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Eltemették
az idei telet
Írásunk a 8. oldalon

16. oldal

4. oldal

GAJDA PÉTER

SZUJKÓ SZILVIA

A városvezetés idén 12
millióval többet, 42 millió
forintot költ fejlesztésre,
felújításra a kispestiek javaslatai alapján.

Idén 69 kispesti fiatal tanulmányait támogatja 6
millió forinttal az önkormányzat a Bursa Hungarica keretében.

Tanulási támogatás

* A változás jogát fenntartjuk.
Az akció időtartama:
2019.03.04.–2019.05.31.

Közösségi tervezés

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

Kell-e a kormányzati lobbista?
LEVESEK
350 FT-TÓL

FŐÉTELEK
600 FT-TÓL

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

Burány Sándor, Kispest országgyűlési képviselője közgazdászként vett
részt az V. Kispesti Üzleti Találkozón a KMO-ban. Nyitóelőadásban a
számokra szorítkozva elmondta, hogy Kispest 2014–2018 között 6 milliárd forint saját bevételt fordított fejlesztésre, míg uniós támogatásból 500
milliót, fővárosi forrásból csupán 300 milliót.
Mi következik ebből? Nem kevesebb, minthogy nyilvánvalóan a helyi
vállalkozások adják a kerület gazdasági bázisát, az ő munkájukból származó iparűzési adóból teremtődik meg a város fejlődésének anyagi hátterének egy része. Az elmúlt időszakban, az önkormányzat vállalkozást
segítő intézkedései miatt is, a helyi vállalkozások száma bővült, ami az
önkormányzat bevételeinek növekedéséhez vezetett, ezzel teremtve lehetőséget a fejlesztésekre. Fogyatkozó EU-források és a kispestiek számára
alig elérhető fővárosi és kormánytámogatások hiányában nehéz dolga van
a városvezetésnek. Többször írtunk már mi is arról, hogy ebben a Kispest
számára nem fejlesztésbarát politikai légkörben, ellenszélben, ahol baloldali a képviselő-testület többsége, illetve a polgármester, elkéne egy jó,
a városért önzetlenül tevékenykedő, a város vezetőivel együttműködni
képes kormányzati lobbista. És a történet itt mindig véget ér. A február
nem várt meglepetést hozott: soha nem fordult még elő, hogy a kispesti
képviselő-testület nemet mondott volna a kerületi tanácsnokok munkájára. Az év első testületi ülésén az önkormányzati képviselők megelégelték
a fideszes Dódity Gabriella fejlesztéspolitikai tanácsnok és két társa, Lazányi Ferenc humánpolitikai tanácsnok és Szathury Kolos, a közterületi
ügyek tanácsnoka tétlenségét, a testületi döntésekkel, a polgármesterrel
való értelmetlen szembemenetelést, az állandósulni látszó „bozótharcot”,
és nemet mondtak a 2018. évi munkájukról készített beszámolókra. A vitában sokan megszólaltak, és szinte ugyanazt hiányolták, mint Vinczek
György alpolgármester. Vinczek szerint a tanácsnokot ugyan nem lehet
egy személyben felelőssé tenni a pénzszerzésért, egy-egy elmaradt beruházásért, de azt joggal el lehet várni, hogy segítse az önkormányzat
és a polgármester munkáját. De ebben a munkában különösen fontos az
együttműködésre való törekvés, amelyet – mint mondta – nem lát Dódity
Gabriella fejlesztéspolitikai tanácsnok tevékenységében. Dódity Gabriella pedig olyan fényben mutatja saját tanácsnoki munkáját, mintha a
Kispesten megvalósuló fejlesztések csak neki lennének köszönhetőek.
Dódity Gabriella ellene folyó politikai lejáratásnak gondolja ezt, és azóta
is védi tanácsnoki mundérjának becsületét, hosszasan sorolja azokat a
fejlesztéseket, amelyeket ő „hozott” a kerületbe.
Mi meg továbbra is azt kérdezzük, ha olyan remek munkát végzett, akkor
miért van az, hogy Kispest 2014–2018 között 6 milliárd saját bevételt
fordított fejlesztésre, míg uniós támogatásból 500 milliót, fővárosi forrásból csupán 300 milliót?
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vétel a Liszt Ferenc Nemzetközi
Repülőtéren működő Zajvédelmi
Bizottsággal és tag delegálása
Kispest részéről a bizottságba.
Fontos feladat a folyamatos konzultáció a HungaroControllal a
légi járművek repülési eljárásainak meghatározása, változtatása érdekében. Ennek eredményeképpen kezdeményezhetik a
kormány felé a Budapest Liszt
Ferenc Nemzetközi Repülőtéren

FELÚJÍTÁS

TÖBB MINT 12
MILLIÁRD FORINTTAL
GAZDÁLKODNAK IDÉN

Az Üllői úti
Hofherr-ház
A Hofherr-ház egyedi védelem alatt álló
épület. A ház 1924-ben Szűcs Jenő tervei alapján épült. A homlokzatán lévő
díszek a gépgyárra utalnak. A háromemeletes épületben negyven lakást alakítottak ki a Hofherr-Schrantz-ClaytonShuttleworth Magyar Gépgyári Művek
Rt. tisztviselőinek. Az alagsorban közös
fürdőszoba és mosókonyha volt. Mivel
az épületben hat önkormányzati lakás is
van, így az önkormányzat a felújításhoz
6 millió forintot adott.

