (SKKGSZ)
a Csillagok Napközi Otthonában.
A rendezvényen a Honvéd Együttes művészei, Gregus Anikó és
Dobrozemszky Gábor adtak zenés
műsort. Az ENSZ 1992-ben nyilvánította december 3-át a fogyatékossággal élők világnapjává, hogy felhívja
a társadalom figyelmét a fogyatékkal született, illetve betegség, baleset vagy katasztrófa következtében
fogyatékossá váltak problémáira. A
fogyatékossággal élők világnapján
Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere és Csordás Anett, a
csatlakozó szervezeteket képviselő
Lépjünk, hogy léphessenek! Közhasznú Egyesület elnöke hat pontból álló szándéknyilatkozatot írt alá,
amelyhez eddig 16 fővárosi kerület,
így Kispest is csatlakozott. A fővárosi
önkormányzat egyetért azzal, hogy
a fogyatékossággal élőket vagy idős
rokonaikat otthon ápolókat, illetve az
önállóan, de segítségre szoruló, fogyatékossággal élő embereket ellátó
szociális alapszolgáltatások fejlesztése közös ügy. A főváros megvizsgálja
jogi és pénzügyi lehetőségeit annak,
hogy a fogyatékossággal élő embereknek méltó és elérhető lakhatási
körülményei legyenek Budapesten;
felülvizsgálja az esélyegyenlőségi
programját; támogatja a nap 24 órájában elérhető személyi segítő szolgáltatás kialakítását; támogatja, hogy az
érintettek számára a 23 kerületet átfogó, elérhető információs bázist alakítsanak ki; lépéseket tesznek, hogy
a törvényi előírásoknak megfelelően
hozzáférhetőek legyenek a középületek a fogyatékossággal élő emberek
számára. A fővárosi önkormányzat
– a „semmit rólunk nélkülünk” elv
alapján – döntései előkészítésébe bevonja az érintett civilszervezeteket is.

GYÁSZ

Deákné Császár Gabriella, a közalapítvány elnöke és a kórus

Búcsúznak
munkatársuktól
A kispesti Kós iskola Facebookoldalán olvastuk a hírt: elhunyt
Schwartz Sándor, a magyarországi
első újszíves, akiről csak kevesen
tudták, hogy évtizedeken át az iskola gondnoka, majd portása volt. Soha
sem kérkedett azzal, hogy ő volt az
első újszíves, soha nem akart hasznot
húzni sem ebből. Sőt, nagyon utálta,
amikor a sajtó a műtéthez kapcsolódó
kerek évfordulókon mindig előrángatta, megtalálta. Nyugodjon békében!

Az önkormányzat munkatársa megmutatta az eszköz használatát is

Jótékonysági est a szívbeteg kétéves kisfiúért

Szén-monoxid-riasztót kapnak a rászoruló családok

A hagyományoknak megfelelően jótékonysági estet rendezett a Kispesti Rászorultak
Megsegítésére Közalapítvány
a Városháza dísztermében.
Az est bevételét az alapítvány
ötszázezer forintra kiegészítette. Az 1991-ben alakult közalapítvány évek óta szervez
célzott, kiemelten fontos adománygyűjtő rendezvényeket
– tudtuk meg Deákné Császár
Gabriellától, a Kispesti Rászorultak Megsegítésére Köz-

Az önkormányzat hetedik éve
támogatja a fűtési szezon elején a szociálisan rászoruló,
gázzal fűtő családokat. Idén
száz
szén-monoxid-riasztó
készüléket osztanak ki azok
között a kispesti családok között, akik települési támogatást
is kapnak. A hagyományoknak
megfelelően az évi első szénmonoxid-riasztó
készüléket
Gajda Péter polgármester vitte
el. Az elmúlt hét évben már
mintegy 500 kispesti család

alapítvány elnökétől. Az idei
jótékonysági est bevételével
a szívtranszplantációs műtét
előtt álló B. Patrikot támogatták. A kétéves kisfiú szüleivel
és két testvérével él Kispesten,
eddig 11 orvosi beavatkozáson
van már túl. Az est bevételét
a család egy, a műtét alapfeltételeként szükséges steril
szoba kialakításához szeretné
felhasználni. A műsorban idén
is a Csillag Kórus és Zenekara lépett fel. Újdonságként az

esten felléptek a New Ranga
Debreceni Linedance Klub
tagjai, akik countrytánccal
színesítették a műsort. A rendkívül aktív – havonta ülésező
– közalapítvány kuratóriuma
önkéntes alapon végzi szakmai
munkáját, azért, hogy a kispesti rászorultak speciális élethelyzetéhez (fogyatékosság,
tartós betegség, krízishelyzet,
egészségromlás következtében) pénzbeli segítséget nyújthasson.

kapott ilyen eszközt. A riasztókra most is csaknem 1,5 millió forintot költött az önkormányzat. Ezen kívül Kispest
Önkormányzata tüzelővel is
támogatja a leginkább hátrányos helyzetben lévőket. Az
évről évre nehezebb anyagi
körülmények miatt azonban
sok olyan család van, ahol
nem korszerűek a fűtőberendezések, felújításra, cserére nem
futja. A tüzelőberendezések
és a kémények rendszeres el-

lenőrzése és karbantartása, illetve a rendszeres szellőztetés
mellett ezeknél a lakásoknál a
szén-monoxid-riasztó felszerelése jelenthet még nagyobb
esélyt a sokszor halálos kimenetelű mérgezés megelőzésére. Erre volt is példa az elmúlt
években, hiszen négy esetben
az önkormányzat által adott
riasztó mentette meg a család
életét.
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Almási Judit
mentálhigiénés segítő szakember,
szeniorörömtánc-oktató
Különösen mozgalmas, testet és lelket frissen tartó témája
volt a Kispesti Alzheimer Café rendezvénysorozat tizenegyedik
találkozójának a Halásztanya étteremben. Almási Judit mentálhigiénés segítő szakember és szeniortánc-oktató a szenior
örömtánc rejtelmeibe kalauzolta el a résztvevőket, akik nem
sokáig kérették magukat, szívesen kipróbálták a társasági tánc
egyik formáját, az „ülőtáncot” is, és személyesen megtapasztalhatták, hogy már ilyen rövid idő alatt is milyen jó hatással
van a szervezetre. A szakembert az örömtánc történetéről,
élet- és lélektani jelentőségéről faggattuk.

