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LEVESEK
350 FT-TÓL

FŐÉTELEK
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DESSZERTEK
300 FT-TÓL

ÚJ NYITVA TARTÁS FEBRUÁR 4-TŐL:
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

2018-2019
2018/19-ES FÉLÉV II. FÉLÉVES ELŐADÁSAI

AZ ELŐADÁSOK HELYSZÍNE:

Kispesti Önkormányzat Díszterme
(Budapest XIX. kerület, Városház tér 18-20.)

2019. február 26. kedd, 16 óra:

2019. április 2. kedd, 16 óra:

Dr. Jászberényi József: Az idősödés
személyes feldolgozása - utak, zsákutcák
A program vezetője egyórás előadásában elsősorban az időskori fizikai,
lelki és szellemi állapotváltozásokat írja le, s javaslatokat fogalmaz
meg
az alapvető, bennünk lejátszódó időskori változásfolyamatok hatékony
kezelésére.

Monspart Sarolta: Mozogni jó
- Idősen is fitten!
Az országos gyaloglóklub-hálózat ötletgazdája, aki egyben tájékozódási-futásvilágbajnok, a fizikai mozgás fontosságáról szól előadásában.

2019. március 5. kedd, 16 óra:

Dr. Laki Ildikó: Alapvető társadalmi
problémák időseink körében
Az MFE kiváló szociológusa aktuálpolitikai értelmezésektől függetlenül
a tudomány leíró szemléletével mutatja meg az idősek helyét a mai
magyar társadalomban.

Kovács György: Játszmák a családban
A társadalmi szerepeink változásai gyakran a családon belüli, megszokott rendet is átalakítják idős korunkra. Az ezzel kapcsolatos nehézségekről, a „harcról”, és hatékony, mindenkinek jó megoldást kínáló
megoldásokról beszél a népszerű geronto-andragógus előadó.
2019. március 12. kedd, 16 óra:
Dr. Báthory Orsolya: A könyvtárak
átalakulása - a tudástárból a közösségi
központok felé
A kispesti történész előadása sok képpel és filmbejátszásokkal mutatja
meg, hogy ma már a könyvtárnak Nyugaton mennyiféle különleges
funkciója van, s a ma könyvtárosai milyen hatalmas közösségszervező
munkát végeznek.
2019. március 26. kedd, 16 óra:
Dr. Kiss-Benedek József: Közel-Kelet, katonai
biztonságpolitika, terrorizmus
Az ismert biztonságpolitikai szakértő a legfrissebb biztonságpolitikai
tendenciákat ismerteti, főként a terrorizmus elleni védekezés kapcsán.

2019. április 16. kedd, 16 óra:

2019. április 30. kedd, 16 óra:
Dr. Jászberényi József: Korunk pestise,
a demencia - mit segíthet a tanulás?
Az utóbbi években a világon több millióval növekedett a demensek
száma. A népbetegség felismeréséről és a tanulás megtartó szerepéről
szól az egyórás, ismereterjesztő előadás.

Regisztráció
és további információk:
Telefon: (061) 347-4525
Email: gajda@kispest.hu

Micsoda évkezdet...
Nem győztük kapkodni a fejünket, annyi minden történt a hazai közéletben januárban. Bemelegítésképpen óriási tüntetéshullámmal indult az év a
Munka Törvénykönyvének módosítása, a „rabszolga-, illetve túlóratörvény”
ellen. Ezrek vonultak utcára országszerte, sőt a határokon túl is. A tiltakozók öt pontban fogalmazták meg követeléseiket a regnáló Orbán-kormány
ellen: követelték a törvény azonnali visszavonását, a független bíróságokat,
a rendőri túlmunka eltörlését, a hazai korrupciós ügyek mielőbbi leleplezése,
felderítése érdekében az Európai Ügyészséghez való azonnali csatlakozást és
a független, szabad médiát. Több vidéki nagyváros önkormányzata – például
Ajka, Dombóvár, Szeged, Szombathely – határozatot fogadott el arról, hogy
nem alkalmazza a rabszolgatörvényt az önkormányzat tulajdonában lévő vállalkozásokban, illetve intézményekben. A különféle szakszervezetek is mintha megérezték volna, hogy végre eljött az ő idejük, országos demonstrációt
hirdettek. Az Audi győri gyárában napokra leállt a munka, sztrájkjuk sikerrel
járt. A kormánymédia legnagyobb ellensége hetekre egy kiskunfélegyházi
gimnazista, Nagy Blanka lett, aki tavaly decemberben, egy kecskeméti tüntetésen hívta fel magára a figyelmet. Iskolája ijedtében hamar el is határolódott
tőle, hiszen kissé indulatosan, dühös, olykor „csúnya” szavakat használva
kiabálta a világba, mit nem szeret az ő nemzedéke ma Magyarországon.
Megnyitott a Gundel-menza a miniszterelnök új „irodaházában”, a Karmelita-kolostorban, ahol a menüért 850 forintot fizetnek, s a legdrágább főételt is
meg lehet kapni 900 forintért. Ugyanakkor a Gundel városligeti éttermében
közel 6000 forint a legolcsóbb és 16 500 forint a legdrágább főétel. Még ki
sem hevertük ezt a hírt, amikor is kiderült, hogy a szerénység és a puritánság
jegyében fehérre meszeltek, letakartak kulturális örökségvédelem alatt álló
freskókat az új miniszterelnöki irodának helyt adó épületegyüttesben, amelynek belső átalakítása 4 milliárd forintba került, a Miniszterelnökség költözésének teljes költsége pedig nagyjából 21 milliárd forintot tett ki. Soha nem
látott dologként, a miniszterelnök maga tartotta meg az év első kormányinfóját, igaz, az ellenzéki médiát (például a Klubrádiót és a Mércét) erre nem
engedték be, így nem állt módjukban kérdezni sem. A legnagyobb pofont a
nyugdíjasok kapták, mert érthetetlen módon, utalási nehézségekre, tévedésre hivatkozva, késett a január 11-re ígért nyugdíjuk. Sokuknak ez komoly
problémát okozott, hiszen a nyugdíjasok decemberben korábban kapták meg
nyugdíjukat, amit másfél hónapra kellett beosztaniuk.
A hónap közepén pedig suttyomban, az éj leple alatt, csakúgy mint annak
idején Károlyi Mihály szobrát a Kossuth térről, kilopták a Vértanúk teréről
Nagy Imre miniszterelnök szobrát is. Helyére a Nemzeti Vértanúk Emlékműve kerül, Nagy Imre meg megy, ha igaz, a Jászai Mari térre, Marx és
Engels helyére.
Január végén meghalt Andy Vajna, a filmügyi kormánybiztos, aki még halálában is alaposan megosztotta a közvéleményt. Ereklyegyűjtő jó magyarjaink
pedig nem győzték sírjáról lelopkodni a temetésére összehordott szivarokat.
Micsoda évkezdet volt, és még előttünk két választás, meg még ki tudja, mi
minden…
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Intézményfelújítási programra évente 500 millió forint

MENZA

Az udvar is megújul
a bölcsődében
A tavalyi intézményfelújítási program legnagyobb beruházása volt a Gyöngyszem bölcsőde teljes, külső és belső korszerűsítése, amelyre saját költségvetéséből költött az önkormányzat. Tavasszal az udvar felújítása kerül sorra, ezzel lesz teljes a 200 millió forint
nagyságrendű beruházás – tudtuk meg Gajda Péter polgármestertől.

Terítéken
a közétkeztetés
A közétkeztetés javításáról rendezett
megbeszélést az önkormányzat és az
Átalakuló Wekerle mozgalom a Városházán, amelyet Vinczek György
alpolgármester és Ferenczi István önkormányzati képviselő, a fenntartható
fejlődés tanácsnoka szervezett.
Vinczek György, a 2012-ben alakult
étkezési munkacsoport vezetője elmondta, a munkacsoport éppen a közétkeztetés ellenőrzése érdekében jött
létre, azzal a céllal, hogy minél jobb
színvonalú legyen a szolgáltatás. Lényeges kérdéssé vált, hogy létezik-e
jobb megoldás a mostaninál. Ferenczi
István elmondta, az önkormányzat és
az Átalakuló Wekerle közösen gondolkodik a gazdaságosabb, egészségesebb
és környezettudatosabb közétkeztetés
megvalósításán. Középtávú célként a
jelenleg működő rendszer melletti, inkubátor jellegű próbaprogram beindítását nevezte meg legalább egy óvodában.
Hosszú távon pedig egy minden szempontból jobb közétkeztetés elérése a cél.
Kajner Péter vidékfejlesztési szakember a városi élelmiszerstratégia szükségességéről tartott előadást „Helyzetkép
és ajánlások egy kispesti élelmiszerstratégia megalapozásához” címmel. Szabadkai Andrea közétkeztetési szakértő a
közétkeztetés sikeres külföldi példáiról
és néhány jó hazai gyakorlatról beszélt.
Azt is elmondta, hogy a közös munka
eredményeként Kispesten születhetne
meg az első élelmiszerstratégia Magyarországon. Zubor Attila, a GESZ
igazgatója és dr. Török Lajos gazdasági vezető szerint az önkormányzat saját keretén belül nem tudja biztosítani
a közétkeztetést. Egy új közbeszerzési
eljárás kiírása esetén olyan partnert kell
találni, akivel az együttműködés keretében jobb minőségű közétkeztetést lehet
biztosítani Kispesten.