KÖZLEKEDÉS

Parkolók a Simonyi utcában
Városházi információink szerint alig
több mint három hétig tartottak a munkálatok a Simonyi utca 23-29. közötti
szakaszon, ahol a házak előtt meglévő
parkolók felújítása, átépítése és a beállók legalizálása zajlott. A Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda
vezetője, Patek Gábor arról tájékoztatta
lapunkat, hogy az új parkolók kialakítása után 18-20 gépkocsi tud majd ezen
az útszakaszon parkolni kulturáltan, a
gyalogosforgalom akadályozása nélkül.
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Közösségi költségvetésből újították fel az óvodaudvart

Kispestiek kérésére
készülő fejlesztések
Mint arról már korábban
beszámoltunk,
igényfelméréssel kezdődött, majd a
Fenntartható
Zöldfordulat
Munkacsoport által koordinált képviselői fórumok
szervezésével készítették elő
a szakemberek a Közösségi
költségvetés 2019-es programot, amelynek keretében
városrészenként lehetett javaslatot tenni és szavazni a
különböző
fejlesztésekre.
Már ősszel igen élénk volt az
érdeklődés, mintegy 1200 javaslat érkezett a kispestiektől,
amelyekből a szakemberek
választották ki a városrészenként megvalósíthatókat. Ezt
követte a szavazás, amelyen
január végéig szavazólap
kitöltésével és visszaküldésével, illetve elektronikusan
arról dönthettek a kispestiek,
hogy az egyes városrészekben mely projekt 2019-es
megvalósítását
szeretnék
támogatni. A január végén
lezárult szavazáson, amelyen

A városvezetés idén 12 millióval többet, 42 millió forintot költ fejlesztésre a helyi javaslatok alapján – tudtuk meg Gajda Péter polgármestertől
a közösségi költségvetésre érkezett
szavazatok összesítése után.
papír alapon és elektronikusan is lehetett szavazni, 2142
szavazat érkezett az idei közösségi költségvetéshez. A
szavazásnál bármely városrészre, de a városrészeken belül csupán egy-egy javaslatra
lehetett szavazni. A városvezetés a tavalyi összeghez képest 12 millió forinttal többet,
összesen 42 millió forintot –
városrészenként 6-6 milliót –
költ fejlesztésre a helyi javaslatok alapján. A tervek szerint
a legtöbb szavazatot kapott
javaslatot az önkormányzat
2019-ban megvalósítja. A
kispestiek szavazatai alapján
várhatóan az alábbi programok megvalósítása kezdőd-

het meg 2019-ben:
Felső-Kispest 1: Rákóczi –
József A. u. sarkán található
játszótér fejlesztése
Felső-Kispest 2: Térfigyelő
kamera kihelyezése a Móricz
– Klapka u. sarkára
Felső-Kispest 3: Puskás iskola udvarának felújítása
Felső-Kispest 4: 56-osok terén található játszótér felújítása, fejlesztése
Wekerle: Kutyafuttató a Győri Ottmár téren
Hagyományos Kispest: Térfigyelő kamera kihelyezése a
Kisfaludy – Nádasdy u. kereszteződésébe
Kertváros: Kertvárosi fásítási
program

A képviselők nemet mondtak néhány tanácsnok munkájára

Meglepetést is hozott
az év első testületi ülése
A testület módosította a 2018. évi
költségvetésről szóló rendeletet,
és rendeletet fogadott el a 2019.
évi költségvetésről. E szerint a
2019. évet 12 milliárd 582 millió
318 ezer forint költségvetési bevétellel és ugyanekkora kiadással
tervezi az önkormányzat. A napirend kapcsán Gajda Péter polgármester elmondta, a költségvetés
a stabilitást szolgálja, kiegyensúlyozott gazdálkodással el tudja végezni a kötelező és a vállalt
feladatait az önkormányzat. Hozzátette, a 2014-es polgármesteri
programban kitűzött fejlesztési
célokat meg tudjuk valósítani,
működési hitelt nem kell felvennie a kerületnek.
Módosították a képviselők a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum (KSZSZC) Szervezeti és
Működési Szabályzatát, valamint
Integrált Szakmai Programját.
Mint Vinczek György előterjesztésében olvasható, a törvényi
kötelezettségeknek megfelelően
2018. szeptember 1-jétől Kis-

A megszokottnál jóval korábban, már az új
év első testületi ülésén, elfogadták a képviselők Kispest 2019. évi költségvetését. Soha
nem látott módon viszont nemet mondtak a
képviselők három önkormányzati tanácsnok
2018. évi munkájának beszámolójára.

VINCZEK GYÖRGY
pest köznevelési intézményeiben
megkezdődött az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység. A
képviselő-testület döntése alapján
a KSZSZC Szervezeti és Működési Szabályzatában előző évben

jóváhagyott 6 fős szakmai létszámon túl a feladat teljes körű ellátásához még további 3 szakember
foglalkoztatása szükséges ahhoz,
hogy az óvodákban és a kerületi középiskolákban is biztosított
legyen a szolgáltatás. Jelentősen
megnövekedett a légiforgalom
Kispest felett is 2018 augusztusától, a kerület egyes részein
az elmúlt időszakban sokkal nagyobb lett a zajterhelés. Emiatt
számos lakossági panasz érkezett az önkormányzathoz. A zajterhelés csökkentése érdekében
az önkormányzat akciótervet
állított össze. Ebben olvasható,
hogy elsődleges a kapcsolatfel-

üzemeltetési korlátozás bevezetését, szükség esetén a zaj és rezgés
káros hatásai elleni védelemre
vonatkozó jogszabályok módosítását. Az önkormányzat egyeztetést kezdeményez a Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt.-vel.
Ezen kívül a HungaroControl
által készített un. Green Landing
negyedéves
környezetvédelmi
jelentéseket nyilvános közzéteszi online felületeken. Egyeztetést kezdeményez a Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőtéren működő légitársaságok szövetségének
képviselőivel a légtérzaj csökkentése érdekében alkalmazandó repüléstechnikai eljárásokról.
Megvizsgáltatja annak a lehetőségét, hogy lehetséges-e zajmérő
állomás kihelyezése a legtöbb
lakossági bejelentést érintő területre. Vita alakult ki a tanácsnoki
tájékoztatók/beszámolók elfogadásakor. Vinczek György szerint
a tanácsnokok feladata segíteni
az önkormányzat és a polgármester munkáját, különösen fontos az
együttműködésre való törekvés,
amelyet – mint mondta – nem lát
Dódity Gabriella fejlesztéspolitikai tanácsnok beszámolójában. A
testület végül egyenként szavazott a tanácsnoki tájékoztatókról:
elfogadta Lázár Tamás (Jobbik)
közbiztonsági tanácsnok, Ferenczi István (LMP), a fenntartható
fejlődés tanácsnoka és Somogyi
Lászlóné
(MSZP-DK-EgyüttPM) Wekerle és Hagyományos
Kispest ügyeiért felelős tanácsnok tájékoztatóját, nemmel szavazott Dódity Gabriella fejlesztéspolitikai tanácsnok, Lazányi
Ferenc humánpolitikai tanácsnok
és Szathury Kolos, a közterületi
ügyek tanácsnoka beszámolójára.
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FARSANG