Mit takar az örömtánc kifejezés, honnan
ered, mely országokban van hagyománya?
Ezt a táncstílust külföldön többnyire szeniortáncnak nevezik, Magyarországon „szenior
örömtáncnak” hívjuk, ezzel is megkülönböztetve a hagyományos szenior társastánctól.
Németországban a neve ErlebniSTanz (élménytánc). Az elnevezésben a tánc filozófiája is megjelenik, azaz itt mindenki a maga
örömére táncol, a saját képességeinek megfelelően. Nincs megmérettetés, nincs teljesítménykényszer. Módszertanát Németországban
alkották meg az 1970-es években, majd rohamosan elterjedt Európa számos országában.
2019 májusában, a Norvégiában megtartott 15.
kongresszuson Magyarország a Nemzetközi
Szeniortánc Szövetség (ISDC) teljes körű tagja lett a korábbi 14 tagország mellett (Ausztria,
Belgium, Brazília, Dánia, Finnország, Franciaország, Hollandia, Lettország, Luxemburg,
Németország, Olaszország, Dél-Tirol, Norvégia, Svájc, Svédország).
Miben más ez, mint a társastánc? A foglalkozásokra párosan kell menni, vagy előfordul „szerepcsere”?
Nem férfi és nő táncol együtt, hanem akár nő
a nővel is alkothat egy-egy párt, hiszen nem a
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hagyományos átkaroló társastánctartásban
táncolunk. Nincs vezető és követő, mindenki a saját lépéseiért felel. Nem lépéseket és
figurákat tanulunk meg, amelyek aztán egy
zenés táncesten szabadon variálhatóak, hanem minden zenére egyedi koreográfia készül, s ezeket a táncórákon közösen tanuljuk
meg és gyakoroljuk. Táncórákra egyedül is
lehet jönni, mindig az adott alkalmon résztvevők döntik el, hogy ki melyik pozícióban
táncol. Sőt, ajánlott időnként a pozíciócsere
is! Ez a változatosság különösen fejleszti
a testtudatosságot, mozgáskoordinációt és
a térbeli tájékozódóképességet. A szenior
örömtáncórákon az egyes zeneszámokra
készült egyedi koreográfiákat tanuljuk meg.
A párok a formációs táncokhoz hasonlatosan a kör ívén vagy négyszög alakzatban
állnak fel, s a koreográfiákba beépítetten
partnercserék is történnek.

kal közösen végzett szabadidős program
gyakorlására, élményszerzésre, ami jelentősen növeli az életminőséget.

Kiknek ajánlják az örömtáncot?
Elsősorban az érettebb korosztály, az 50
éven felettiek számára kifejlesztett módszer, de bátran ajánlom mindazoknak, akik
szeretnek táncolni, szeretik a társaságot, és
egy kevésbé intenzív mozgásformára vágynak. Tudok hazai példáról, ahol túlsúlyos
fiatalok mozgásterápiájában alkalmazzák a
szeniortáncot.

Sokan a fájdalomra hivatkoznak, amiért
semmiféle mozgást nem végeznek. Mi
van a tánc esetében?
A köznyelven „boldogsághormonnak” nevezett endorfint szervezetünk nagy men�nyiségben termeli táncolás közben. Ez egy
erősen fájdalomcsillapító hatású, morfiumhoz hasonló fehérje, amely a fájdalomcsillapítás mellett az öröm és nyugalom érzését is befolyásolja. Tánc közben gyorsan
megfeledkezünk a kisebb mozgásszervi
fájdalmainkról, s ahogyan bemelegednek
az izmaink, megnő a folyadéktermelés az
ízületeinkben, egyre könnyebbé válik a
mozgásunk is, örömteli és eredményes lesz
a tevékenységünk.

Ha valakinek a párja nem szeretne vagy
nem tud menni, egyedül is eljárhat?
Egyedül is lehet jönni, mindig az adott alkalmon résztvevők táncolnak együtt párban, vagy a kontratáncokban és squaretáncokban hat- vagy nyolcfős csoportokban.
A blokktáncok (line dance) és a körtáncok
pedig nem igényelnek párt, itt mindenki
ugyanazt a lépéskombinációt táncolja egy
nagy körben kézen fogva vagy a térben egy
meghatározott alakzatban.
Mi van akkor, ha mondjuk betegség miatt kimarad néhány óra?
Természetesen a rendszeres gyakorlásnak
érzékelhető eredménye van, az új táncokat
gyorsabban tanulják meg a törzstagok, de
egy-egy hiányzás nem okoz fennakadást a
folyamatban. Az órák a szó klasszikus értelmében nem épülnek egymásra. A lépések
és figurák nagyon egyszerűek, a hétköznapi
mozgáshoz hasonlatosak, rövid idő alatt elsajátíthatók.
Mennyire fontos a társadalmi hatása
ezeknek a találkozásoknak?
Az időskort a növekvő kapcsolati veszteségek jellemzik, sokan vesztik el társukat,
rokonaikat, barátaikat, a nyugdíjba vonulással munkatársaikat. Az időskorral járó
egyik legfontosabb nehézség a magány. A
szeniortáncklubok lehetőséget teremtenek
új társas kapcsolatok kialakítására, mások-

Miért a tánc az a mozgásforma, amely
ilyen jó hatással van az emberre?
A táncolás amellett, hogy kitűnő szórakoztató szabadidős tevékenység, komplex
egészségvédő program. Jótékonyan hat a
testre, lélekre és szellemre egyaránt. Mint
kíméletes sporttevékenység, növeli az állóképességet, erősíti az izmokat, serkenti a
keringést és a légzést, javítja a testtartást, az
egyensúlyérzéket és a mozgáskoordinációt.
A szervezetünk táncolás közben immunerősítő, fájdalomcsillapító, stresszoldó és hangulatjavító biokémiai anyagokat termel. A
lépések memorizálása mint tanulási folyamat, segít a szellemet frissen tartani, javítja
az emlékezőképességet.