Bak Ferenc, a Külső-Pesti Tankerületi Központ igazgatója

Közös kerületi szülői
értekezlet
Az iskolák államosítása óta harmadik éve tart közös kerületi
szülői értekezletet a leendő kispesti első osztályos kisgyerekek szüleinek a Külső-Pesti Tankerületi Központ és Kispest
Önkormányzata a Károlyi gimnáziumban. A szülői értekezleten ott voltak az általános iskolák intézményvezetői is.
Beiratkozás április 11-12-én.
A rendhagyó szülő megbeszélésen Gajda Péter polgármester arról beszélt, hogy harmadik
esztendeje már nem fenntartóként vesz részt
az önkormányzat ezen a tájékoztatón. „Nem
engedtük el iskoláink és gyermekeink kezét”,
ígértük, és megújult többek között a konyha
és az étterem a Gábor iskolában, de a tetőtéri
termek is elkészültek a Pannónia iskolában –
mondta Gajda Péter. A 2019-es költségvetés
elfogadása után is biztosan megmarad az a
13 millió forintos (intézményenként 1-1 millió) iskolatámogatási alap, amelyet az iskolák
szabadon használhatnak fel. De továbbra is jár
majd szeptemberben az induló ingyenes füzetcsomag, lesz napközis tábor és folytatódnak a
táborok is a Balaton partján. Az önkormányzat
azonban megmaradt intézményeinek (óvodák,
bölcsődék) korszerűsítésére koncentrál, erre
évente 500 millió forintot szánnak – hangsúlyozta. A kerületi iskolák közétkeztetéséről
és a befizetés rendjéről a Gazdasági Ellátó
Szervezet (GESZ) munkatársa, Bernátné Rácz
Fatima tartott rövid tájékoztatást. Az iskola-

érettség kritériumairól Molnár Anikó okleveles gyógypedagógus, szakvizsgázott fejlesztő
pedagógus, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIX. kerületi Tagintézményének munkatársa beszélt. A Külső-Pesti Tankerületi
Központ igazgatója, Bak Ferenc előadásában
ismertette az általános iskolai felvételi eljárás menetét, a tanév rendjét és a beiskolázás
jogszabályi hátterét, majd beszélt a legfontosabb fogalmakról (pl. nevelési év, tanítási
év, rövidített órák, tanórán kívüli csoportos
és egyéni foglalkozások, egész napos iskola,
egész napos benttartózkodás, tankötelesség).
Elmondta, hogy az iskolai beiratkozás április
11-12-én lesz. Bak Ferenc felhívta a figyelmet
arra, hogy a beiratkozáskor a szülőknek személyesen kell megjelenni. Arra kérte a szülőket, tájékozódjanak az iskolákban, illetve az
intézmények, a tankerület és az önkormányzat
honlapjain a tudnivalókról, nézzék meg a kiválasztott iskola pedagógiai programját, házirendjét, mielőtt döntenének.

Berkes Lászlóné bölcsődevezető is elégedett a felújítással
A tavalyi év legjelentősebb beruházása a Gyöngyszem bölcsőde átfogó korszerűsítése volt,
mondhatjuk, hogy egy teljesen új
intézmény lett a 40 éves Zrínyi
utcai intézményből az év végére.
Berkes Lászlóné bölcsődevezető kérdésre elmondta, a felújítás

idejére három bölcsőde fogadta
be a kisgyerekeket, arra törekedtek, hogy a csoportok saját
nevelőikkel együtt maradjanak.
A munkálatokat a bölcsőde dolgozóival egyeztetve végezték.
Kránitz Krisztián, a Vaműsz
igazgatója hosszasan sorolta az

elvégzett munkálatokat: a teljes építészeti felújítás magában
foglalta kültéren a homlokzati
hőszigetelést nemes vakolattal,
a tető hőszigetelését új vízszigeteléssel, palazúzalékos fedőréteggel, a tetővilágító kupolák
cseréjét új villámhárító kiépíté-

sével, a homlokzati nyílászárók
cseréjét, új árnyékoló építését
a csoportszobák előtt, alattuk
öntött gumiburkolat építését, az
udvaron térkő burkolású járda
és kerékpárút kialakítását, füvesítést automata öntözőrendszer
telepítésével, valamint gumiburkolat készítését a játékok alá. A
beltérben megtörtént a PVCburkolat, a mázas kerámiaburkolat és a csúszásmentes mázas
kerámiaburkolat kialakítása a
vizesblokkokban, konyhában,
laminált parketta és sport Grabo
lefektetése az irodákban és a
tornaszobában, csempeburkolat, laminált lambériaburkolat
készítése, a falfelület diszperziós festése és a felújított beltéri
nyílászárók festése. A gépészeti
felújítás keretében elvégezték a
vízvezeték cseréjét, a megmaradt fűtési vezeték átmosását, a
radiátorok cseréjét és új radiátorszelepek beépítését, a teljes
elektromos hálózat felújítását és
a világítás korszerűsítését LEDfényforrásokra. Ezeken kívül a
konyhába és az irodákba légkondicionáló berendezéseket telepítettek, a konyhai berendezéseket
részben újakra cserélték.
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Tiszta lesz a parkerdő
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Babaköszöntő 2019

SZŰRÉS

Lisztérzékenység-szűrés
az óvodákban

Hetvennégy éve, 1945. január 9-én
fejeződtek be a II. világháború harcai
Kispesten. Ebből az alkalomból tartottak megemlékezést a Városház téren álló emlékműnél. A csaknem 3,5
méter magas, bronzból készült, békét
szimbolizáló nőalakot 1960-ban állították fel a Városház téren, a szobor
Tar István szobrászművész alkotása.
A megemlékezés végén a szervező
Magyar Ellenállók és Antifasiszták
Szövetsége kispesti szervezetének
képviseletében Szonderik Gyula és
a Romák Felzárkóztatásáért Egyesület nevében Losó Györgyné közösen, az önkormányzat képviseletében
Vinczek György és dr. Bernát Péter, a
Polgármesteri Kabinet Iroda vezetője
helyezett el koszorút.

ÖTÖDIK
Az erdészet és az önkormányzat összefogott

Beszélgetéssel egybekötött tájékoztatót rendezett a Wekerlei Kultúrház
azoknak a szülőknek, akiknek a kisgyermeke idén kezdi a bölcsődét.
Brinza Istvánné, a Kispesti Egyesített Bölcsődék vezetője a bölcsődei
rendszerről, szolgáltatásokról, lehetőségekről és a felvételi rendről adott
tájékoztatást. Kispesten hat bölcsődét
tart fenn az önkormányzat 480 férőhellyel. A gyermekek felvétele minden hónap második szerdáján 9–15
óra között a Csillagfény bölcsődében
(Eötvös utca 11.) történik. A találkozón a kispesti bölcsődék mutatták be
pedagógiai programjaikat és szolgáltatásaikat.
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2016 óta immár negyedik alkalommal köszönti a város nevében a polgármester Kispest legifjabb polgárát. Major Laura
2019. január 1-jén 7.28 perckor született a Jahn Ferenc kórházban.

Főhajtás
az elesettekért

Bölcsődenyitogató

helyi hírek

Évtizedek óta tartó problémát old meg a Pilisi Parkerdő Zrt.,
amikor a XIX. kerületi önkormányzat támogatásával parkerdővé alakítja a Kőbánya – Kispest metróvégállomás melletti,
eddig elhanyagolt, szemetes erdőterületet. A terv megvalósítását a kerületi önkormányzat jelentős, 20 millió forintos anyagi
támogatása teszi lehetővé – olvastuk a Pilisi Parkerdő Zrt. közleményében.
A parkerdő-megújítási program februárban takarítással és az idős fák kitermelésével kezdődik,
amit áprilisban követ a fiatal fák telepítése és a
parkerdei berendezések kihelyezése, így a környékbeli lakosság és a közlekedési csomóponton
áthaladók már idén évben használhatják az eddig
balesetveszélyes, szemetes, leromlott állapotú bozótosnak ható erdőt. A munkálatok mintegy 5 hónapot vesznek igénybe, vagyis a februári munkakezdés után a helyi lakosok már az iskolaév végén
újra birtokba vehetik a kispesti kiserdőt.
A fakitermelés és a takarítás után még február
során elvégzik azokat a földmunkákat, amelyek
a parkosításhoz szükségesek, majd március-április folyamán kezdődik a facsemeték ültetése és

a park kialakítása. Az erdészek nagyméretű, 2-3
méter magas, fiatal fákat ültetnek, hogy a zöldterület erdőképe minél inkább megmaradjon. A
több mint 100 darab fiatal fa java része őshonos
hárs, nyár és juhar lesz, de ültetnek még tölgy-,
nyír-, dió- és szilfákat is, valamint cserjéket. A
parkerdőben közel másfél kilométeres sétaúthálózatot hoznak létre, amit 500 méteres futópályával
és egy tollaslabda-pályával is kiegészítenek. A
legkisebbek és a családok számára erdei játszótér
létesül. Újdonság lesz a megfelelő akadályokkal
felszerelt kutyafuttató, ahol a négylábú kedvencek is önfeledten használhatják az erdőt, nem zavarva a többi látogatót.

A Major család: Viktória, Laura és Márk
Kedves kötelességem minden évben, hogy körülközőt, hűtőmágnest a kötelező oltások rendjészöntsem otthonában azt a kisbabát, aki abban
vel. A Major család, az édesanya, Majorné Hidasi
az esztendőben legelsőként született, és akit KisViktória és az édesapa, Major Márk, szeptemberpestre hoztak haza szülei – mondta Gajda Péter
ben költöztek Kispestre a Jókai utcába, örömmel
polgármester, aki ajándékot is vitt az újszülött baélnek itt. A büszke szülők szívesen sorolják a kis
bának és családjának. Kispesten évente általában
Laura születési paramétereit: 2019. január 1-jén
500-550 kisbaba születik, ezért a kerületi védőnői
7.28 perc, 52 centiméter, 3850 gramm, apás szüszolgálat szakmai támogalés, komplikációk nélkül.
tásával 2013 szeptemberéLaura nyugodt kisbaba,
ben új kezdeményezésként
bár vannak hisztisebb pilÉvente
indította az önkormányzat
lanatai – meséli az újdonBabacsomag programját,
500-550 baba
sült édesapa, bár ezt nem
amelynek keretében a kenagyon hiszik el neki a
rületi kismamák és újszüjelenlévők, mert a kislány
lött babáik kapnak egynyugodtan
alszik
ottlétünkkor
is. A rövid találegy egységcsomagot, amelyben fontos használati
kozás
alkalmából
szó
esik
Kispest
testvérvárosi
eszközök, információk találhatóak. A csomag,
kapcsolatairól is, mert a beszélgetés során hamar
ami egyben a praktikus pelenkázó, vállra vagy
kiderül, hogy a fiatal édesapa a Vajdaságból érkeakár babakocsira is akasztható táska, tartalmaz
zett, és Zomborban (2002 óta testvérvárosa Kisbabasapkát, előkét, textilpelenkát, úgynevezett
„kifogót”, kombi-dresszt, „szoptatós füzetet”, töpestnek) járt iskolába.