Jelmezbál
a Segítő Kéznél
A Segítő Kéz Kispesti Gondozó
Szolgálat hagyományaihoz híven
idén is tartottak farsangi mulatságot
a wekerlei szakmai intézményben. A
résztvevőket „Dudó bohóc” (Borbély
György) zenés farsangi népszokásokkal örvendeztette meg, majd sor került a jelmezversenyre. A jelmezesek
felvonulását (16 bátor vállalkozó) a
zsűri értékelte, a legizgalmasabb jelmezeket bemutatók ajándékot kaptak.
A vidám délutánt közös uzsonnázással, fánkevéssel zárták.

SEGÍTSÉG

Hatvan véradó
februárban
Hetven jelentkezőből hatvanan – közülük ketten most először – adtak vért
a Kispesti Véradók Egyesületének
február végi önkéntes véradásán, az
egyesület székhelyén a Tudásházban
– mondta az egyesület vezetője, Somogyi Lászlóné, aki szerint bár a szokásosnál kevesebben jöttek, ez az influenzajárvány miatt mindenképpen
jó eredménynek számít. Megtudtuk
azt is, hogy az egyesület legközelebb
májusban rendez véradást, de akkor
majd a Városházán.

Módosul a települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet

Májustól új támogatott
védőoltások Kispesten
Vinczek György szociális ügyekért felelős alpolgármester javaslatára a képviselő-testület
már korábban döntött arról,
hogy az idei költségvetésben
mintegy hárommillió forintot
különítenek el a szociális keret
terhére az időskorúak részére
biztosítandó prneumococcus
(tüdőgyulladás)
elleni,
a
kisgyermekeknél
pedig
a
meningococcus
(agyhártyagyulladás) elleni védőoltásra.
Az oltások kiválasztásánál az
oltásügyi tanácsadó segítségével figyelembe vették a kispesti
lakosság összetételét és a várható legtöbb egészségnyereséget is, ezért esett a választás
erre a két vakcinára. Ikladiné
dr. Petres Veronikától, a Humánszolgáltatási és Szociális
Iroda vezetőjétől megtudtuk azt
is, hogy az oltáshoz való hozzájutás feltételeinek, a jogosultak
körének
részletszabályozása
folyamatban van. Ehhez a települési támogatásokról szóló
önkormányzati rendelet mó-

Áprilisban döntenek a technikai feltételekről azoknál a védőoltásoknál,
amelyeket májustól vehetnek igénybe a
kispestiek – tudtuk meg Ikladiné dr. Petres Veronikától, a Humánszolgáltatási
és Szociális Iroda vezetőjétől.

IKLADINÉ DR. PETRES
VERONIKA
dosítása szükséges, amelyet a
képviselő-testület 2019. áprilisi
ülésén tervezik. Amint elkészül
a rendelet, annak elfogadása
után hírt adnak a hatályba lépéséről és az igénylés feltételeiről
az önkormányzati újságban és
honlapon, a Humánszolgáltatá-

si és Szociális Iroda honlapján,
valamint az irodán megjelenő
ügyfelek részére személyesen is
– hangsúlyozta az irodavezető.
Az agyhártyagyulladás gyakran
gyors lefolyású, életet veszélyeztető betegség. Különösen
veszélyeztetettek a csecsemők
és a 11-25 éves serdülők. Minden tizedik eset a szakszerű
beavatkozás ellenére halálos
végű, vagy tartós idegrendszeri
károsodás marad vissza. Előfordul, hogy életre szóló károsodást eredményez. A tüdőgyulladás kockázata időskorúaknál
és csökkent immunműködésű
betegeknél a legnagyobb. Náluk a tüdőgyulladás a vezető
halálokok egyike.

Friedrich Gábor, a Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője

Működik a kerületi gyermekvédelmi jelzőrendszer
Vinczek György, a szociális ágazat munkáját is felügyelő alpolgármester bevezetőjében röviden
elmondta, tavaly jelentős törvényi
változások befolyásolták a napi
munkát, hiszen október óta újra
dolgoznak gyermekvédelemmel
foglalkozó szakemberek az állami
fenntartású iskolákban, illetve az
önkormányzati óvodákban.
Dr. Király Beatrix, a XIX. kerületi Kormányhivatal vezetője arról
tájékoztatta a résztvevőket, hogy
januártól a jogi segítségnyújtást a
hatósági osztályon végzik.
Friedrich Gábor, a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum öt
szakmai egységének egyikeként
működő Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője arról
beszélt, hogy az elmúlt években
az iskolák, a védőnők és a rendőrség munkatársai voltak a legaktívabbak a jelzőrendszerben. Örvendetes, hogy a gyermekorvosi
szolgálatban dolgozók is értékes
információkat szolgáltatnak az

Törvényi kötelezettségnek eleget téve minden
évben értékeli az önkormányzat a kerületi
gyermekvédelmi és gyermekjóléti jelzőrendszer működését. A Forrásházban megtartott
eseményen ott voltak azok a szakemberek,
akik részt vállalnak ebben a munkában.