Szépít-e, fiatalít-e az örömtánc?
Kronológiai korunk, azaz a megélt éveink
száma gyakran nem azonos a biológiai korunkkal – testünk állapota, teljesítőképessége – és a pszichológiai korunkkal, vagyis,
hogy hány évesnek érezzük magunkat. A
rendszeres aktivitás és az erős, megtartó
kapcsolati háló, esetünkben a rendszeres
táncolás, a táncklubokban kiépülő barátságok mind segítenek abban, hogy korosztályunk átlagánál fiatalabbnak és fittebbnek
érezzük magunkat. A kiegyensúlyozott lelkiállapot a külső megjelenésünkben is tükröződik. Úgyhogy bizton állíthatjuk, hogy
a tánc „szépít”!
Vannak-e hatásvizsgálatok, tudományos
tapasztalatok?
A tánc pozitív élettani hatását több száz
tudományos vizsgálattal alátámasztották.
A kutatások irányultak többek között a fiziológiás hatásokra, a pszichoterápiás hatásmechanizmusra, az agy működésére.
A neurodegeneratív megbetegedések, így
a demencia kutatásában is fontos szerepet
kapott a tánc terápiás alkalmazásának vizs-

interjú
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gálata. A New York-i Albert Einstein Orvosi Kollégium kutatói 21 éves kísérletük
alapján igazolták, hogy az időskori szellemi
hanyatlás (demenciaszindróma) kockázatát más aktivitásokkal szemben (golfozás,
biciklizés, úszás, keresztrejtvényfejtés)
legnagyobb mértékben, 76 százalékban a
rendszeres táncolás csökkentette.
A kispesti Alzheimer Caféban az ülőtáncot is kipróbálták. Mi az az ülőtánc?
A szeniortáncnak létezik egy különálló ága
mozgásukban korlátozottaknak és/vagy
szellemi hanyatlással élőknek, a szeniortánc plusz. A fülbemászó dallamokra, az
adott korosztály számára ismert és kedvelt
slágerekre készült egyszerű koreográfiákat
ülve végeztethetik a résztvevőkkel. A mozgást eszközökkel, például színes kendőkkel, ritmushangszerekkel segítjük, ezekkel
serkentjük az aktivitást, növeljük a mozgástartományt, javítjuk a mozdulatok kivitelezésének pontosságát. A demenciával élő
idős személyek gondozásában nagyon fontos szerepet kap a rendszeres foglalkoztatás. Ezen tevékenységek terápiás hatásúak,
javítják a fiziológiás és pszichés állapotot,
lassítják a leépülési folyamatot, elősegítik
az önellátó képesség minél tovább való
fenntartását. Az ülőtáncban a könnyítés,
hogy széken ülve mozgunk, tehát nem állunk fel és nem lépkedünk, de a kéz és láb,
akár a fej és törzs mozdulatai is az adott koreográfia szerint kötötten zenére, ritmusra
történnek.
Szeretik a demenciával élők ezt a mozgásformát?
Tapasztalataink szerint ez az egyik legkedveltebb aktivitás, amibe a demenciával élő
személyek is könnyen bevonódnak. A szellemi hanyatlás egyik vezető tünete a rövid
távú memória romlása. A hosszú távú memória, ezen belül is a zenei memória marad
a legtovább érintetlen. Fiatalkorban kedvelt
dallamok hallgatásával előhívhatók a régi
emlékek, a régi táncestek hangulata és az
ehhez kötődő mozgásanyag. A fiatalkorban
rögzült mozgásos és érzelmi élményanyag
az ún. implicit memóriában rögzült, a bevésődés körülményeit utánzó ingerekkel
felidézhető.
Ha valaki szeretne Budapesten, Kispesten örömtáncolni, hol próbálkozhat?
Magyarországon 2017-ben képezték az
első szeniorörömtánc-oktatókat. Ma 130
oktató tart 150 helyszínen, Budapest minden kerületében és országszerte örömtáncórákat. Pontos információ a helyszínekről a
szeniortanc.hu weboldalon található.
Varga Ibolya
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ÜNNEPLÉS

Bőröndökbe
tették a múltat

Nemzeti italbolt
Alapításának hatvanadik évfordulóját
ünnepelte a Hungária Általános Iskola
és Kollégium. A születésnapot színes
műsorral, kiállítással és régi diák-, tanártalálkozóval tették még emlékezetesebbé. Az eseményre meghívták az
iskola tanulóit, kollégáit, a szülőket,
segítőiket és támogatóikat, a volt tanítványokat és munkatársakat. Külön
örültek annak, hogy intézményük
volt dolgozói közül a három legmeghatározóbb személyiség is még ott
lehetett – hangsúlyozta Dékán Zsuzsanna szabadidő-szervező, majd név
szerint is említette dr. Lehoczki Jánosnét, Éva nénit, intézményük egykori igazgatóját, Sidó Gyulánét, Ildi
nénit, intézményünk előző igazgatóhelyettesét, valamint Gémes Antalt,
Tóni bácsit, a hatvanadik évfordulós
esemény korelnökét, a legendás pedagógust. Fejes István, az intézmény
jelenlegi vezetője azokra az időkre
emlékezett, amikor 1959-ben az akkori kerületi tanács elhatározta, hogy
a wekerlei 4. számú általános iskolát
bentlakásos intézménnyé alakítják,
ahol olyan gyermekeket helyeznek el
hétfőtől szombatig, akik rendszeres
felügyelet mellett élhetnek és tanulhatnak. A korábban kerületi tanácsi
intézmény 1975-ben fővárosi, majd
2016-ban állami fenntartású lett. A
fenntartó nevében Bak Ferenc, a Külső-Pesti Tankerület igazgatója átadta
az intézménynek a hatszázezer, szabadon felhasználható forintról szóló
dokumentumot. Az ünnepi műsort a
Gyertyák című dallal nyitotta az iskola kórusa. Ezzel is emlékeztek azokra
a munkatársakra, tanítványokra, akik
már nincsenek velük. Megnyílt A
Hungária ’60 című, „bőröndbe rendezett” kiállítás, amelynek koncepcióját
és tárgyait Baranyi Éva, a kollégium
nevelőtanára találta ki, gyűjtötte ös�sze.