A kispesti önkormányzat támogatásával, immár második esztendeje
szerveznek lisztérzékenység-szűrést
a kerületi óvodákban. 2018-ban is
mintegy 322, 5-6 éves nagycsoportos óvodás kisgyermek térítésmentes
szűrését végezték el az év végén. A
prevenciós program költségeit az önkormányzat most is átvállalta. A Városháza illetékes irodájától kapott tájékoztatás szerint a szűrésben érintett
korcsoport létszáma 425, ebből 322
kisgyerek szülei (86 százalék) gondolták úgy, hogy szülői beleegyezésüket adják a szűrés óvodai elvégzéséhez. Jól látszik, hogy a kispesti
szülők is megértették a program és
a lehetőség fontosságát és írták alá
a vizsgálatba beleegyező nyilatkozatot. A kispesti óvodákban a 60 százalék körüli átlagtól jóval nagyobb volt
a szűrés iránti igény és érdeklődés.
A vizsgálat során csupán egy pozitív
esetet találtak, erről a szülőket értesítették. Hét kisgyereknél jeleztek
IgA-hiányos eredményt (az antitesthiánnyal jellemezhető kórképek legenyhébb formája) a szülőknek.
A coeliákia (lisztérzékenység) az
egész szervezetet érintő autoimmun
betegség, amelyet a kalászos gabonafélékben lévő sikér (glutén) egyik fehérjecsoportja, a gliadin fogyasztása
vált ki és tart fenn bizonyos genetikai adottságú emberekben. A szűrés
csupán néhány perc, nagyon kevés
fájdalommal, hiszen az ujjbegyből
nem tűvel, hanem egy kifejezetten
gyerekek részére kifejlesztett „lándzsával” vesznek néhány csepp vért.
A vizsgálat eredménye alig 10 perc
múlva elkészül és 96 százalékos biztonsággal ad megbízható eredményt,
amelyről minden esetben írásban
tájékoztatják a szülőket. Pozitív
esetben pedig javaslatokat adnak a
további vizsgálatokra, egészségügyi
intézményekre.
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KISPESTI MAGAZIN

Idejében segített
az önkormányzat
A választási kampányban ígérte meg a kormány, hogy minden
család és rászoruló részesül a 12 ezer forintos téli rezsicsökkentésből, a tűzifa-támogatást igénylő 372 ezer háztartás mostanáig ebből semmit sem kapott. Bár az igénylés október 15-én
lezárult, a kormány csak a két ünnep közt, december végén
utalta el a pénzt az önkormányzatoknak. Kispest nem várt az
államra, még az ünnepek előtt megérkezett a tüzelő.
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Nyugdíjba ment
a főigazgató
Február elsejétől öt évig új vezetője
van a Kispesti Egészségügyi Intézetnek. Dr. Vargha Péter 15 éven át
vezette a rábízott intézményt. Nyugállományba vonulása alkalmából a
város vezetői búcsúztatták és köszönetet mondtak neki, hogy a hosszú
évek alatt mindent megtett azért,
hogy az intézetet felkereső betegek
a lehető legjobb ellátást kaphassák.
A Kispesten töltött évekre Homoki
Anikó kispesti üvegművész alkotása
emlékezteti majd Az új főigazgató
dr. Kumin Marianna, korábbi orvosigazgató.

Vitték a Bozsik
stadion székeit
Szünet nélkül csörgött a telefon a
Budapest Honvéd FC ajándékboltjában, hiszen itt is lehetett vásárolni
a Bozsik stadion leszerelt székeiből,
amelyekből összesen 300 darabot
árusítottak ki. Az ajándékboltban
az első vásárló Győriné Lex Tímea
volt, aki édesapját lepte meg ezzel
az ereklyével.
A Budapest Honvéd FC ajándékboltja a stadion átépítésének idejére,
várhatóan két évre, költözött a József
Attila utca 44. szám alá, ahol a készlet erejéig lehett székeket vásárolni.
Egyszerre csak húsz széket tudtak
az üzletben tartani, így aki többet
szeretett volna vásárolni, vagy konkrét számú székre pályázott, annak a
nemrégiben átadott Budapest Honvéd
FC–Magyar Futball Akadémia Utánpótlásközpontjába kellett mennie. A
székek ára ötezer forint, ezt néhányan
soknak tartották a szurkolók közül, és
mellé egy, a klub által kiállított tanúsítványt is adtak, amely bizonyítja a
székek eredetét.
Már az első napon sokan érdeklődtek,
hamar gazdára leltek az első székek.
Ottjártunkkor egy fiatalember, aki évtizedek óta Honvéd-szurkoló, csepeli panellakásába vitte el a 25. számú
piros széket. Később két fiatal, akik
elmondásuk szerint mindig a „Kanyarban” szurkoltak, két széket, természetesen egy pirosat és egy fekete
színűt is vittek emlékképpen. Egy
középkorú pár is két székkel távozott.
De több darabot kértek vidékről is.

helyi hírek

KÖNYVTÁR

Egyéves a könyvklub

Kertész Csaba szerint májusra kész a beruházás

Már elkészült az új nagyméretű műfüves focipálya, valamint
két mosdó, és működik a világítás is az Önkormányzati Sporttelepen, a KAC-pályán. A felújítás folytatódik, a tervek szerint
május végére készül el teljesen.
Ősszel indult közös beruházásunk a Magyar Labdarúgó Szövetséggel, a KAC-pálya felújítását
220 millió forinttal finanszírozza az MLSZ, az
önkormányzat önrésze 30 millió forint. A műfüves focipálya, valamint két mosdó már elkészült,
és működik a világítás is. Az öltözők építésefelújítása folyamatban van, az ötpályás rekortán
futókör megépítése az időjárás függvényében
indul önkormányzati beruházásban. Az önkormányzat minél több ingyenes sportolási lehetőséget szeretne biztosítani a kispestieknek, ennek

jegyében újul meg idén a Zoltán utcai Wekerlei
Sporttelep is, amelyre 50 millió forintot fordít
az önkormányzat. Kertész Csabától, a sportot
felügyelő alpolgármestertől megtudtuk, folyamatosan zajlik a munka, a sporttelep felújításának
része a dzsúdóterem már befejezett felújítása és
új kazánház építése, valamint a futókör megépítése. Terv kültéri fitneszgépek felállítása is a kapuk
mögötti területen. A tervek szerint május végén
már egy megújult, korszerű sportpálya várja majd
a kispestieket.

A szállítási költséget is átvállalta a város
így ők még az ünnepek előtt megkapták ezt. NaMint azt Vinczek György alpolgármestertől meggyon fontos, hogy a szállítás költségét az önkortudtuk, Kispesten 77 család adott be igénylést remányzat nem a rászorultakkal fizettette ki annak
zsitámogatásra, ebből 43 család tűzifára, 23 csaellenére, hogy a kormányzati
lád pedig szénre, tüzelőolajra,
kiírásban ez szerepelt – hangpalackos gázra, brikettre.
súlyozta az alpolgármester. A
Kispest nem várta meg, míg
77 család igényelt
más típusú tüzelőanyagot kérő
az állami hivataloktól megér23 család is még ebben a fűtési
kezik a rezsitámogatás összeszezonban megkapja az igényelt
ge az önkormányzathoz, ezért
támogatott tüzelőanyagot, jelenleg ennek admia kispesti rászorultaknak, akik tűzifát igényeltek,
nisztrációs előkészítése zajlik az önkormányzatmár november végétől folyamatosan szállították
nál.
ki a tüzelőanyagot a Közpark Kft. munkatársai,

„Mindig nagyon izgulunk, amikor
egy új előadást, programsorozatot
szervezünk. Nem volt ez másképpen
akkor sem, amikor a Nyitott Könyv
Klubot először meghirdettük. Félve
hívtam fel Hegedűs Juditot, a Kispest TV főszerkesztőjét, elvállalná-e
a klub vezetését. Örömömre azonnal
igent mondott, majd negyed óráig
ötleteltünk, beszélgettünk, hogy is
legyen az egész. Az elmúlt évben
barátságok szövődtek, receptek és
telefonszámok cserélődtek, könyvajánlatok repkedtek. Reméljük, még
sokáig köszönthetjük őket és várjuk
az új tagokat a könyvtárunkban – invitál a klubba és a könyvtárba Popovics Beatrix könyvtárvezető.
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Elismerés helytörténeti
munkáért

Újévi koncert
Több éve hagyomány már, hogy ünnepi koncerttel köszönti a kerület az
új esztendőt a KMO-ban. A műsor
első részében, amelyet Frech Zoltán
konferált, musicalshowt láthattak,
hallhattak a nézők a Turay Ida Színház művészei, Détár Enikő, Fehér
Adrienn, Frech Zoltán, Sövegjártó
Áron közreműködésével. A műsor
második részében az Obsitos Fúvószenekar ünnepi hangversenyét hallhatták a nézők Zelinka Tamás zenetörténész érdekes ismeretterjesztő
gondolataival. A zenekart Roszkos
János karnagy dirigálta. A siker most
sem maradt el.

RAJZPÁLYÁZAT

Getto Márton fotókiállítása Wekerlén

Az év díjazottja, Siklós Zsuzsanna

A mobil várhat!
Az ORFK Országos Baleset-megelőzési Bizottság pályázati felhívása alapján a BRFK Fővárosi
Balesetmegelőzési Bizottság a gyermekbalesetek megelőzése érdekében
a fővárosban rajzpályázatot hirdet
az óvodások és általános iskolások
részére „A mobil várhat?!” címen.
A rajzpályázatot három korcsoport
részére hirdetik meg: óvodások (3-6
éves), alsó tagozatos tanulók (7-10
éves) és a felső tagozatos tanulók (1115 éves) részére. A rajzok beküldésének határideje: 2019. április 8. További információt Veresné Bacsó Szilvia
r. őrnagy a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály Balesetmegelőzési és
Közlekedési Osztály főelőadója ad,
telefonszám: 06-1 273-4000, 63-172
mellék.