VARGA ATTILA
utóbbi időben. Beszélt arról is,
hogy tavaly október óta a Klik
által fenntartott iskolákban 4,
míg az önkormányzati óvodákban egy szociális munkás foglalkozik gyermekvédelemmel. Az

önkormányzat legutóbbi döntése
alapján ez a létszám újabb négy
fővel bővülhetne. Ennek azonban az egyre inkább jelentkező
szakemberhiány lesz az akadálya. A 3-18 éves gyerekeket akár
másfél évig is gondozásban tartó
Gyermekek Átmeneti Otthonát
(GYÁO) vezető Tóthné Szebenyi
Szilvia arról beszélt, hogy napi
munkájukban azt tapasztalják,
hogy az alapvető funkciójuktól,
azaz például válás, kórházi tartózkodás, családi nehézségek miatt
átmeneti gondozásba kerülés helyett lakhatási nehézségek miatt
kerülnek hozzájuk a gyerekek. A
Családok Átmeneti Otthonának
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(CSÁO) vezetője, Nacsa Dániel
mesélt arról, hogy kétlépcsős bővítéssel a korábbi három család
(16 fő) befogadására alkalmas átmeneti otthon mára 7 család (36
fő) átmeneti gondozására alkalmas. Ezzel együtt az otthonvezető
azt is megfogalmazta, hogy hiába
teszi lehetővé az önkormányzat
helyi rendelete (2004 óta pályázat nélkül juthatnának szociális
bérlakáshoz), hogy az otthonból
másfél év, esetleg még egy félév
hosszabbítás után, tovább kéne
mennie a családoknak, mert önkormányzati lakás hiányában
erre nincs lehetőség. A családfenntartók hiába dolgoznak, nem
tudnak lakhatást biztosítani a
családnak, mert jelenleg olyanok
az albérletárak Budapesten, hogy
egy átlag lakbér meghaladja a
család jövedelmét. Jelenleg 208
családdal van együttműködési
megállapodásuk, azaz rendszeres
gondozást végeznek (fél éven keresztül havonta legalább három
alkalommal) a családban, ahol
182 veszélyeztetett kiskorú van, a
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai, de mintegy 410
családdal (668 fő) van rendszeres kapcsolata a családsegítőnek
– tudtuk meg az egység szakmai
vezetőjétől, Oláh Edittől. Szerencsés helyzetben vannak a kispestiek, mert évek óta stabil létszámmal dolgozik a helyi védőnői
szolgálat – mondta a vezető védőnő, Horváth Lajosné, aki arról is
beszélt, hogy a védőnők feladatai
(szűrővizsgálatok végzése, oktatási feladatok ellátása) bővültek
az elmúlt években. Míg korábban
4800 szűrővizsgálatot végeztek
egy évben, tavaly 6200-at. Sajnos
a születések száma Kispesten folyamatosan csökken, míg 2017ben 551 kisbaba született, addig
2018-ban már csak 456. Varga
Attila, a szociális bizottság elnöke hangsúlyozta, tapasztalataik,
véleményük alapján tudott a bizottság konkrét ügyekben, a társadalom legkülönbözőbb rétegeit
(idősek, fiatalok, gyerekek) megalapozott döntéseket hozni. A bizottság munkájában komoly gondot és fejtörést okoz a lakhatással
kapcsolatban jelentkező problémák orvoslása. Megfelelő számú
és minőségű önkormányzati lakás hiányában a szakembereknek
olyan nem állami forrásokat és
segítőket, civil szervezeteket kell
keresnie, amelyekkel közösen találnak majd megoldást az egyre
égetőbb problémára.
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SZÜLŐKNEK

HAGYOMÁNY

Eltemették
a telet Wekerlén

Hasznos volt
a segítő program

A Wekerlei Társaskör Egyesület és
a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár
(WKK) szervezésében eltemették a
telet a Kós téren. Az idei téltemetésen
a „kövérré hizlalt kiszebábot” közösen kísérték utolsó útjára, majd tűzre
dobták, hogy „vele együtt távozzon
minden rossz”. A tűz melegénél közös énekszóval hívogatták a tavaszt.
A szükséges zajkeltő eszközöket, a
kiszebábot, télűző álarcokat, gondűző
cédulákat délután közösen készítették
el a WKK-ban.

Hamarosan véget ér az a változatos
programsorozat, amelyet a Kispest
Biztonságáért Közösségi Jóléti Egyesület (KIJE) 2018 májusától közel
egy éven keresztül szervezett a fogyatékossággal élő gyermekek, fiatalok szüleinek a kerületben. A projekt
a FSZK Nonprofit Kft. (Fogyatékos
Személyek
Esélyegyenlőségéért
Közhasznú Nonprofit Kft.) által kiírt
pályázati forrás (négyszázezer forint)
segítségével valósult meg.
Elsődleges az volt a célunk, hogy a
szülőknek rendszeresen biztosítsunk
egy olyan fórumot, ahol az őket érintő-érdeklő témákat interaktív módon,
élményszerűen dolgozhatják fel, valamint információkhoz jutnak, nehézségeiket nem sorscsapásként élik
meg, hanem a sikeres megoldások
irányába mozdítják családjukat – tudtuk meg Deákné Császár Gabriella
szervezőtől. A havonta megrendezett
szülőklubokban a pozitív gondolkodás került előtérbe, közösségek jöttek
létre, és a szülők kapcsolati hálója bővült. A szülőklubok természetesen kikapcsolódást, stresszoldást elősegítő
programelemet is tartalmaztak (közös
zenélés, kirándulás, stílustanácsadás).
A projekt másik, kiemelten fontos
célja azt volt, hogy a fogyatékos
gyermeket, felnőttet nevelő szülőket
segítse a munkaerőpiacra való visszatérésben az egyesület. Ezért a szülőklub keretében háromnapos tréninget
tartottak, hogy növeljék az álláskeresési esélyeiket, és olyan módszereket
sajátítsanak el, amelyekkel elősegítik
a legmegfelelőbb, legideálisabb munkahelyen történő elhelyezkedést. A
programsorozat zárásaként a szülők
és családtagjaik a szervezőkkel együtt
egy budapesti, speciális élethelyzetű
munkavállalókat foglalkoztató kávézóba látogatnak el márciusban.

KÖNYVTÁR

Az anyanyelv
ünnepnapján
Az UNESCO közgyűlése 1999-ben
február 21-ét az anyanyelv nemzetközi napjává nyilvánította. A nemzetközi szervezet ezzel is fel kívánta hívni
a figyelmet a Föld nyelvi sokszínűségére és gazdagságára. Ennek szellemében rendhagyó irodalomórára várták a kispesti alsó és felső tagozatos
gyerekeket a Wekerlei Könyvtárba. A
foglalkozáson ott voltak a Hungária
Általános Iskola és Kollégium negyedikesei és ötödikesek, valamint a Kós
iskolások is.