Feledy Balázs, Skoda Éva és Gábor Ilona a megnyitón

Kiállítással ünnepel
a születésnapos Helikon
A 25. születésnap alkalmából
Gábor Ilona, a kiállítótermet
működtető KMO igazgatója
köszöntötte a helikonos művészeket és a vendégeket. Gajda
Péter polgármester ez alkalommal arról beszélt, hogy a
Helikon nem csupán kulturális
egyesület, hanem igazi közösség. Mint mondta, bízik benne,
hogy a művészkörhöz hasonlóan a kerület is egy ilyen baráti társaság, nagy család.
A kezdeteket és a korhangulatot, a rendszerváltással
megindult kulturális pezsgést
Feledy Balázs művészeti író
idézte fel. Beszélt az önszerveződés elemi erővel feltörő
igényéről, amely a művészeti
életben is szakmai szervezeteket, valamint generációs, illetve területi szerveződéseket
eredményezett,
Budapesten
jellemzően a külső kerületekben. Mint mondta, a kavalkádból kitűnt a Helikon, amelynek
vezetőjét, Skoda Évát, az „ös�szetartó erőt” külön is méltatta. A kiállítás kapcsán a műfaji
sokszínűséget említette. Külön

Megalakulásának 25. évfordulóját nagyszabású kiállítással ünnepli a Kispesti
Helikon Kulturális Egyesület a Nagy Balogh János Kiállítóteremben, ahol 2020.
január 31-ig tekinthetik meg a helikonos
művészek alkotásait.
kiemelte, hogy Kispest kivételes hely abból a szempontból, hogy egyéni kiállításokat
is rendez a helikonos művészeknek a Nagy Balogh János
Kiállítóterem mellett a KMOban, a Wekerlei Kultúrházban
és a Városházán is.
Skoda Éva a közösség munkáját méltatta, és megköszönte
a tagoknak, hogy ezt az eredményt közösen elérték. „A negyedszázados évforduló fontosságát a művészek egy-egy
25 cm-es alkotással fejezik ki,
melyek kifejezetten erre az alkalomra készültek. A 25 éves
eseménytörténetre való visszatekintés bizonyságot ad, hogy
értékes, gazdag programot tudhatunk magunk mögött, és ez

az elkövetkező 25 évre irányadó!” – olvashatók Skoda Éva
gondolatai a kiállítás vezetőjében és az alkalomra megjelent
katalógusban.
Kiállító művészek: Bereczky
Ildikó, Csábi Kati, Duffek
Tivadar, Fajka János, Getto
Márton, Harasztÿ István, Hernádi Paula, Homoki Anikó,
Horváth Péter, Horváth Tamás,
Janisch Kornélia, Joanidu Tomai, Kristóf Lajos, Kuizs Lilla,
Lach Sándor, Mazalin Natália,
Németh Róbert, Nikmond
Beáta, Pál Csaba, Raj Csaba,
Ruttkay Sándor, Skoda Éva,
Takács Szilvia, Tényi Sarolta,
Urmai Ungurán László, Varga
László, Zálogh Sándor.

LEVESEK
450 FT-TÓL

FŐÉTELEK
990 FT-TÓL

DESSZERTEK
350 FT-TÓL

NYITVA TARTÁS:

H-P: 11:00-18:00
Szombat: 10:00-15:00
Cím: 1195 Bp., Városház tér 2.
Fb.: facebook.com/konyhakertkispest
Mobil: 0620-503-6603
Ebéd házhozszállítást vállalunk!
Email: konyhakert19@gmail.com

Azt, hogy a dohányzás káros az egészségre, mindig is tudtuk.
Tudjuk anélkül, hogy unos-untalan az arcunkba tolnák, mondjuk
a cigarettás dobozokon. Azt, hogy a mutyi káros az országra, szintén tudjuk. Tudjuk akkor is, ha erről hallgatnak a reklámok, és
nem tart ez ügyben nemzeti konzultációt a kormány. Erre jó oka
van: a trafikmutyi volt az első bizonyítéka, hogy a Fidesz kész
akár törvényt is alkotni, hogy az általa kiválasztott kört gazdasági
előnyökhöz juttassa. Azóta ez a mentalitás rendszerré nőtte ki magát, az intézményesített, immár a gazdaság minden szegmensére
kiterjedő mutyit maga a Fidesz keresztelte el Nemzeti Együttműködés Rendszerének. Ebben a rendszerben persze nem mindenki
jár jól, de aki együttműködik a rendszerrel, az igen.
Így aztán, hogy a trafikok biztosan nyereségesen működjenek,
törvényben biztosított joguk, hogy alkoholt áruljanak, anélkül,
hogy erre az önkormányzatoknak vagy a helyi jegyzőnek ráhatása
lenne. Lett is baj, szinte mindenhol. Mert igaz, hogy ettől még
közterületen nem lehet alkoholt fogyasztani, de ennek betartatása,
főleg az éjszakai órákban, sajnos reménytelen.
Képviselőként már korábban levélben fordultam a NAV-hoz,
hogy törvényben rendezzük a problémát. Úgy tűnt, elérkezett a
várva várt pillanat, az Országgyűlés el is kezdte tárgyalni az ominózus törvényt, mely amúgy címében a dohányzás visszaszorításáról szól. Reménykedtünk, hogy ez együtt jár majd az italozás
visszaszorításával is, és megszűnnek az éjjeli, trafikoknak álcázott
bulihelyszínek. Már csak azért is reménykedtünk, mert a Fidesz
frakcióvezetője is arról nyilatkozott pár hónapja, hogy meg kell
szüntetni az éjszakai italárusítást a trafikokban, a helyi jegyzőt
pedig fel kell hatalmazni a szabályos működés betartatásához
szükséges jogkörökkel, a renitens boltokat akár be is zárhatják.
Hát nem így lett. Kocsis Máté visszaszívta ezt a javaslatát, és az
előttünk fekvő törvény nem tartalmaz ilyen korlátozásokat, sőt.
A javaslat – címével ellentétben – nem korlátozza a dohánytermékek forgalmazását, nem korlátozza az alkoholos termékek forgalmazását. Sőt, bővíti a trafikokban árulható termékek körét a
nagyobb profit érdekében. Úgyhogy marad a mutyi, maradnak a
rendzavaró nemzeti italboltok.
Burány Sándor
országgyűlési képviselő
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IDŐPONTFOGLALÁS

TILTAKOZÁS

Mondjuk le!
A Kispesti Egészségügyi Intézet dolgozói panaszkodtak arról, hogy a betegek nem jelennek meg a lefoglalt
időpontokban és le sem mondják azokat, így az intézet munkatársai ezeket nem tudják másoknak „odaadni”,
növekszik a várakozási idő egy-egy
rendelésre – mondta dr. Kumin Marianna, az intézet főigazgató-főorvosa.
Ezért arra kérik a kispesti betegeket,
legyenek körültekintőbbek az időpontok felhasználásakor, gondoljanak
időpontra váró betegtársaikra, és telefonáljanak, ha akadályoztatva vannak
vagy nem érnek oda az intézetbe!