A magyar kultúra napja (január 22.) alkalmából a Kulturális,
Oktatási, Sport, Ifjúsági és Egészségügyi Bizottság (KOSIE) javaslatára kiemelkedő közművelődési tevékenységéért Kispest
Önkormányzata Siklós Zsuzsannát, a Kispesti Helytörténeti
Gyűjtemény vezetőjét jutalmazta a KMO-ban megtartott ünnepségen.
Kispest Önkormányzata 2011 óta adományoz díjat kiemelkedő közművelődési tevékenységért,
egyben köszönetet mond a kerületi intézmények
dolgozóinak a fontos és felelősségteljes munkáért, amellyel hozzájárultak Kispest kulturális
életének gazdagításához. A magyar kultúra napja
megrendezésének ötlete Farsang Árpád zongoraművészhez köthető, aki 1985-ben vetette ezt fel.
Végül a nap tényleges megünneplésére a Hazafias
Népfront Országos Tanácsa 1988. december végi
ülésén tett felhívást, és 1989 januárjában ők szervezték meg az első évfordulós rendezvénysorozatot. Az ünnepi beszédet követően Gajda Péter polgármester, dr. Hiller István, Kispest országgyűlési
képviselője, Szujkó Szilvia, a KOSIE Bizottság
elnöke, Vinczek György alpolgármester adta át
a díjat, a Tihanyi Viktor által készített emlékpla-

kettet Siklós Zsuzsának, aki köszönetet mondott
azért, hogy életének jelentős korszaka kötődik
Kispesthez, és ahhoz a helytörténeti tevékenységhez, amelyet a helyi városvezetés 60 éve, olykor
nehézségek mellett is, de támogat. Külön köszönte munkatársának, Mohai Orsolya művészettörténésznek, a „maroknyi csapatnak”, hogy 18
esztendeje együtt dolgoznak, mert egymás támogatása nélkül nem tudták volna az elmúlt éveket
végigcsinálni. A KMO-ban megtartott ünnepségen, az eseményhez illőn, Scherer Péter JászaiMari-díjas, a Magyar Köztársasági Érdemrend
lovagkeresztjével kitüntetett színművész kedvenc
irodalmi alkotásaiból hozott válogatást. A zenésirodalmi kávéházi hangulatról David Yengibarian
harmonikaművész gondoskodott.

A magyar kultúra napja alkalmából KATT címmel fotókiállítás nyílt a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár (WKK) kiállítóterében. A rendhagyó kiállításmegnyitón az elsősorban a
Kispest TV operatőreként ismert Getto Márton fotográfiáival örvendeztette meg a kispestieket és barátait. A kiállítás, amelynek része Getto József szobrászművész (Márton
ikertestvére) munkáinak néhány darabja, az intézmény nyitvatartási idejében díjtalanul
megtekinthető február 28-ig.
Vitathatatlan: 2019. január 19. fontos dátumként marad majd meg a Getto művészcsalád
életében. A Kispest TV operatőreként ismert
Getto Márton, aki 2015-ben érkezett a kerületbe, most fotográfiáival örvendeztette meg
a kispestieket és barátait. A mindenki által is
tehetségesnek és nem utolsó sorban udvariasnak ismert fiatalember ugyancsak hamar ismertté és népszerűvé vált a városban. Munkáit
kezdetben saját Facebook-oldalán, a Kispest
újságban, illetve a Kispesti Magazinban publikálta. A kiállítás hivatalos megnyitója után
Szitár Orsolya, a WKK munkatársa egy családi talkshowra invitálta a jelenlévőket, ahol
a Getto művészcsalád, Getto Tamás Ybl-díjas
magyar építész, Getto Ferenc intermédiaművész történeteivel, Getto József szobrászművész és Getto Márton fotós közösen

zenélve mutatták be ennek a „bütykölős”
művészcsaládnak az életét, tagjainak tevékenységét. Getto Márton sokgenerációs építészcsaládból származik, apja és nagyapja is
építész, és apai ágon férfi felmenői is az építés
tevékenysége mellett kötelezték el magukat.
Marci kiválasztott témái kiemelten az épített
környezethez, ha nem is mindig kifejezetten
az épületekhez, de mindenképpen a terekhez,
a városhoz vagy városrészekhez kapcsolódnak. A „megfigyelőállás”, a magasles pedig a
VII. emeleti kispesti panellakás ablaka, amely
egyfajta architekturális keretként van jelen,
amelyben a világ feltárul – mondta megnyitóbeszédében Getto Katalin esztéta, a fiatal alkotó művészi motivációit, vizuális látásmódját, a művészeti ágak közötti mozgását, végül
a fotográfia választásának motivációit ugyan-

csak jól ismerő családtag. A fotó a rácsodálkozás művészete, és Getto Márton képei
pontosan ezt a tudatállapotot tükrözik, a fotó
médiumának közvetítésével, a fényképezés
tevékenységén keresztül. Marci számára ebből a perspektívából válik láthatóvá Kispest
és Wekerle lokális világa, amelyet ő szenvedéllyel fedez fel és mutat meg mások számára. „Friss szeme” és klisémentes látása előtt
a kispesti panellakótelep miliője is izgalmas,
vizuális kalandokkal teli világ. Olyan narratív
képek ezek, hogy már-már detektívtörténetként olvashatjuk őket, a lendületes kanyarodó
keréknyomokat, a lábnyomok izgatott toporgását, a csatornafedlapok baljós négyszögeit,
a sószóróember titokzatos figuráját – zárta a
kiállítást méltató Getto Katalin.
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tudását ifj. Lakatos Ferenc klasszikus zongoraszólamokkal, ifj. Mohácsi Vilmos klasszikus
és dzsesszgitár-dallamokkal, Csurkulya József
dzsessztételeket mutatott be cimbalmon. Muzsikált nekünk Lakatos Ferenc cigányzenekara, Csikós Máté és Lugosi Katalin is. Kállai
Szilvia, az önkormányzat romaügyi referense
pedig gyönyörűen énekelte a cigányok himnuszát – meséli.

Losó Györgyné,

a Romák Felzárkóztatásáért Egyesület elnöke,
az Év Önkéntese 2018-ban
A januári hidegben hosszan gyalogolok a Móricz Zsigmond utcán végig a
férfi-női mesterfodrász Losó Györgynéhez, Melindához, mert azt beszéltük meg, hogy most amolyan „életszagú” interjút készítek vele. Melinda
kicsinyke fodrászműhelyéből intézi, szervezi a tavaly 10. évfordulóját ünneplő Romák Felzárkóztatásáért Egyesület mindennapjait, akcióit, rendezvényeit, és győzi meg a betérőket és a vendégeit arról, hogy másokért
tenni a legjobb, a legfontosabb dolog a világon. Az ajtó előtt lekapom a
sapkám, megigazítom a frizurám, mert hát mit szól majd a szakértői szem,
ha meglátja, kócos a hajam!
A kicsinyke üzletben, ahol anyja-lánya duó
dolgozik (másik lánya kozmetikus) minden
nap, már szépül valaki a mesterfodrász keze
alatt. Az ablakban két oklevél tanúskodik arról, hogy tulajdonosának óriási szíve van. Az
egyiket a Vass iskola (ide jártak a lányai és
négy unokái közül a nagyobbak) 8. c. osztálya állította ki a „Szupernagyinak” közösségi
munkájáért, a másikat pedig tavaly év végén
kapta az Önkéntes Központ Alapítványtól, az
pedig az Év Önkéntese díj. A szakmai szűri
egyik tagja, Tóbiás László, a Károli Gáspár
Református Egyetem docense a díjátadón
méltató szavaiban külön kiemelte: Losó
Györgyné az igazi polgár, mert munkájával
egzisztenciát teremt saját magának és családjának, „saját lábon áll”, de mindemellett fenn-

maradó idejében a közösségért dolgozik, „élete az önkéntesség”. Ő az, aki mindig megérzi,
mi az, ami emberséges, és mi az, ami hazug
– mondta róla a későbbiekben is hálás szívvel
emlegetett egyesületi tag, Trencsényi Bori.
– Nem számítottam a díjra, mindvégig titokban tartotta előttem a Bori, aki ajánlott engem
erre az elismerésre. Pedig még újságíró is jött
hozzám „spontán” beszélgetni, filmet forgatni. De nekem még ez sem volt gyanús. Elmentem a programra, mert hívtak, ott ültem a
nézőtéren, és egyszer csak hallottam a nevem
– meséli nevetve.
A 2018-as év fontos volt az adományokból,
tagdíjakból és csekélyke, alig kétszázezer

forint önkormányzati támogatásból élő egyesület életében, hiszen megalakulásuk 10. évfordulóján rengeteg programot szerveztek az
esztendőben. Melinda szívesen emlékszik a
kezdetekre, amikor még a Katolikus Karitász
keretein belül, Szigetvári Györgyné „szárnyai
alatt” roma és magyar vallási kulturális „ágazatként” működtek, majd öt év elteltével alakultak önálló egyesületté. Az alig egytucatnyi
alaptagot és számtalan támogatót, szimpatizánst számláló egyesület tevékenységük megkoronázásaként fergeteges gálaműsort szervezett a születésnapon a Városházán.
– Az est középpontjában, mint az egyesület
tevékenységében is, a tehetséges roma fiatalok bemutatása állt. Megmutathatta zenei