Különösen érdekelte a gyerekeket a döntéshozatal, a szavazás

Közösen kakaóztak a
KIFŐ-sök a Városházán
Fontos látogatókat fogadott hagyományos Kakaótúráján Gajda
Péter polgármester: a kerületben
1997 óta létező Kispesti Ifjúsági
Önkormányzat (KIFÖ) képviselő-testülete, polgármestere,
alpolgármesterei és a testület
mellett megalakult bizottságok
tagjai érkeztek a Városházára. Mindig örömmel mutatom
meg, hogyan hoznak döntéseket a képviselő-testület tagjai,
milyen a városházi szerverszoba, vagy hogy hol készülnek
a személyes okiratok a Kormányablakban. Mai vendégem
az iskolák képviselőiből álló
ifjúsági önkormányzat. Nem
könnyű a munkájuk, hiszen a
közösségi munka rendkívül
sok szabadidőt igényel a tanulás mellett. A gyerekek nagy
érdeklődéssel figyelték, amikor
a szavazógépen modelleztük,
hogyan zajlik a döntéshozatal
a testületi ülésen. Természetesen a találkozó végén mindenki
kapott „kakaótúrás bögrét” is
ajándékba – mondta a polgár-

Évek óta, választásoktól függetlenül
népszerű program a gyerekek körében a
KakaóTúra, ahol a polgármester kalauzolja őket a Városházán. Megismerkedhetnek a hivatal működésével, a képviselő-testületi ülések helyszínével.
mester. Hörnyéki Fruzsina, a
Kispesti Deák Ferenc Gimnázium végzős tanulója, a KIFÖ
polgármestere elmesélte, hogy
hetente egyszer, hétfőn találkoznak. Közösen hozzák a dön-

1997 ÓTA VAN
DIÁKÖNKORMÁNYZAT A KERÜLETBEN
téseket, találják ki a feladatokat
és remek közösségi életet élnek.
A diákönkormányzat képviselőit választások útján delegálják
a kerületi testületbe a kétévente tartott helyi választáson. A

KIFÖ-nek van saját költségvetése. Ebből a pénzből finanszírozzák a kerületi iskolásoknak
általuk szervezett, meghirdetett
vetélkedő résztvevőinek jutalmazását, a káptalanfüredi
táborukat, csapatépítő programjaikat, kirándulásaikat is. A
diákpolgármester szerint a 12
tagból álló képviselő-testület
életében fontos, hogy megismerkedjenek a demokratikus
közélettel, de a diákönkormányzatban végzett munka nem mehet a tanulás rovására. Aki még
nem járt Kakaótúrán, Nagy Endrénél, a Sajtó-, Kommunikációs
és Rendezvényszervezési Csoport vezetőjénél jelentkezhet
e-mailben, sajto@kispest.hu.

Hamarosan rá sem ismerni majd az épületre

Március végére új
ruhát kap a Tipegők
Az idén folytatódik a Wekerlei Tipegők Bölcsőde korszerűsítése, hiszen tavasszal az
épület homlokzatát újítják fel a
Vaműsz szakemberei. Mint arról
már korábban beszámoltunk, tavaly a vizesblokkot és a konyhát
tették rendbe az intézményben.
Az intézményfelújítási program
keretében – amelyre évente 500
millió forintot fordít az önkormányzat – március második

felére teljesen „új ruhát kap”
a Wekerlei Tipegők Bölcsőde,
megújul az épület lábazata és
homlokzata, újramázolják a
nyílászárókat. De ezzel a munkálatok még nem érnek véget,
hiszen nyáron a szünetben kerülhet sor a fűtéskorszerűsítésre
és a mosókonyha felújítására.
Ezekre összesen több mint 25
millió forintot szán az önkormányzat. Tavaly az intézmény

vizesblokkjának és főzőkonyhájának teljes gépészeti, elektromos és építészeti felújítását
végezték el, amelynek költsége
összesen mintegy 16 millió forint volt – tudtuk meg a beruházást végző Vaműsz igazgatójától, Kránitz Krisztiántól, aki a
napokban a polgármesterrel kint
járt az intézményben.

10

KISPESTI MAGAZIN

helyi hírek

KISPESTI MAGAZIN
tokat is találhatnak. Előadásában
nem kerülte meg az Unióban jelenleg folyó stratégiai és költségvetési vitákat, a Brexit jelenlegi
állását, de beszélt arról is, hogy
miért fontos a vállalkozók számára a május 26-án sorra kerülő
referendum. Élénk érdeklődéssel és várakozással hallgatták a
résztvevők Balla Ákos, a Balla
Ingatlan ügyvezetőjének az in-

6 MILLIÁRD SAJÁT
BEVÉTEL
FEJLESZTÉSRE

Gábor Ilona: szükség van a találkozókra, a rendszeres párbeszédre

Üzleti találkozó a KMO-ban
Bár egy kulturális intézménynek
nem alapfeladata üzleti találkozók szervezése, mégis mivel a
kis- és középvállalkozások a helyi társadalom alapkövei, szükség van arra, hogy a kerületben
működő vállalkozások képviselői, az önkormányzat vezetői, a
polgármesteri hivatal munkatársai, az önkormányzat képviselői időnként találkozzanak egymással, beszélgessenek a helyi
ügyekről, találjanak ki közös
programokat – mondta köszöntő
beszédében Gábor Ilona, a KMO
igazgatója.
A rendezvényen közgazdászként résztvevő Burány Sándor,
Kispest országgyűlési képviselője nyitóbeszédében kiemelte,
hogy a helyi vállalkozások adják
a kerület gazdasági bázisát, hiszen az ő munkájukból származó iparűzési adóból teremtődik
meg a város fejlődésének anyagi
bázisa. Bár az elmúlt időszakban a népességszám csökkent,
de a helyi vállalkozások száma
bővült, ami az önkormányzat
bevételeinek növekedéséhez ve-

Kispest 2014-2018 között 6 milliárd saját
bevételt fordított fejlesztésre, míg uniós
támogatásból 500 milliót, fővárosi forrásból csupán 300 milliót – tudtuk meg Burány
Sándor közgazdásztól, országgyűlési képviselőtől az V. Kispesti Üzleti Találkozón.