SEGÍTSÉG

Véradók
A véradók napja (november 27.) alkalmából elismerést kaptak a sokszoros véradók: Kecskeméti József
és Simon József (60), Kádár János,
Petrovics Jánosné, Darázsi Katalin
és Somogyi Lászlóné (55), Kővári Edit (50), Domonkos László (40),
Domonkos Gergely (35), valamint
Bata Mária (20). Somogyi Lászlóné,
a Kispesti Véradók Egyesületének vezetője elmondta: sajnos a fiatalok nem
nagyon jönnek vért adni, de azért vannak kivételek: az önkormányzati képviselő Domonkos László, aki jó példát
mutatott fiának, az egyesület tagjának.
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Kiállítás
az erőszak ellen

Tényfeltáró előadást tartott dr. Németh Zsolt ny. r. ezredes

Mondj nemet!
konferencia volt a KMO-ban
Gábor Ilona, a KMO Művelődési Központ igazgatója köszöntőjében arról beszélt, hogy
bár művelődési intézményként
nem elsődleges feladatuk,
mégis szívügyükké vált ez
a program. A Mondj nemet!
komplex, „három lábon álló”
program, amelynek része az
általános és középiskolásoknak térítésmentesen szervezett
drogprevenciós csoportfoglalkozások, a K.I.A.B.Á.L társasjáték és a hozzá tartozó képzés,
valamint a szülők részére szervezett érzékenyítő foglalkozások, de egy olyan klub is (F20),
amely művelődési és szociális
színtér. Az önkormányzat nevében Vinczek György alpolgármester – aki a 2017-ben
alakult kispesti Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum (KEF) vezetője is – hangsúlyozta, hogy a
KMO 22 évvel ezelőtt, a művelődési intézmények között
talán egyetlenként ismerte fel
a társadalomra nehezedő problémát, és dolgozott ki ehhez

Nebáncs,Világ!, a gyermekeket ért családon belüli bántalmazás, a fizikai, lelki,
szexuális erőszak felismerése és kezelése volt a témája az immáron 22. Mondj
nemet! szakmai konferenciának a KMO
Művelődési Központban.

GÁBOR ILONA
mindenki számára elérhető országos programot. A KEF-ek
az önkormányzatok szintjén
alakultak országszerte, hogy
összefogásra ösztönözzék az
önkormányzatok területén tenni tudó és akaró intézményeket.
A kiszolgáltatott helyzetben

lévő gyermekáldozatok sorsa,
a rendszer hibái, a gyermekeket ért abúzus veszélyeinek
kihatásai címmel tartott olykor provokatív, vitát generáló
kérdéseket is feltevő, őszinte
hangvételű, sokszínű előadást
dr. Németh Zsolt ny. r. ezredes.
Mondandójának legfontosabb
elemeként arról beszélt, hogy
hiába a sok-sok jó szándékú,
tenni akaró civil, szakember a
létrehozott szervezetekben, ha
a nagy és nehézkes rendszerek
működése hibás. A nap végén
A gyáva c. színházi előadást
adták elő Mucsi Zoltán és Kovács Krisztián színművészek
közreműködésével, amelyet
interaktív beszélgetés követett.

A Méltóság Napja Templomban Iványi Miklós gondolt egy merészet

Prostitúcióról őszintén
A prostituáltak méltóságának
napján Iványi Miklós, a MET
lelkésze arra kereste a választ,
miért nem beszélünk nyíltan,
őszintén erről a témáról. Hogy
miért a templom a helyszíne
ennek a beszélgetésnek, Iványi Miklós utalt arra, hogy
12 évvel ezelőtt indították el
a Méltóság Napja programsorozatot, tiltakozva a közvélemény uszítása ellen, amely a
nemzeti kisebbségek, a zsidók,
a cigányok és a színes bőrűek
társadalmi kirekesztésére irányult. Sajnos a helyzet nem
változott azóta, így a méltóság napi rendezvények immár
más társadalmi csoportokkal is
foglalkoznak. Iványi szerint a
prostituáltak társadalmi megítélése katasztrofális. Ez az ősi
mesterség mindig megtalálható volt a különböző korokban,
és a prostituáltak megítélése
is mindig ugyanaz. A férfi a
haszonélvező, a szolgáltatást nyújtó pedig a perifériára
szorult lábtörlő, rabszolgasorba taszított tárgy, míg egy
tanulmányban a megkérdezett
férfiak 65 százaléka válaszolt
igennel arra, hogy vette-e már

Módszertanilag is színesen gondolkodtak
közösen az egyébként tabutémáról, amikor Iványi Miklós, a Méltóság Napja Templom (MET) lelkésze a szokásos templomi
programok sorába illesztette a prostituáltak méltóságának napját.
igénybe örömlányok szolgáltatásait. Ezen a ponton a lelkész
megemlékezett a félvér Lulu
White-ról, aki Mahogany Hall
néven szalont, bordélyházat
működtetett New Orleansban,
a dzsessz hazájában. Így kapcsolódott a naphoz Eichinger
Tibor és Zrubka Zsombor,
akik remek dzsesszmuzsikával, a szabadság hangjaival
töltötték ki az előadások közötti szüneteket. Az előadások
sorát De Coll Ágnes, a Baptista Szeretetszolgálat emberkereskedelem elleni küzdelem
programjának vezetője nyitotta. Különösen érdekes megközelítésben esett szó a prostituáltakról Frölich Róbert főrabbi
és Gábor György vallásfilozófus előadásaiban. A ritka szemléletű „zsidó bibliavizsgálat”
során az előadók arra jutottak,

hogy „a feslett erkölcs nem kizáró ok, hogy igazi hősök szülessenek”. A városszociológus
Ladányi János szerint a prostitúció legalizálása nem oldja
meg az ezzel együtt járó egészségügyi problémákat, nem
csökken a bűnözés, sőt az emberkereskedelem gyakorisága
sem változik. A szex ma már
nem cél, hanem eszköz ahhoz
az iparághoz, amely erre épült,
a rétegigény kielégítéséhez,
illetve a globálisan nagy üzlet
nyújtotta hatalmas bevételhez.
Moldova Ágnes dokumentarista rövid filmrészleteket
játszott be a Micsoda nőből,
a Las Vegas, végállomásból,
A nap szépéből, a Majdnem
szűzből és az Irina Palmból,
amelyek a kiszolgáltatottságról, az alkuhelyzetekről szóló,
„jól megcsinált mozik”.