Néhány percen belül ketten érkeznek: a gazdálkodó fiatalember mézet hozott és jóféle házi
pálinkát kóstolónak. Egy asszony pedig visz
még védenceinek abból a kenyérből, kifliből,
amelyet tegnap kapott adományba az egyesület. – Nemcsak élelmiszert szoktunk kapni,
hanem érkezik néha hűtőszekrény, mosógép,
más háztartási eszköz, ruha is. Ilyenkor megy a
telefonálgatás körbe, ki tud olyan rászorultról,
akinek szüksége van erre. Mindig akad szegény, idős ember, akinek segíthetünk. Állandóan kapcsolatban vagyunk a kispesti támogató
szervezetekkel, egyházakkal, mert vallom, hiszem: mit ér a szereteted a cselekedeted nélkül
– magyarázza.
Melinda térül-fordul, teával, kávéval kínál, de
nem csak engem, hanem a műhelyben lévőket
is. – Nálam ez így szokás, megkínálom a vendégeimet is. Ők is hoznak mindig valamit, és
nem csak nekem. Éva! Megkóstolod? Tegnap
sütöttem, almás pite, de nincs rajta porcukor!
Nagyon szeretem az édességet! Béluska! Te is
vegyél! De te pont a legkisebbet vetted! – fordul hozzám feddőn.
Új vendég érkezik. Böbe, aki az Ócsai ugrócsoport tagjaként férjével és annak családtagjaival
39 éves koráig bejárta a világot, és éveken át
felléptek a Fővárosi Nagycirkusz porondján is.
Beszélgetésünk ezen a ponton új lendületet kap.
Böbe mesél arról, hogy bizony nehéz kenyérkereset ez, és milyen lélekpróbáló beismerni
az artistának, ha már nem „manézsképes”. Egy
szemvillanás alatt a cirkusz világában találjuk
magunkat, amelynek Kispestre is elértek a szálai, hiszen a városban mindig vendégszerepelt
sátras cirkusz, ami nagy örömet okozott akkor
a gyerekeknek. Melinda jól emlékszik Julika
nénire, aki bohóc volt hajdanán, itt lakott a
környéken, sokat bejárt hozzá a fodrászatba is,
később ringlispiljük, körhintájuk volt a Templom téren.
Míg „dolgozik” Bőbe haján a dauer, tovább
beszélgetünk szakmájáról és arról, hogy 1987től 1991-ig ő volt az első fodrász Kispesten,
akinek üzlete lehetett az újonnan épült Kispesti
Centrum áruházban. Bár zenész családban született, sohasem akart zenélni, egy nagynéni indíttatásra és személyes élmények hatására lett
fodrász. Mostani műhelyét eredetileg is fodrászüzletnek építették több mint ötven évvel
ezelőtt, amelyben Pici néni dolgozott. Melinda 14 éve költözött ide. Itt egy kicsit szomorúra fordul beszélgetésünk hangvétele, hiszen
nem kerülhetjük meg azt a 15 évvel ezelőtti
karácsonyi napot, amikor Melinda 30 együtt
töltött év után özvegyen maradt. Férje, Losó

György, csakúgy mint édesapja, Farkas Árpád,
muzsikus volt. Míg férje a hegedű-, addig az
édesapja a cimbalomjáték nagymestere volt,
cigányzenekarokban játszott, itthon és külföldön. Férje az Állami Népi Együttes tagjaként
sokat járta a világot. De itt, Kispesten is olyan
sok jó muzsikus, szövegíró élt a közelükben,
hogy akár egy teljes zenekart is össze tudtak
volna állítani – emlékezik rájuk szeretettel.

rász, lelkészek, papok, közismert vendégeim,
például Csikós Márta énekművész, Farkas
Zsolt táncművész, Rostás Farkas György író,
Somorjai József, és ide járt hozzám Horváth
István nótaénekes, Hollai Kálmán színművész
és Potyka bácsi is. Annyira gazdagnak érzem
magam lélekben, mert rengeteg barátom van.
Az én nyitottságomra nyitottsággal válaszolnak, sokszorozódik ez a szeretet.

– Mivel a kultúra közelében nőttem fel, mindig
kíváncsi voltam a világ dolgaira, cigányokéra,
nem cigányokéra. Emlékszem, Lakatos Menyhért Füstös képek című munkája ébresztett
rá arra, hogy a cigányok mennyire másként
gondolkodnak a világ dolgairól. A vendégeim
közül sokan, sokáig nem is tudták, hogy a férjemhez hasonlóan én is cigány vagyok. Volt,
akit ez később „letaglózott”. A többségi társadalomnak tudomásul kéne venni végre, hogy
a cigányság is hozzájuk tartozik, a magyar
kultúra része, azt gazdagítja. Szeretném húzni
magam után az embereket! Nem véletlenül az
egyesületben is három dolog a legfontosabb: a
nevelés, a kultúra és a vallás. Szeretnénk vallási és kulturális hidat építeni a cigányság és a
nem cigányság között. Mindegy nekem, ki cigány, ki nem, kinek milyen a vallása, csak azt
nézem, milyen ember!

Két fejmosás között tovább beszélgetünk. Szó
esik szinte mindenről, a helyi közéletről, a bezárt postáról, a gyógyszertárak nyitvatartásáról,
a bérleti díjakról, válogatás nélkül, csapongva
egyik témáról a másikra. Nagy nevetések közepette beszélnek arról is, ki, hol vásárol zoknit, és hogy vennének-e férfi eladótól bugyit,
melltartót.

– Sok vendégem elment 2018-ban – meséli
szomorúan. Kispest ezen része olyan, mint egy
falu. Itt még nyitottak, őszinték az emberek.
Az évek, az évtizedek során ugyancsak közel
kerülnek hozzám a vendégeim, barátaim lesznek. Ezért is nehéz, ha valaki eltávozik. Többnyire kocsival járok, így aki a kerületben él,
tudom, hol lakik, hol élnek a gyerekei, unokái,
a rokonai. Ha elmegyek a házuk előtt, imádkozom értük, sajnos, egyre többször kell… Sok
kispesti pedagógus, fogorvos, zenész, közéleti ember jár még most is hozzám, de voltak,
vannak operetténekes, fuvolaművész, szob-

– Ez olyan fodrászbetegség – mondja, hiszen
míg jár az ember keze, jár a szája is! De képzeld, amikor egy nagy fodrászüzletben még a
vendégek dohányozhattak, zárásra alaposan
„felfüstöltek” minket, az volt ám az igazi kávéházi hangulat! A vendégeimmel is szívesen
beszélgetek kultúráról, színházról, könyvekről. Az egyesület tagjait és szimpatizánsait is
igyekszünk minél több kedvezményes előadásra, kirándulásra, múzeumba elvinni.
– Ez ma egy laza délelőtt volt – jegyzi meg derűsen a hűséges gyermekkori barátnő, a szintén
fodrász végzettségű Rózsa, aki Melinda szakmai jobbkeze az üzletben, és aki ottlétemkor is
szorgalmasan a keze alá dolgozott.
Már rajtam a nagykabát, indulóban vagyok,
mikor újabb és újabb témák, történetek kerülnek elő végeláthatatlanul. Ezt neked raktam
félre – menti meg a helyzetet Melinda, és egy
kis fémdobozkában nekem adja az almás pite
utolsó darabjait útravalóul.
Varga Ibolya
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Tiszta sor

Késett a nyugdíj
„Kénytelen volt a szervezetben
maradni a Magyar Államkincstár
Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának
bűnbaknak kikiáltott és ezért lefokozott szakmai igazgatóhelyettese.
Őt nevezték meg a január 11-én botrányba fulladt nyugdíjátutalások felelőseként, bár azóta sem tudni, miben
hibázhatott volna éppen ő. Gondán
Csabát kiköltöztették egykori főnöki
szobájából. A 62 éves szakember 43
évet a nyugdíjfolyósításban töltött.
Vélhetően soha nem tudjuk meg, milyen személyes indulatok munkáltak
és kiben, hogy épp őt akarják pellengérre állítani” – írta a Népszava.

CIKI

Nyereséges
a menü?
Havi milliós fizetést zsebre vágó politikusok – és persze a szintén jól kereső köztisztviselők – a menüért 850 forintot fizetnek, s a legdrágább főételt
is meg lehet kapni 900 forintért a Miniszterelnökségen, a Karmelita kolostor menzáján. Ugyanakkor a Gundel
Étterem városligeti éttermében közel
6000 forint a legolcsóbb és 16 500
forint a legdrágább főétel. Kiderült,
az étterem az állami rendezvények
étellel, itallal való kiszolgálását nyerte el, s a Miniszterelnökség menzájának működtetése annak részét képezi.
Ha csak a menzáról lett volna szó, jó
eséllyel nem pályáztak volna erre –
írja a Magyar Hang.

Az elkészült tervek, amelyeket a Fidesz nem támogatott

Kispest pályázott, Dódity
nem segített
Bizonyára megint nem lobbizik majd a kispesti Kossuth téri
piac felújításának kormányzati támogatásáért befolyásos párttársainál a Fidesz önkormányzati képviselője, frakcióvezetője
Dódity Gabriella. Sőt, úton-útfélen azt állítja, hogy a város vezetése, Gajda Péter polgármester nem is akarja igazán felújítani
a piacot, mert nem pályázott a Kossuth téri piac felújítására a
fővároshoz. Kár ezt mondania, hiszen a pályázatra készült tervek 2013 óta megvalósításra várnak, amelyet a főváros akkor
nem támogatott, amikor Dódity az akkori fideszes főpolgármester-helyettes főtanácsadója volt.
Információink alapján a képviselőnő nem mond
igazat. Emlékezetének felfrissítése érdekében
pörgessük csak vissza az eseményeket 2013-ig,
amikor is az önkormányzat komplex pályázatot nyújtott be a Kossuth tér rehabilitációjára a
Fővárosi Önkormányzat Tér_Köz pályázatára.
Ebben a pályázatban lévő tervek, amelyeket a
Lépték-Terv Tájépítész Iroda készített nemcsak a
piac felújítása szerepel részletesen, hanem a piac
mögötti parkoló és a gyalogosjárdák rendbetétele
is. Erre elég nehéz azt mondani, hogy nem volt
szándékában az önkormányzatnak a piac felújítása. A Fővárosi Önkormányzat akkor csupán annyi
pénzt adott, hogy a parkolóban uralkodó áldatlan
állapotokat az önkormányzat 2017-ben megszüntette. Pedig akkor még Dódity Gabriella tehetett
is volna a városért, hiszen főtanácsadóként dolgozott a fővárosban. Sokak szemét csípi az is,
hogy az önkormányzat 2016-ban négy pályázattal is indult, ezek közül a kormánypárti többségű
fővárosi testület a wekerlei kispiac felújítását látta a kerület életében a legfontosabbnak.
Gajda Péter 2016 óta két alkalommal fordult

kormányzati támogatásért Varga Mihály pénzügyminiszterhez, legutóbb idén januárban, de jó
szándékú lobbista hiányában eddig nemleges volt
a válasz. A Városházán kíváncsian várják a mostani reakciót is. A döntéshozót nem hatja meg az
sem, hogy Kispest nem hatalmas vásárcsarnokot
szeretne építeni, hanem a már elöregedett épületeket, infrastruktúrát szeretné korszerűsíteni. A
város önállóan csak jelentős nehézségek árán lenne erre képes, hiszen a tervezett kétmilliárd forint
éves költségvetésének mintegy húsz százaléka.
Burány Sándor, Kispest országgyűlési képviselője két alkalommal is próbálkozott módosító javaslatot benyújtani az adott évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz, a város akkor
sem kapott plusz forrást a piac felújításához, mert
a fideszes képviselők leszavazták azt.
A Városháza illetékes irodája a korábban készült
terveket újragondolja, korszerűsíti, a jelenlegi
gazdasági viszonyokhoz igazítja annak reményében, hogy egyszer csak lesz forrás, akár saját erőből is a megvalósításra.