BURÁNY SÁNDOR
zetett. Az elmúlt négy évben 523
millióval nőtt az adóbevétel annak ellenére, hogy a vállalkozók
száma csupán 3 százalékkal növekedett. A Kispesten lévő vállalkozók megtalálják számításukat, eredményesen működhetnek
azért is, mert az önkormányzat
olyan helyi rendeletekkel, kedvezményekkel, intézkedésekkel,

fejlesztésekkel támogatja őket,
amellyel eredményesen tudják
működtetni
vállalkozásaikat.
Burány Sándor szerint szükség
is van erre a bevételnövekedésre,
hiszen tény, hogy 2014–2018
között Kispest 6 milliárd forint
saját bevételt fordított fejlesztésre, míg uniós támogatásként 500
milliót, és a fővárostól kapott
forrásokból csupán 300 milliót.
Zupkó Gábor, Kispest legfiatalabb díszpolgára, a város korábbi
polgármestere, jelenleg az Európai Bizottság Magyarországi
Képviseletének vezetője az Európai Unió jövőképéről tartott
összefoglaló előadást, amelyben
olyan honlapokat is ajánlott a
jelenlévő vállalkozóknak, ahol a
vállalkozásokhoz hasznos információkat, programokat, pályáza-

gatlanárak repüléséről szóló előadását, aki elmondta: Kispesten
ma már húszmillió forint alatt
nem talál lakható ingatlant magának senki, annak ellenére, hogy
ez a dél-pesti régió nem a legfelkapottabb. Balla Ákos kérdésre
válaszolva hangsúlyozta, itt ne
várja senki, hogy az ingatlanok
árai ennél jobban meglódulnak,
és tömeges újlakás-építésret sem
lehet számítani, hiszen a 27 százalékos áfa miatt a várhatóan
800 ezer forintos négyzetméterárakkal kínált ingatlanokra nem
nagyon lesz fizetőképes kereslet.
Ezzel szemben egy kiegyensúlyozott, „jó hangulatú”, jól működő belső mozgásra a használt
lakások piacán továbbra is lehet
számítani.
Drimál István, szenior tréner, a
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi tagja a coach,
a coching fogalmával ismertette meg a hallgatóságot, és arra
hívta fel a vállalkozások vezetőinek figyelmét, hogy megtérülő befektetés, ha a vállalkozás
coach segítségét kéri. A Kispesti
Polgármesteri Hivatal GDPRtapasztalatokról beszélt, gyakorlati példákkal, esettanulmányokkal illusztrálta a felmerülő
problémákat.
Befejezésül Soós Katalin színés stílustanácsadó arról beszélt,
hogy a vállalkozó „maga a vállalkozás”, azaz a vállalkozásról
vonnak le következtetéseket az
üzleti életben a nem megfelelő
öltözékben megjelenőről, de jobb
esélyekkel indulnak a munkaerőpiacon azok is, akiknek előnyös
a megjelenése. Ezért is fontos,
hogy „hozzuk ki magunkból a
legtöbbet”, ha kilépünk az otthoni környezetünkből.

Virághagymát
vittek Smolyanba

testvérvárosi hírek
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A Kispesti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat és Smolyan Önkormányzatának közös
programja keretében 800 kánna virághagymát
(pontosabban rizómát) ajándékozott a Közpark Kft. a kerület bulgáriai testvérvárosának.
A virágok tavasztól a Rodope hegység szívében található város köztereit fogják díszíteni.
A virághagymákat kicsinyke delegáció vitte
februárban Smolyanba. A két testvérváros,
Kispest és Smolyan „virágos kapcsolata” nem
különleges alkalom, hiszen tavaly magyar
muskátlipalántákat kaptak a bolgár városban
élők, amelyeket azóta szorgos bolgárkertészek
szaporítanak és ültetnek ki városszerte – tudtuk
meg Vinczek György alpolgármestertől, aki a
Kispesti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
elnökével, Tütünkov Jordánnal, Bernát Péter
irodavezetővel és Bán Zoltánnal, a Közpark
Kft. vezetőjével együtt utazott Smolyanba.
A Kispesti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Tütünkov Jordán elmondta, hogy a
kezdeményezésére indult program keretében,
az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megérkeznek majd a bolgár paradicsommagok Kispestre, amelyekből a Közpark Kft. nevel majd
palántákat, a tervek szerint kétezret, s ezeket
Kispest Önkormányzata és a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat tavasszal ingyenesen
osztja ki az érdeklődő kispestieknek, a kerületi
közösségi kerteknek, a tankerttel rendelkező
iskoláknak, óvodáknak. A virágos bolgár testvérvárosi kapcsolat egyik szép színfoltja az
Eötvös iskola előtti szabadtéri ivókút és rózsakert is. Mint azt Vinczek Györgytől megtudtuk, a Kispesti Testvérvárosi Ifjúsági Program
keretében idén is ellátogatnak kerületi diákok
bolgár testvérvárosunkba. Az önkormányzat
ingyenes programjában már eddig is 249 kispesti gyerek tölthetett 10 napot Smolyanban.
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Mi áll a névválasztás hátterében?
S. P.: Talán a legfontosabb, hogy jól hangzik,
és nem kínos a gyerekeknek, amikor egymás között beszélnek róla. Az összetett kötőszó használatáról korábban megoszlottak
a vélemények, „deviszont” A magyar nyelv
nagyszótárának ötödik kötete már egybeírva
közli.
Miért éppen Kispesten talált otthonra a
közösségi tér?
S. P.: Kispest minden szempontunknak kiválóan megfelelt, több szakközépiskola és
szakgimnázium is működik itt. Több tagunknak is szoros a kötődése Kispesthez,
számított a helyismeret, s gondoltunk arra is,
hogy szeretnénk visszaadni valamit annak a
kerületnek, ahol felnőttünk. Nagyon pozitív
fogadtatásban részesültünk, és mi is sokat
próbálunk tenni azért, hogy megismerjenek
bennünket a kerületben.
Sz. A.: Számunkra a közösségi tér, a közösség a tanulási folyamaton kívül is fontos,
aktív részesei kívánunk lenni a kerület életének, ezért a nyitás előtt megkerestük az
iskolákat, és bemutatkoztunk a gyerekekkel
is foglalkozó különböző helyi intézményeknek. Több értékes kapcsolat alakult ki, és továbbra is keressük a kapcsolódási pontokat.