A Városháza Tárlatok történetében
szokatlan kiállítás nyílt a Városháza
aulájában: a Nők a Nőkért Együtt az
Erőszak Ellen (NANE) Egyesület és
az önkormányzat figyelemfelhívó,
gondolatébresztő installációkat állított ki a nők elleni erőszakról. A kiállítást Kispestre hozó Paróczai Anikó
elmondta, hogy a 16 Akciónap eseménysorozatot 1991 óta világszerte
november 25., a nők elleni erőszak
felszámolásának világnapja és december 10., az emberi jogok világnapja között rendezik meg civilszervezetek és magánszemélyek, azért, hogy
felkeltsék a nyilvánosság figyelmét a
nők elleni erőszakra, kifejezzék szolidaritásukat az áldozatok iránt, és nyomást gyakoroljanak a döntéshozókra.
Magyarországon az általános vélekedés szerint csak migránsok követhetnek el erőszakot, pedig a nők 42
százaléka számol be arról, hogy érte
már szexuális zaklatás, és 9 százalékuk már szexuális bántalmazás áldozata lett – tette hozzá Paróczai Anikó.
A kiállítást megnyitó Füri Judit röviden ismertette az idén 25 éves NANE
tevékenységét, és örömét fejezte ki,
hogy a kispesti önkormányzat helyet
adott a kiállításnak. A Városháza falain molinókra nyomtatva a bántalmazást túlélők gondolatait és közösségi fotóit láthattuk. A „néma tanúk”
installációkon az elmúlt egy évben
bántalmazott és meghalt nőkre emlékeztek, akik bár kértek, nem kaptak
segítséget, tragédiával végződött az
életük. Nem magánügy a családon
belüli erőszak, ezért is elengedhetetlen, hogy az őket segítő szakemberek – jogi és szociális – képzésében
szerepeljen ez a téma is, hiszen az
elkövetők remekül tudják manipulálni, befolyásolni, megtéveszteni a környezetüket – szögezte le Füri Judit.

18

KISPESTI MAGAZIN

sporthírek

KISPESTI MAGAZIN

Beszélgetés Böjte
atyával a Kósban

ELISMERÉS

Három díjazott
Győri Imola, a Kispesti Bolyai János
Általános Iskola testnevelőtanára, Juhász Dániel, a Pestszentlőrinc-Kassa
Sportegyesület dzsúdóedzője és Oláh
László, a Kispest Sportegyesület asztalitenisz-szakosztályának vezetője
kapott Kispest Sportjáért-díjat idén,
az elismeréseket a Városháza dísztermében rendezett ünnepségen adták
át. A 2009-ben alapított díjat többek
között először Faragó Lajos, Kaszás
Kálmán, Szurgent Lajos, Vági István,
Ács Ödön (posztumusz), Kovács Kálmán, Gyimesi László, Kerekes Balázs,
Piroska János kapta.

LABDARÚGÁS

Közös emléktábla őrzi barátságukat és sportolói nagyságukat

Játszi-Foci
A Kispesti Sportközpont az önkormányzat támogatásával negyedik
alkalommal rendezte meg a JátsziFoci tornát Erős János, a Játszi-Foci
mozgalom kispesti koordinátorának
közreműködésével. Az Eötvös iskola
tornatermében most a 2008-2009-ben
született gyerekek vettek részt. A tornán hat fővárosi és négy vidéki csapat
játszott 15 mérkőzést. A Játszi-Foci
mozgalmat Zsíros László indította el,
hogy rendszeres sportolási lehetőséget adjon országszerte a játszótereken
vagy bármilyen talajú pályán, grundon a gyerekeknek.

Régi iskolájánál emlékeztek Puskás Ferencre
Puskás Ferenc halálának 13.
évfordulóján tartott megemlékezést az önkormányzat a legendás focista és barátja, Bozsik József emléktáblája előtt,
a Szegfű utcai iskolánál. Kispest díszpolgára, az Aranycsapat kapitánya 2006. november
17-én hunyt el. A megemlékezésen Gajda Péter polgármester, valamint két alpolgármester, Vinczek György és Kertész
Csaba hajtott fejet a két barát

emléktáblája előtt, és koszorúzta meg azt. A magyar labdarúgás történetének e két óriása
a Szegfű utcai iskola padjait
koptatta gyerekként. Vinczek
György arról beszélt a rendezvényen, hogy Puskás Öcsi
elsőként Kispesten lett díszpolgár (1991-ben), a kerület
haláláig tartotta a kapcsolatot
a nagyszerű sportemberrel, aki
egész életében kispesti maradt.
A Honvéd-szurkolókat a mai

napig Puskás öröksége tartja
össze, büszkék rá. Elmondta, a
kerület méltó módon őrzi emlékét: a kispesti Puskás-emlékhelyek – a Szegfű utcai iskola,
valamint a Bozsik Stadion falán lévő tábla, a Puskás iskolában és a KöKi-nél felállított
szobrok, a nevét viselő iskola
és utca – mind arról tanúskodnak, hogy két név, Puskás
és Kispest elválaszthatatlanul
egybeforrt.

címlapon
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Hány részből áll a szerzetesek ruhája, mit jelent a három csomó Csaba testvér madzagövén, miért az árva gyerekek nevelésével
foglalkozik Erdélyben – záporoztak az ehhez
hasonló kíváncsi kérdések az iskolában vendégeskedő Böjte atyához. Kós Károly közelgő születésnapja (december 16.) alkalmából
látogatott Böjte Csaba, a Dévai Szent Ferenc
Alapítvány alapítója az iskolába. A találkozó
előtt az iskola udvarán lévő kopjafánál mondott imát az iskoláért, az itt tanuló gyerekekért.
Böjte atyával először az alsó tagozatosok találkoztak, akiknek huncut mosollyal a szeme
sarkában, de őszinte szívvel válaszolt minden
kérdésre. Az árván hagyott vagy magára maradt gyerekek befogadását 24-25 éves korában életcéljának, hivatásának választó Böjte
atya 1992-ben fogadta be az első gyerekeket,
és teremtett nekik otthont. Az eltelt több mint
27 évben hatezer gyerek talált nála otthonra,
biztonságra. Mert „én azokat akarom szeretni,
befogadni, akiket senki sem szeret!” „Hihetetlenül izgalmas egy kisgyereket kézbe venni”, és figyelni, hogy abból „a kis vakarcsból”
lesz valami. „A ti szüleiteknek is élmény látni
benneteket! Ajándékozzátok meg a szüleiteket
ezzel az örömmel!” „Új utakat kell keresni, és
tanulni kell, hogy segíteni tudjunk!” – válaszolta egy kérdésre. Idén a Dévai Szent Ferenc
Alapítvány védenceinek, árváinak ajánlott fel
adományokat a Kós iskola közössége.
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Gajda Péter
polgármester fogadóórája:
Előzetes telefonos bejelentkezés alapján folyamatosan
(347-4525)
Polgármesteri Hivatal,
Városház tér 18-20.
Vinczek György
(12. sz. választókörzet)
alpolgármesteri fogadóórája:
Minden hónap második szerdáján 13 és 16 óra között,
telefonos egyeztetés alapján
(347-4523) a Polgármesteri
Hivatalban
képviselői fogadóórája:
Minden hónap harmadik
hétfőjén 17 és 18 óra között a
Kertvárosi Közösségi Házban
(Temesvár utca 117.)
Kertész Csaba
(6. sz. választókörzet)
alpolgármester fogadóórája:
Minden hónap második keddjén 14 és 16 óra között, telefonos bejelentkezés alapján
(347-4573) a Polgármesteri
Hivatalban
Varga Attila
(11. sz. választókörzet)
alpolgármester fogadóórája:
Telefonos egyeztetés alapján
(550-0019)
Burány Sándor (MSZP)
országgyűlési képviselő:
Előzetes telefonos bejelentkezés alapján folyamatosan
(06-20-466-8492)