Tiszta sor, megvan a baloldal főpolgármester-jelöltje. Nem volt
casting eldugott irodákban, nem volt háttéralku, nem voltak rosszízű
kiszivárogtatások, görcsösen magyarázkodó politikusok. Volt két jelölt, több nyílt színi vita, és a végén döntött a nép.
Eljött dönteni több mint harmincnégyezer baloldali választó, ez durván a legutóbbi önkormányzati választás ellenzéki jelöltjére leadott
szavazat 16 százaléka. Ilyen még sohasem volt. A választást meggyőző előnnyel Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke, Zugló polgármestere nyerte. A megmérettetés méltó volt a vállalt feladathoz,
minthogy a két jelölt is politikusokhoz méltó módon nyilatkozott
a versenyről, annak végeredményéről. Horváth Csaba nyilvánosan
gratulált Karácsony Gergelynek és üdvözölte, hogy „Budapest megmozdult”. A versenyt tisztességesnek nevezte, ami arról szólt, hogy
Budapest várospolitikusa vagy a legnépszerűbb ellenzéki legyen az
őszi önkormányzati választáson a baloldal főpolgármester-jelöltje:
„Látszik, hogy a budapestiek végre saját kezükbe akarják venni a
sorsuk irányítását. Ez tisztességes verseny volt szövetséges partnerek között. Büszke vagyok, hogy részt vehettem a folyamatban, és
jó szívvel veszem tudomásul a budapestiek döntését, mert nekem
csak Budapest számít, csak az itt élőket akarom szolgálni. Mindketten Budapest felszabadítását tűztük ki célul. Ezért is állok a mai
naptól a közös ügyünk zászlóvivője, Karácsony Gergely mögé minden tudásommal és erőmmel, hogy közösen teremtsük meg a szabad
Budapestet, amely az itt élő embereket szolgálja, amely otthonos,
szerethető, élhető és békés jövőt tud teremteni a budapestieknek – a
budapestiekkel közösen.”
Karácsony Gergely az eredményhirdetés után azt mondta: „Budapest
történelmi győzelmet aratott a Fidesz megosztó politikáján”, és folytatják a küzdelmet, hogy Budapest jövőjét építsék „a hatalom emberével, a Fidesz helytartójával, Tarlós Istvánnal szemben”. Szerinte
„nem az ellenzék főpolgármester-jelöltjét, hanem a budapestiek jelöltjét” keresték, és ennek megfelelően kell kialakítani a programot.
„Lezárult az előválasztás első fordulója, amelynek csak a Fidesz a
vesztese. Győztes az a sok ezer állampolgár, aki eljött szavazni, és
győztesek mindazok, akik változást akarnak. Ez az új ellenzéki politika napja. Demokratikus úton hozzuk létre az egységet a Fidesszel
és Tarlós Istvánnal szemben. Megszervezzük a hatalom embere ellen
az emberek hatalmát!”
Le kell győzni Tarlóst, a Fidesz emberét. Tiszta sor.
Burány Sándor
országgyűlési képviselő
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Készülnek a kiviteli tervek
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Vándorépítészek
Wekerlén

ZÖLDHÍR

Kerületünkben több elöregedett fasor található, ezek némelyike nem a
kerület kezelésében, sőt egyes esetekben még csak nem is kerületünk
tulajdonában van. Ilyen útvonal,
illetve fasor az Ady Endre úti is,
amely fővárosi tulajdonban van, ennek kezelője a Főpolgármesteri Hivatal megbízásából a Főkert Nonprofit Zrt. – tudtuk meg a Zöldprogram
Iroda közleményéből.

Idén 14 intézmény, köztük a Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház
érdemelte ki a Minősített Közművelődési Intézmény címet, amelyet az
ünnepségen Fekete Péter, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára adott át. Az
elismerő címről szóló dokumentumot
az intézmény nevében Gábor Ilona,
a KMO igazgatója vette át, akit az
ünnepségre elkísértek a művelődési
ház munkatársai, valamint az önkormányzattól Vinczek György alpolgármester.

A közlemény tájékoztatott arról,
hogy a kezelő már régóta tervezi a még meglévő, elöregedett fekete nyárfa fajú fák lecserélését a
wekerlei szakaszon. Az elöregedett
fák kivágása várhatóan már február második felében, február 10-ét
követően megkezdődik a 23 nyárfa
kivágásával. Természetesen a cég
gondoskodik a kivágott fák pótlásáról is az ilyenkor törvényileg előírt
mértékben: ugyancsak 23 többéves,
előnevelt fejlett facsemetét telepít.

VENDÉGSÉGBEN
Pákozdi Réka bemutatta a területre tervezett funkciókat

Országosan is ismert lett a kispesti török-magyar óvodás kulturális
program. Fűrész György, Csókakő
polgármestere, dr. Klima Olga jegyző
és Bognár Gábor alpolgármester Kispestre érkezett, hogy tapasztalatokat
gyűjtsenek a programról. A csókakői
vendégeket és a török intézet munkatársait Gajda Péter polgármester
és Vinczek György alpolgármester
fogadta a Városházán, majd az Árnyas óvodába mentek, ahol a programot koordináló Yunus Emre Intézet,
Török Kulturális Központ vezetője,
Yakup Gül köszöntötte a vendégeket
és méltatta a kezdeményezést.
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Facsereprogram

Minősített
Közművelődési
Intézmény

Csókakői érdeklődők Kispesten
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Jelenleg a kiviteli tervek elkészítése folyik annak a projektnek,
amelyre a kispesti önkormányzat 100 millió forint támogatást
nyert a fővárosi önkormányzattól a 2018. évi Tér_Köz pályázaton. Ezeket mutatták meg az Eötvös utcai lakóknak és az
érdeklődőknek a tervezést végző Platinium Group Kft. tájépítészei – tudtuk meg Vadon Etelkától, a Városháza Társadalmi
Kapcsolatok Csoportjának vezetőjétől.
Az önkormányzat 2016-ban már pályázott a fővároshoz támogatásért a Kosárfonó utca – Vak
Bottyán utca – Eötvös utcák által határolt terület
(régi KRESZ-park) felújítására, de Kispest akkor
nem nyert, mert a kormánypárti többségű fővárosi
testület a wekerlei kispiac felújításának támogatását ítélte a kispestiek számára a legfontosabbnak. Vadon Etelka a tervbemutatón elmondta:
a korábban készített koncepcióterv az alapja a
mostani pályázat kiviteli terveinek, de mivel a
pályázati támogatáson kívül az önkormányzat
jelentős összeggel járul majd hozzá a felújításhoz, ezért a főváros által támogatott és kötelező
funkciókon kívül egyéb elemekkel is bővültek
a tervek. Ilyen például a telepített kültéri illemhely, a 230-280 méter hosszú futókör megépítése,

időseknek kialakított pihenőtér, ivókút és a közvilágítás. Sok-sok padot és hulladékgyűjtőt telepítenek majd. Ha minden a tervek szerint halad,
akár a nyár végére már el is készülhet a kibővült
funkciójú KRESZ-park felújítása. A tervet bemutató tájépítészmérnök, Pákozdi Réka tájékoztatása szerint a főváros a KRESZ-park funkció
újbóli kialakítását támogatta kötelező elemként,
de lesz hely pingpongasztaloknak, felnőtt fitnesz
és street workout (saját testsúlyos) elemek létesítésének, kutyafuttató kiépítésére kutyaivókúttal,
kutyajátékokkal, játszótér építésére a közlekedés
témaköréhez kapcsolódó játszóeszközökkel. A
területen a sport- és játszófelületek gumiburkolatot kapnak, míg a járdák térkőből, a KRESZ-park
felülete pedig felfestett betonból készül majd.

Tóth Péter DLA és Füzes András (Hetedhét Építész Kft.) vezető tervezők

Wekerlei sétával, a telep hangulatáról való tapasztalatgyűjtéssel kezdődött az az ismerkedés, amelyet a Kós Károly Egyesülés
Vándoriskola szervezett már végzett építészmérnököknek, akik
az épülő wekerlei kispiac galériájára, illetve falfelületeire tervezhetnek díszítéseket. A fiatalok ötleteiből közösen válogatják majd ki azokat, amelyek az épületre felkerülnek.
Az önkormányzat 2016-ban nyújtotta be piacátalakítási pályázatot a Fővárosi Önkormányzat
Tér_Köz felhívására. A Fővárosi Közgyűlés 2018
tavaszán döntött a piac felújításának pályázati támogatásáról: az igényelhető 250 millió forintos
támogatási keretből 110 millió forintot szavazott
meg Kispestnek, amelyet az önkormányzat még
további mintegy bruttó 110 millióval egészít ki.
Füzes András és Tóth Péter DLA (Hetedhét Építész Kft.) vezető tervezők a bejáráson szívesen és
hosszan meséltek arról, hogy milyen módosításokon mentek át a korábban elkészített tervek az
elmúlt évek alatt, hiszen a 2013-ban már készültek tervek erre a területre. A pályázatra beadott
alapkoncepciók elfogadására sok-sok egyeztetés
után került sor, amely mellett Kispest jelenlegi

főépítésze mindvégig kiállt. A fővárosi döntés
után azonban újabb tervezés következett, hiszen a
biztosított forrás nem lett volna elegendő a tervek
maradéktalan megvalósítására – mesélik. A „politika és a források furcsaságai miatt” újragondolt
épület ugyancsak tetszetős lesz, és megfelel majd
azoknak az elvárásoknak, amelyeket az önkormányzat, a bérlők, a korábbi bolttulajdonosok és
a Wekerlei Társaskör fogalmaztak meg. A vezető
tervezők hosszasan sorolták, hogyan illeszkedik
majd egymáshoz a napi zárt terű piaci funkció és
az őstermelői piac a jeles napokon, évente 4-5 alkalommal tartandó vásári napokhoz, illetve a kulturális, közösségi térhez. A most megépített piac
az utca felé „táguló tér”, épület, amely számtalan
lehetőséget hordoz az itt lévő közösség számára.