Deviszont
Új közösségi tér Kispesten, ahol kamaszokat,
szakképzésben tanulókat szólítanak meg.
Elsősorban szakközépiskolásoknak és szakgimnazistáknak
nyújt alternatív időtöltési és tanulási lehetőséget a Kispesti
Vigadó épületében múlt év végén megnyílt Deviszont Közösségi Tér. Az újszerű kezdeményezés megálmodói – Birtalan Gergő,
Fernengel Ági, Jagodits Eszter, Major Magda, Susánszky Péter,
Szarka Alexandra és Tóth Kinga – fiatal szociális munkások,
pedagógusok és társadalomtudósok, akik csapatmunkával és
élményalapú tanulással segítenek. Két alapító taggal, Szarka
Alexandrával és Susánszky Péterrel a Deviszont létrehozásának előzményeiről és programjairól beszélgettünk.

Milyen célkitűzésekkel nyílt meg Kispest új
közösségi tere?
Sz. A.: Mindannyian foglalkoztunk már korábban gyerekekkel vagy dolgoztunk valamilyen
oktatási projektben, és próbáltuk minél sokrétűbben hasznosítani a különböző területeken
szerzett tapasztalatainkat. Egyetértés volt közöttünk abban, hogy olyan helyet kell kialakítani,
ahol a kamaszok értelmesen el tudják tölteni az
idejüket, és olyan programokat kell megvalósítani, amelyek keretein belül lehetőségük nyílik
arra, hogy megismerjék az őket körülvevő világot és a benne lévő helyüket. Az oktatási rendszerben, az iskola falai között a szoros tanterv
miatt nem jut idő arra, hogy különböző fontos
kérdésekkel foglalkozzanak, amelyek egyébként
ilyen korban érdekelhetik a fiatalokat. A 14–18
éves korosztályra jellemzően nincsenek oktatási programok, a tanodákat inkább az általános
iskolásoknak szervezik, ezért is egyedülálló a
Deviszont, mert kiemelten a kamaszokat, közöttük is elsősorban a szakképzésben tanulókat
szólítjuk meg. A közösségi tér megnyitását másfél éves előkészítő munka előzte meg, amelynek
során budapesti és vidéki oktatási kezdeményezéseket, közösségi helyeket, tanodaprogramokat
kísértünk figyelemmel, kerekasztal-beszélgetéseket, adománygyűjtő esteket, közösségi főzést
és pikniket szerveztünk.

Hogyan fogadták az iskolák a megkereséseket?
S. P.: Sajnos a bizalmat elég nehéz megteremteni, ezért sokat számít a személyes ajánlás. Ebben segített, hogy volt olyan iskola,
ahol korábbról ismertünk tanárokat, valamint részt vettünk egy pszichológusoknak és
nevelési tanácsadóknak rendezett fórumon,
amely szintén jó lehetőség volt a kapcsolatépítésre.
Sz. A.: Eddig két iskolában tartottunk alternatív osztályfőnöki órát, és négy másik
iskolával egyeztetünk ilyen program szervezéséről. Három témában – testkép és média
viszonya, nemi szerepek, globális egyenlőtlenségek – tartunk ingyenes, interaktív,
élménypedagógiára és kritikai pedagógiára
épülő csoportfoglalkozásokat. Később bővíteni szeretnénk a témapalettát, és nyitottak
vagyunk bármilyen együttműködésre.
Milyen visszajelzéseket kaptatok a diákoktól egy-egy ilyen rendhagyó óra után?
S. P.: Meglepően pozitív visszajelzéseket
kaptunk, pedig nem könnyű 18 éves fiatalokkal a nemi szerepekről vagy az énképről beszélgetni, de végül belefeledkeztek a
témába, válaszoltak a kérdésekre, őszintén
megosztották egymással a véleményüket,
gondolataikat.
Sz. A.: Előnyt jelent, hogy szintén fiatalok
vagyunk, és nem egy frontális oktatási helyzetben találják magukat, hanem átrendezzük a termet, körbeülünk, más hangulatot
teremtünk. Ezekben a fiatalokban rengeteg
gondolat, kérdés és vélemény merül fel az
énképükkel kapcsolatban, s ezekről általában
nem tudnak kivel beszélgetni, pedig nagyon
fontos kérdésekről van szó.

A kerületben pozitív
fogadtatásban
részesültünk.
Hogyan alakítottátok ki a közösségi teret,
mire számíthatnak itt itt a fiatalok?
S. P.: Jelenleg csütörtökönként 15 és 19 óra
között tartunk nyitva, és minden alkalommal
készülünk valamilyen projektalapú foglalkozással. Januárban a zenével, februárban a fotózással és a videózással foglalkoztunk, márciusban a kultúrákat helyezzük fókuszba.
Egy-egy témáról nem csupán beszélgetünk
és gondolkodunk a fiatalokkal, szakértő vendéget is hívunk, és valamilyen produktumot
is létrehozunk: az idei első két téma kapcsán
például dalszöveget írtunk, házilag készített
és hozott hangszerekkel előadtuk, majd stop
motion videót rögzítettünk. Az itt töltött idő
kötetlenebb részében lehet csocsózni, társasjátékozni, de igény szerint akár főzni vagy
filmet nézni is.