Dr. Hiller István (MSZP)
országgyűlési képviselő:
Következő fogadóóráját 2019.
december 12-én, csütörtökön 17
órától tartja a kispesti MSZPirodában (XIX., Kossuth Lajos
utca 50.). Előzetes bejelentkezés nem szükséges
Dr. Béja Julianna
jegyző fogadóórája:
Előzetes telefonos bejelentkezés alapján (347-4529)
Városháza „A” ép. I/27.
***
1. sz. választókörzet
Fekete László
(Momentum-DK-MSZPPárbeszéd)
Minden hónap második keddjén
17 órától a Forrásházban
(Dobó Katica utca 18.)
2. sz. választókörzet
Bogó Józsefné
(Momentum-DK-MSZPPárbeszéd)
Minden hónap második hétfőjén 16 és 18 óra között az
MSZP-székházban
(Kossuth Lajos utca 50.)
3. sz. választókörzet
Rátkay Andrea
(Momentum-DK-MSZPPárbeszéd)
Minden hónap első péntekén
17 és 18 óra között a Kispesti
Vass Lajos Általános Iskolában
(Csokonai utca 9.)

4. sz. választókörzet
Teknős Ferenc
(Momentum-DK-MSZPPárbeszéd)
Minden hónap első szerdáján
16 és 17.30 között a Kispesti
Waldorf Iskolában (Vécsey
utca 9-13.), jelentkezni lehet
még a DK irodájában
(Ady Endre út 106.,
Tel.: 607-3879,
Email: dkkispest@gmail.com)
5. sz. választókörzet
Somogyi Lászlóné
(Momentum-DK-MSZPPárbeszéd)
7. sz. választókörzet
Lackner Csaba
(Momentum-DK-MSZPPárbeszéd)
Minden hónap első szerdáján
Telefonos egyeztetés alapján
folyamatosan
(06-20-549-2400)
8. sz. választókörzet
Ékes Gábor
(Fidesz-KDNP)
Minden hónap első szerdáján
17 és 18 óra között a Wekerlei
Társaskör Egyesület helyiségében (Kós Károly tér 10.)
9. sz. választókörzet
Paróczai Anikó
(Momentum-DK-MSZPPárbeszéd)

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

Minden páratlan hét keddjén 9
és 11 óra között az Ady Endre
út 190. alatt, valamint telefonos
egyeztetés alapján
(06-30-483-6529)
10. sz. választókörzet
Domokos Gábor
(Momentum-DK-MSZPPárbeszéd)
Listás képviselő
Dódity Gabriella
(Fidesz-KDNP)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-242-7079)
a Fidesz-irodában
(Ady Endre út 91.)
Listás képviselő
Fekete Márk (Fidesz-KDNP)
Listás képviselő
Lazányi Ferenc (FideszKDNP)
Minden hónap első szerdáján
17.00–18.00 óra között
Wekerlei Társaskör Egyesület
(Kós Károly tér 10.)
Listás képviselő
Ferenczi István (LMP)
Telefonos egyeztetés alapján
folyamatosan
(06-20-239-2122)