A cég a közelmúltban elvégeztette a még meglévő érintett nyárfák
műszeres állapotfelmérését, az eredmények alapján egzakt módon kijelenthető, hogy a fák rossz állapotban
vannak, nagy részük az átlagosnál
nagyobb kockázatot jelent. A felújítás, a „facsereprogram” elsősorban a
páratlan oldali wekerlei szakaszon,
az idős, koros nyárfákat érinti. A
facsemete-pótlásokat a városszerte ültetett magas kőris egy, a városi
adottságokat jól tűrő változatával
végzik el.
A Főkert Zrt. tervei szerint a „10 000
új fát Budapestre!” program keretében további 100 hasonlóan fejlett
facsemete telepítését fogja elvégezni
Kispest több helyszínén. A pótlások,
fatelepítések várható időszaka ez év
áprilisa.
Aki bővebben is kíváncsi a fák állapotfelmérésére, kattintson a https://
www.fokert.hu/hirek/ oldalra, ott
mind a 23 fa vizsgálati lapját megtalálja!
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Rendvédelmi
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jutalmaztak

Mindenhol állandó a rendetlenség, a kosz

Fura dolgokat találni egy-egy hulladékkupac alján. Fotó: Erdős László

Februárban lomtalanítunk!
Kispesten február 14–22. között lesz az ez
évi lomtalanítás. Fontos változás, hogy a
Fővárosi Közterület-Fenntartó Zrt. (FKF) a
veszélyes hulladékokat is meghatározott időpontban, a kijelölt gyűjtőpontokról, de csak
kizárólag onnan, elszállítja.
Lomkirakási időpontok városrészenként, körzetenként:

6. Felső-Kispesten: (Vasút u.-Alsó-erdősor
u.-Szabó E. u.-Üllői út által határolt terület)
február 20., szerda
7. Kispest eleje: lakótelep+Felső-Kispest
(Báthori u.-Szabó Ervin u.-Ferihegyi út-Mátyás király u.-Ady E. út által határolt terület)
február 21., csütörtök.

1. Kertvárosban: február 13., szerda
2. Családi házas övezet 1.: (Hofherr A. u.Ady E. út-Kossuth L. u.-Nagykőrösi út által
határolt terület) február 14., csütörtök
3. Családi házas övezet 2.: (Kossuth L. u.Ady E. út-Rákóczi u.-Nagykőrösi út által határolt terület) február 17., vasárnap
4. Wekerletelepen: február 18., hétfő
5. Lakótelepen: (Hofherr A. u.- Üllői út-Báthory u.-Ady E. út által határolt terület) február 19., kedd

A háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok átvételére az FKF Zrt. minden lomtalanítási körzetben az elszállítás napján
ideiglenes gyűjtőpontot létesít. A veszélyes
hulladékok leadására a lomok kihelyezését
követő napon van lehetőség. A gyűjtőpontokon leadható veszélyes hulladékok: sütőolaj
és göngyölegei, festékmaradék és göngyölegei, olajos műanyag flakon, oldószerek, hígítók, növényvédő szerek, akkumulátor, szárazelemek, elektromos és elektronikai hulladék,

gumiabroncs, szórópalack, fénycső, gyógyszerhulladék.
A veszélyes hulladék gyűjtésének címe és
ideje:
1. körzetben: február 14-én, Pozsony u. 17tel szemben lévő közterületen
2. körzetben: február 15-én, Nádasdy u.- Garázs u. sarkán lévő közterületen
3. körzetben: február 18-án, Templom tér Fő u. sarkán lévő közterületen
4. körzetben: február 19-én, Ady E. út - Toldy u. sarkán lévő közterületen
5. körzetben: február 20-án, József A. u. 121gyel szemben lévő közterületen
6. körzetben: február 21-én, Móricz Zs. u.
10. garázssor parkolójában lévő közterületen
7. körzetben: február 22-én, Ady E. út - Toldy u. sarkán lévő közterületen.

Mivel számos lakossági bejelentés, panasz érkezik a KőbányaKispest közlekedési csomópont egyes részein tapasztalható
áldatlan állapotokkal kapcsolatban, ezért levélben fordultam
dr. Pető Györgyhöz, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti
Igazgatóság (FÖRI) igazgatójához – tudtuk meg Gajda Péter
polgármestertől, aki a napokban a Kispesti Rendészeti Központ
(KRK), a kerületi rendőrkapitányság és a Hatósági Iroda munkatársaival a helyszínen egyeztetett a teendőkről.
Mivel számos lakossági bejelentés, panasz érkehézségeként levelében megemlíti, hogy a KÖKI
zik a Kőbánya–Kispest közlekedési csomópont
terminál Bevásárlóközpont magánkézben van.
egyes részein tapasztalható áldatlan állapotokkal
Közhasználatra átadott tereinek (pl. autóbusz
kapcsolatban, ezért levélben fordultam dr. Pető
végállomás) használatát a kerületi rendőrségen
Györgyhöz, a Fővárosi Önkormányzati Rendétúl többen is jogosultak ellenőrizni: a FÖRI kolszeti Igazgatóság (FÖRI) igazgatójához – tudtuk
légái, valamint a Kispesti Rendészeti Központ
meg Gajda Péter polgármestertől, aki a napokönkormányzati rendészei is. Mivel a vasútálloban a Kispesti Rendészeti
más területe már a X. keKözpont (KRK), a kerületi
rülethez tartozik, így ott a
rendőrkapitányság és a
BRFK X. kerületi RendőrTarthatatlan
Hatósági Iroda munkatárkapitányság munkatársai
saival a helyszínen egyezlátnak el járőrszolgálatot
állapotok
tettek a teendőkről.
és járnak el a különböA polgármester levelében
ző szabálysértések vagy
a környék nyugalmának
bűncselekmények észlemegteremtése érdekében, amely közös érdeke az
lésekor. A Kispesti Rendészeti Központ önkoritt élőknek és a fővárosi rendvédelmi szerveknek,
mányzati rendészei munkaidejük alatt (hétfőtől
arra kéri a FÖRI igazgatóját, hogy a közbiztonpéntekig 7.00-19.00 között) rendszeresen és vis�sági problémák megoldása érdekében fokozott
szatérően járőröznek illetékességi területükön,
rendészeti jelenlétet biztosítsanak. Gajda Péter
azonban kizárólag Kispest közigazgatási határain
az áldatlan állapotok felszámolásának egyik nebelül tudnak eljárni.

A Városháza dísztermében tartott
idei ünnepségen Berecz Roland
rendőr törzsőrmester kapta Az év
rendőre, Sándor Barna tűzoltó törzszászlós Az év tűzoltója és Békési
Gábor Az év polgárőre kitüntető címet. A díjazottaknak Orbán Bori és
Pánczél Kristóf remek előadásával
kedveskedtek a szervezők. Kispest
Közbiztonságáért kifejtett odaadó
munkájáért, a példamutató szolgálat
ellátásának elismeréséül oklevelet
és pénzjutalmat vehetett át: Farkas
Zoltán rendőr főtörzsőrmester, Bereczki Nikolett, Kissné Horvát Erika,
Sztrhárszky Katalin Ilona, Gyarmati Péter rendőr törzsőrmester, Imre
Ágota rendőr zászlós, Mihók Tamás
rendőr törzsőrmester, Toma Éva
rendőr főtörzsőrmester és Marticsek
János rendőr alezredes. A Kispesti
Önkormányzat képviselő-testülete
Kispest Közbiztonságáért kifejtett
odaadó munkájáért elismerő oklevelet és pénzjutalmat adományozott
a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez tartozó XIX. kerületi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
munkatársainak: Kempf Tamás tűzoltó őrmesternek, Bán Zsolt tűzoltó
őrmesternek, Lieber László tűzoltó
törzsőrmesternek, Mihály Tamás
tűzoltó őrmesternek és Valkovszki
András tűzoltó főtörzsőrmesternek.
Az emberek biztonságát szolgáló, a
rendőrség és az önkormányzat tevékenységét támogató önzetlen polgárőri munkája elismeréseként, Kispest
közbiztonságáért kifejtett odaadó
munkájáért elismerő oklevélben részesült: Mangel-Vályi Áron polgárőr és Hoffer István önkormányzati
rendész.
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Gajda Péter
polgármester fogadóórája:
Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján folyamatosan (347-4525)
Polgármesteri Hivatal, Városház tér
18-20.

Burány Sándor (MSZP)
országgyűlési képviselő:
Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján folyamatosan
(06-20-466-8492)
Dr. Hiller István (MSZP)
országgyűlési képviselő:
Minden hónap második
csütörtökén 17.00-tól,
előzetes bejelentkezés nélkül
MSZP-iroda
(Kossuth Lajos utca 50.)

Vinczek György
(12. sz. választókörzet)
alpolgármesteri fogadóórája:
Minden hónap második szerdáján
13.00–16.00 óra között, telefonos
egyeztetés alapján (347-4523)
Polgármesteri Hivatal, Városház tér
18-20.

Dr. Béja Julianna
jegyző fogadóórája:
Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján (347-4529)
Városháza „A” ép. I/27.

képviselői fogadóórája:
Minden hónap harmadik hétfőjén
17.00–18.00 óra között
Kertvárosi Közösségi Ház
(Temesvár u. 117.)

***

Kertész Csaba
(6. sz. választókörzet)
alpolgármester fogadóórája:
Minden hónap második keddjén
14–16 óra között, telefonos bejelentkezés alapján (347-4573)
Polgármesteri Hivatal, Városház tér
18-20.
Rátkay Andrea
(3. sz. választókörzet)
alpolgármester
képviselői fogadóórája:
Minden hónap első péntekén 17.00–
18.00 óráig, Kispesti Vass Lajos
Általános Iskola (Csokonai utca 9.)
alpolgármesteri fogadóórája:
Bejelentkezés e-mailben:
ratkayandrea@gmail.com vagy
telefonon: 06-20-378-4243

valamint a DK irodájában (Ady
Endre út 106., tel.: 607-3879, e-mail:
dkkispest@gmail.com)

ROVAT

Dódity Gabriella
(Fidesz-KDNP)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-242-7079)

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

Telefonos egyeztetés alapján

Hegyi András
írása

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

A társasházi közgyűlés

(06-20-364-2441)
Listás képviselő
Lazányi Ferenc (Fidesz-KDNP)
Minden hónap első szerdáján

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

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

1. sz. választókörzet
Fekete László
(MSZP-DK-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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Listás képviselő

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

mozaik

Ferenczi István (LMP)
Telefonos egyeztetés alapján folyamatosan (06-20-239-2122)
Listás képviselő
Lázár Tamás (Jobbik)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-490-0727)
Polgármesteri Hivatal, Városház tér
18-20., A ép. II/71.

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

Babaruha
Börze
Kispesten

Hagyományosan újra Babaruhabörze
a Kispesti Kaszinóban hosszabb
elérhetőséggel immáron 9-13 óráig.
A gyerekeknek ingyenes
arcfestés a helyszínen.
Gyerekruhák szenzációs árakon!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
2019.03.03., 9:00-13:00
Kispesti Kaszinó, Fő utca 42.
Asztalfoglalás: 2019. február 01.-től

kispest@kispestjovoje.com
+3670-248-7272

Eltelt egy év, ismét esedékesek az éves beszámoló közgyűlések. Emlékeztetőül felidézek néhány szempontot, hogy a tulajdonosok minél
felkészültebben vehessenek részt a közgyűléseken.
A beszámoló közgyűléseket május 31-ig meg kell tartani. A közös képviselőnek az írásos közgyűlési meghívót legkésőbb a közgyűlés időpontja előtt nyolc nappal meg kell küldenie, postai, elektronikus vagy
a levélszekrénybe bedobott értesítés útján. Lehetnek kivételek, de ezt
a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell rögzíteni. A meghívót a
társasházban jól látható helyen is ki kell függeszteni. Lényeges, hogy
senki se hivatkozhasson arra, hogy a meghívót nem kapta meg. Néhány pontot kiemelek, amit a meghívónak feltétlenül tartalmaznia kell.
Igy a közgyűlés helyét, időpontját, határozatképtelen közgyűlés esetén
a megismételt közgyűlés időpontját és a határozatképességi szabályra vonatkozó tájékoztatást, és természetesen a napirendi pontokat. A
meghívóhoz mellékletben csatolni kell a szavazásra előterjesztett napirendekre vonatkozó, különösen az éves költségvetésről és a beszámolási időszakról elkészített írásos előterjesztéseket. Kizárólag a meghirdetett napirendekben lehet érvényesen határozatot hozni. Sokszor
felvetődik, hogy a közgyűlés vegyen fel új, a meghívóban nem jelzett
napirendi pontot. Nem lehet, még akkor sem, ha a résztvevők aránya
100 százalék. A közgyűlés akkor határozatképes, ha az összes tulajdoni
hányadnak több mint a felével rendelkező tulajdonosok jelen vannak
(50+1-es szabály). A megismételt közgyűlést a határozatképtelen közgyűlést követő 15 napon belül kell összehívni, az eredetileg meghirdetett napirenddel, azon módosítani nem lehet. A megismételt közgyűlés
határozatképessége a jelenlévők tulajdoni hányadára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlést követően
akár 30 perccel később is lehet. Fontos megemlíteni, hogy azokban az
ügyekben, ahol minősített szavazattöbbség szükséges, a megismételt
közgyűlésen érvényes határozatot hozni nem lehet.
A közgyűlést követően az erről készült jegyzőkönyvet a közös képviselő nyolc napon belül köteles a társasházban kifüggeszteni, és a
határozatokról a tulajdonostársakat értesíteni. Ha a közgyűlés határozata jogszabályba, az alapító okiratba vagy a szervezeti és működési szabályzatba ütközik, vagy a kisebbség jogos érdekeinek lényeges
sérelmével jár, bármely tulajdonostárs keresettel kérheti a bíróságtól
a határozat érvénytelenségének megállapítását, a határozat meghozatalától számított hatvan napon belül. Javaslom a tulajdonosoknak, hogy
aktívan vegyenek részt a közgyűléseken, mivel ez az a fórum, ahol személyesen beleszólhatnak a társasházuk működésébe, részesei lehetnek
közös tulajdonukkal kapcsolatos döntéseknek.
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.:
06/20-416-5879, 06/30-4867472
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 30557 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 30-9494-360
Számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések,
alkatrészcsere garanciával.
Ingyenes kiszállás! Aradi Zoltán Tel.: 06 70 519 2470 Email: szerviz@szerviz.info
Előtető lakótelepi erkélyre.
Rácskészítés erkélyre ajtóra,
ablakra. Korlátfelújítás üvegezéssel, festéssel. Egyéb
lakatosmunkák, javítások.
TEL.: 06 70 209 4230, 06 1
284 2540
SZŰCS TERMÉKEK SZEZONVÉGI KIÁRUSÍTÁSA. Nyugdíjas szűcs, szőrme bundák javítását és tisztítását vállalja.
10-órától 18 óráig. Tel: 282
4247
Kémények bélelése, átépíté-

se, belső marása teljes körű
ügyintézéssel. Szabó Balázs
06-20-264-7752

KISPESTI MAGAZIN

Fiatalos nyugdíjas megbízható hölgy, heti 2 alkalomra
takarítást, vasalást, gyermekfelügyeletet, bevásárlást
vállal. Tel.: +36 20 426 8302

UTÁN BÁTRAN DÖNTHET,
NINCS KOCKÁZAT! ÉS FŐLEG
NINCS ZSÁKBAMACSKA :)
CHAT ANGOL NYELVSTÚDIÓ
ÉS FORDÍTÓIRODA, KISPEST,
HUNYADI UTCA 47.
06-70-238-1226 és 282-6082

INGATLAN

ÁLLÁS

Eladó-kiadó ingatlanokat keresek ügyfeleim részére.15
éves szakmai tapasztalat,
korrekt ügyintézés, ügyvédi
háttér, hívjon bizalommal:
Böhm Ilona 06-20-364-4237
HÉTVÉGÉN IS!!!
Kispest-Óvárosában csendes helyen 721 nm-es telken
kétgenerációs jó állapotú
családi ház eladó irányár
59.000.000,-Ft. Tel.: 06-20364-4237
Nyugdíjas hölgy albérleti
szobát keres. Gondozást vállal. Tel.: 06 20 291 8253
OKTATÁS
VISSZATÉRÍTIK A NYELVVIZSGÁK ÁRÁT! UGYE AZ
IDÉN MÁR FOLYÉKONYAN
SZERETNE ANGOLUL MEGSZÓLALNI? NYELVVIZSGÁRA
VALÓ FELKÉSZÍTÉS ÉRDEKLI?
ÁLLÁSINTERJÚRA VAGY KÜLFÖLDRE KÉSZÜL?
ÚJ TANFOLYAMAINK 4-6
FŐS MINICSOPORTOKBAN
NYELVSTÚDIÓNKBAN MOST
INDULNAK, 45000 FT ÁFÁVAL/40 ÓRA, 10 HÉT.
INGYENES BEMUTATÓ ÓRÁINKON VALÓ RÉSZVÉTEL

Autószerviz
autószerelőt,
műhelyvezetőt keres. Telefon: 06-1-282-3158
Központi Statisztikai Hivatal
számára készülő lakossági
adatfelvételekhez kérdezőbiztosokat keresünk Budapest kerületeibe. Jelentkezni
a hr@statek.hu e-mail címen
lehet.
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1195 Budapest, Üllői út 303. (MOL kúton) • Tel: 06 1 357-6674, 06 20 394-7980 • WWW.FIX.HU

Előfizetői újságok kézbesítésére keresünk hajnali
munkavégzéssel kerékpáros
kézbesítőt.
Munkakezdés
02.00-07.00-ig. Tel.: 0620221-6247

Ssangyong

EGYÉB

A 4x4 specialista Ssanygong új, családi SUVja a Tivoli alapjaira épült, mely sok száz millió
eurós beruházás és precíz fejlesztés eredménye. 4440 mm hosszhoz 2600 mmes tengelytáv
tartozik, így nem meglepő, hogy a kényelmes utastérhez már alaphelyzetben is tágas, akár
720 literre bővíthető csomagtér párosul. A korszerű, 1,6 literes EURO 6os, környezetbarát,
dízel és benzines erőforrások 6 sebességes manuális vagy automata váltóval rendelhetők.

63 /165 Karcsú hölgy rendezett háttérrel, vidám, sportos, magas, nem dohányzó
párját keresi. Tel.: +36 20 426
8302

Lenyűgöző formavilág, határtalan tér.

Délpest
4X4 SPECIALISTA KOREÁBÓL

Próbálja ki Ön is
márkakeres
kedésünkben!

Idős ember keres nyugdíjas
hölgyet, házi segítőnek. Hajléktalan is lehet. Tel.: 06 20
666 7938

Kiadja a WEXFORD Bt. • Főszerkesztő: Szabó Dávid • Postacím: 1191 Budapest, Kossuth Lajos u. 50. Telefon: (0620) 296-3555
Email: info@magazinlapok.hu • Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt. nyomda 1225 Budapest, Campona u. 1.
Megjelenik havonta 27.000 példányban, következő megjelenés: 2019. március
A magazin tartalmát szerzői jogok védik! • www.magazinlapok.hu
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* Kivéve műszaki vizsga
A változtatás jogát fenntartjuk. Az akció időtartama:
2019.02.01.–2019.02.28.
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CO2 kibocsátás (vegyes): 134–192 g/km*
Vegyes fogyasztás: 5,2–8,4 l/100 km*
A képen látható autó illusztráció.
*WLTP szabvány szerint

1194 BUDAPEST,
HOFHERR ALBERT U. 38/D
+36 1 280 1533,
+36 20 318 3760
ertekesites@ssangyongdelpest.hu
www.ssangyongdelpest.hu

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
kezdôtôl alapfokú nyelvvizsga
szintjéig – 60 óra
alapfokú nyelvvizsgavizsga
szintje felett – 60 óra

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:

06/09/18 12:03

16:30 - 17:30

Helyszín:
Erkel Ferenc
Általános Iskola
kis tornaterme

KEDVEZMÉNYES
HIRDETÉSI
LEHETŐSÉG

MINDEN SZERDÁN 9:30 ÉS 12:00 ÓRA
KÖZÖTT A KOSSUTH
LAJOS UTCA 50. SZ. ALATT, VAGY
A 0620-580-3245 TELEFON SZÁMON.