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

mozaik
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TÁRSASHÁZI

ROVAT
Hegyi András
írása

Eseménymentes ünnepeket!
Remélem, írásaimmal sok hasznos tanácsot tudtam adni önöknek
a társasházak szövevényes ügyeinek kezelésére, átláthatóságára.
Közeledik a karácsony és az év vége, a szabadságolások ideje.
Ennek ellenére a társasházaknál nem áll meg az élet, ilyenkor is
előfordulhatnak „események”. Ez lehet egy csőtörés, dugulás,
áramszünet, illetve karácsony idején lakástűz. Bosszantó lehet
egy lift meghibásodása miatt több emeletet gyalogolni a bevásárlószatyrokkal.
A közös képviseletek, valamint a társasházak minden esetben
biztosítanak ügyeletet, amelyet a gondnokok látnak el, ennek
hiányában a közös képviselő vagy az általa kijelölt személy. A
társasházakban ki kell függeszteni a közös képviselet – ahol van,
a gondnok – elérhetőségét, ahova az „eseményeket” be lehet jelenteni.
Alapesetben baleset, tűz, betörés, rablás esetén a központi, 112-es
segélyhívó telefonszámon lehet a bejelentéseket megtenni, és az
operátor riasztja a megfelelő készenléti szervet.
Csőtörés esetén – amennyiben az közös területen történik – minden esetben a gondnok vagy az ügyeletes személy értesítése szükséges. Ha a csőtörés a lakásban történik, akkor annak elhárítása
nem minden esetben társasházi feladat. Ugyanez vonatkozik az
elektromos áramszolgáltatás hibáira is.
A hibabejelentésre minden szolgáltató működtet 24 órás ügyeletet, ahol a bejelentéseket meg lehet tenni.
Vízművek: 06-80-247-247
ELMŰ: 06-80-383-940
Gázművek: 06-80-477-333
Csatornázási művek: 06-80-455-000
A liftekben ma már általános, hogy meghibásodás esetén segélyhívó rendszer üzemel. Ezen keresztül kapcsolatot lehet teremteni
egy központi operátorral vagy a gondnokkal, aki pár percen belül
intézkedik a beszorultak kiszabadításáról.
Ahol nincs központi szervezésű hóeltakarítás, jégmentesítés, ott
a tulajdonosok a társasház költségeire beszerezhetik a megfelelő
eszközöket, anyagokat, és maguknak kell elvégezni a járda hó- és
jégmentesítését.
Kérem, figyeljünk egymásra és környezetünkre!
Mindenkinek kívánok békés, „eseménymentes” karácsonyt és
boldog új évet!
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.: 06/20-416-5879,
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, gurtni csere,
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
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
Rácskészítés ajtóra, ablakra
és erkélyre. Előtető lakótelepi
erkélyre. Erkély, korlát felújítás üvegezéssel, festéssel is.
Egyéb lakatosmunkák- javítások. Tel.: 06 1 2842540, 06
70 2094230
Klímatelepítést vállalunk díjmentes felméréssel, árajánlatadással. Szaktanácsadást
és jótállást biztosítunk.
Lakások, családi házak, irodák hűtését, fűtését biztosító
klímaberendezések forgalmazása, telepítése, szervizelése. NEOKLÍMA Kft, 1196.
Budapest Hunyadi u 47. Telefonszám: 0620 9429 577és
06209 351 688
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
Nyugdíjas szűcs, szőrme
bundák javítását, tisztítását
vállalja. Tel.: 282-4247, 11
órától- 16 óráig.
Minőségi szobafestést, mázolást, tapétázást vállalok rövid határidővel, korrektáron,
garanciával. Antialkoholista
szakemberrel. Hívjon bizalommal! +3630/526-1267
Száz féle rövidárú, többféle színes méterárú. Olcsó
végkiárúsítás.Fizetés
megeggyezés szerint. Kispest Kossuth Lajos utca 68.
Tel.: 06 1 280-1147
Generál kivitelezés: kőműves,
burkoló, festő, ács-álványozó
munkálatok,
hő-hangnedvesség elleni szigetelés,
víz-csatorna, villany-gáz szerelés. Tel:+36 30 996-4706,
email: szeibi.a@citromail.hu
INGATLAN
Nyugdíjas Nő albérletet keres
vagy ott lakással gondozást
vállal. Tel.: 06 20 291 8253
OKTATÁS
2020-TÓL
KÖTELEZŐ
A
NYELVVIZSGA A FELVÉTELIHEZ ÉS MÉG MINDIG VIS�SZATÉRÍTIK A NYELVVIZSGÁK
ÁRÁT! UGYE AZ IDÉN MÁR
FOLYÉKONYAN
SZERETNE
ANGOLUL MEGSZÓLALNI?
NYELVVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS ÉRDEKLI? ÁLLÁSINTERJÚRA VAGY KÜLFÖLDRE
KÉSZÜL? ÚJ TANFOLYAMAINK, 2X2 ÓRÁSAK IS VÁLTO-

KISPESTI MAGAZIN

23

hirdetés

ZATLANUL INDULNAK, 4-6
FŐS MINICSOPORTOKBAN
NYELVSTÚDIÓNKBAN: 45000
FT ÁFÁVAL/40 ÓRA, 10 HÉT.
CHAT ANGOL NYELVSTÚDIÓ
ÉS FORDÍTÓIRODA, KISPEST,
HUNYADI UTCA 47.
06-70-238-1226 és 282-60-82

*Az akció időtartama: 2019.11.01 - 2019.12.31.
További részletek a honlapon.
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Matematika oktatás általános és középiskolások számára a Kertvárosban. Tel.: 06
70 243 4850
EGÉSZSÉG
Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását vállalom garanciával. Hívjon bizalommal!
Telefon: 06-20-980-3957
ÁLLÁS
Előfizetői újságok kézbesítésére keresünk hajnali
munkavégzéssel kerékpáros
kézbesítőt.
Munkakezdés
02.00-07.00-ig. Tel.: 0620-2216247
Új lézertechnológiás gyártáshoz, munkatársakat keresünk Kispesti telephelyű
cégünkbe. Jelentkezés önéletrajz küldésével, kizárólag
a munkarhodium@gmail.com
e-mail címre küldve.

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

Vadonatúj

Korando
modell

Kipróbálhatja
szalonunkban.
Foglaljon időpontot!

EGYÉB
Kulturális érdeklődésű hetvenes hölgy társaságot keres.
Email: leventa07@gmail.com
Öt KW-os GÁZKONVEKTORLEMEZ parapettes eladó! Tel..
+36 70 233 2774
A Kispesti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2019.
december 13.-án 14 órától
minden érdeklődőt szeretettel várunk a Polgármesteri Hivatalban Városház tér 18-20.

Kiadja a FRI NYOMDA Szolgáltató Bt. • Főszerkesztő: Szabó Dávid • Postacím: 1191 Budapest, Kossuth Lajos u. 50.
Telefon: 0670-676-3730 Email: magazinlapok@gmail.com • Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt. nyomda 1225 Budapest, Campona u. 1.
Megjelenik havonta 27.000 példányban, következő megjelenés: 2020. február
A magazin tartalmát szerzői jogok védik! • www.magazinlapok.hu

Induló ár:
5 949 000 Ft-tól
Igazi családi SUV.
Rendkívül gazdag biztonsági alapfelszereltséggel,
tágas belső térrel, erős, gazdaságos Euro 6D-s motorokkal,
akár összkerékhajtással vagy automata váltóval is rendelhető.

Vegyes üzemanyag-fogyasztás:
5-8,3 l/100 km, felszereltségtől függően.
Károsanyag-kibocsátási szint:
Euro 6d temp.
CO2 kibocsátás (vegyes): 144-190 g/km.

Ssangyong Délpest
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu
ertekesites@ssangyongdelpest.hu • +36 1 280 1533, +36 20 318 3760

A képen látható autó
illusztráció.

Shetland U.K.
Nyelviskola
1992 óta a nyelvtanítás élvonalában!

www.shetland.hu
MINÔSÉGI NYELVOKTATÁS KISPESTEN

Angol, német, spanyol, francia, és olasz nyelvtanfolyamaink január
közepén indulnak délelôtt, délután és szombaton, minden tudásszinten,
wekerlei helyszíneken.
ÁRAK 2019/2020
9 - 12 fôs csoportban: 66.000 Ft (60 óra)
4 - 8 fôs csoportban: 78.000 Ft (60 óra)
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:

2019. 11. 26. 11:51

16:30 - 17:30

Helyszín:
Erkel Ferenc
Általános Iskola
kis tornaterme

KEDVEZMÉNYES
HIRDETÉSI
LEHETŐSÉG
MINDEN SZERDÁN 9:30 ÉS 12:00 ÓRA
KÖZÖTT A KOSSUTH
LAJOS UTCA 50. SZ. ALATT, VAGY
A 0670-676-3730 TELEFON SZÁMON.