Milyen főbb célokat fogalmaztatok meg a
következő évekre?
S. P.: Szeretnénk bővíteni a nyitvatartási
időt, a lehetőségeinkhez képest egyelőre heti
egy nappal, a későbbiekben minden nap szeretnénk nyitva lenni iskolaidő után, a délutáni órákban. Folyamatosan bővül a társaság,
szívesebben jönnének többet a fiatalok, és
a foglalkozásokat tartók körébe is örömmel
fogadunk önkénteseket.
Sz. A.: Valós alternatívát kívánunk nyújtani a
fiataloknak, akikkel a bizalomra és az egyenlőségre épülő közösségben alakítjuk a teret
és a programokat. Célunk, hogy közösen,
a képességeket és a készségeket fejlesztő
módszerekkel tanuljunk egymástól érdekes
dolgokról, s támogassuk a fiatalokat az érdeklődési körük megtalálásában, elmélyítésében. Szeretnénk megerősíteni őket abban,
hogy az ő tudásuk, véleményük is értékes,
és képesek megtalálni azt az utat a világban,
amelyen magabiztosan el tudnak indulni.
Prusinszki István
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EGÉSZSÉGÜGY

Viktorjugend

Lesújtó a hazai egészségügy helyezése az európai rangsorban: a 2000 óta
végzett felmérések történetében az
eddigi legrosszabb besorolást kapta
egészségügyünk az európai fogyasztói index összevetésében. A magyar
egészségügy 33. helyezést ért el a 35ből: Romániát és Albániát még éppen
előzzük, de vastagon előttünk jár Bulgária, a mezőny első felében végzett
Szlovákia és Észtország. A dobogós
helyeken Svájc, Hollandia és Norvégia áll – írta a porfolio.hu.

KÍNOS

Itt nem kellett
az adomány
Elhozták és a Szent László kórház
gyermekosztályára szállították a
Heim Pál kórháznak adományozott
20 tábori ágyat, mert csak a raktárban porosodtak. Ezeket a szülők
normális kórházi elhelyezéséért harcoló Orosvári Zsolt ajánlotta fel az
intézménynek. A kórház a hvg.hu
kérdésére elmondta: az ágyak nem
elég higiénikusak, viszont nagyok és
balesetveszélyesek, nem alkalmasak
arra, hogy azokon a beteg gyermekek
mellett édesanyák aludjanak.

Népszava

Lesújtó az európai helyezés

Luxus lesz a sült krumpli? Egyes áruházakban darabra is adják

Megdrágult a krumpli,
a zöldség és a gyümölcs
12 hónap alatt, 2018. februárhoz viszonyítva az élelmiszerek ára 5,2 százalékkal
nőtt, ezen belül az idényáras
élelmiszereké (burgonya, friss
zöldség, gyümölcs) 23,3, a
liszté 10,1, a péksüteményeké
9,7, a házon kívüli étkezésé
6,8, a kenyéré 6,7 százalékkal magasabb, a tojásé 17,4,
a tejé 8,4, a cukoré 6,5 százalékkal alacsonyabb lett. A
szeszes italok, dohányáruk ára
átlagosan 7 százalékkal, ezen
belül a dohányáruké 9,6 százalékkal emelkedett. A szolgáltatásokért 2,7, ezen belül a
lakásjavítási és karbantartási
szolgáltatásokért 12,1, a postai
szolgáltatásokért 5,4 százalékkal kellett többet fizetni.
A háztartási energia 1,2 százalékkal drágult, ezen belül a
palackos gáz 12,4, a tűzifa 8,1
százalékkal. A jármű-üzemanyagokért 1,6 százalékkal kevesebbet kellett fizetni.
Egy hónap alatt, 2019. januárhoz viszonyítva a fogyasztói

Idén februárban a fogyasztói árak átlagosan 3,1 százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál. Az elmúlt
egy évben a szeszes italok, dohányáruk
és az élelmiszerek ára emelkedett jelentős mértékben – közölte a KSH.
árak átlagosan 0,6 százalékkal
nőttek. Az élelmiszerek ára
1,5 százalékkal emelkedett,
ezen belül az idényáras élelmiszereké 6 százalékkal, a
száraztésztáé 3,1, a cukoré 2,2

szolgáltatásokért 2,4 százalékkal kellett többet fizetni. A
háztartási energia ára 0,1 százalékkal nőtt, ezen belül a tűzifáé 1,4 százalékkal. A szezon
végi kiárusítások eredménye-

EMELKEDETT
A TOJÁS, A TEJ,
A KENYÉR ÁRA IS
százalékkal. A szeszes italok,
dohányáruk 0,5 százalékkal
többe kerültek, ezen belül a
sör 1,4 százalékkal drágult. A
szolgáltatások ára 0,3 százalékkal nőtt, ezen belül a postai

ként a ruházkodási cikkek 1,1
százalékkal kevesebbe kerültek. A jármű-üzemanyagokért
0,9 százalékkal többet kellett
fizetni. 2019. január-februárban az előző év azonos időszakához képest a fogyasztói árak
átlagosan 2,9 százalékkal nőttek. (forrás: adozaona.hu)

G. Fodor Gábor nem akárki. A fideszes lakájmédia egyik oszlopos bástyájának, a 888-nak a főszerkesztője. Saját szavai
szerint egy terminátor, Orbán Viktor fegyver- és harcostársa.
Nem tekinti magát újságírónak (ebben amúgy egyetértek vele),
úgy gondolja, a 888 élén egy harcoló közösséget vezet, politikát csinálnak a maguk eszközeivel. „A 888 fegyverraktár. A
gondolat is fegyver” – nyilatkozta.
Nemrég nyilvánosságra került egy felvétel, amelyen hangosan gondolkodik egy fideszes fórumon: „... jó lenne csinálni
egy Viktorjugendet. (...) Tényleg gondolkodom azon, csak
nyilván... nem fogom megcsinálni, csak gondolkodok rajta.”
GFG – ez a rövidítése – először nem emlékezett a kijelentésre, de kénytelen volt elismerni, hogy a felvételen csakugyan ő
hallható. „Elismerem, hogy a kifejezés konnotációja kellemetlen. (...) Arról beszéltem, hogy a jobboldali fiatalok eltunyultak, elkényelmesedtek, sokan az egyetemről kikerülve egyből
államtitkárok akarnak lenni. Ez egy nagyon súlyos mobilitási
probléma.”
A „Viktorjugend” a Hitlerjugend nevére rímelő „szóvicc”. A
legrosszabb fajtából.
A Hitlerjugendet a második világháborút követően feloszlatták, mivel nagy szerepe volt a fiatal korosztályok harcokban
való feláldozásának. Több vezetőjét börtönbüntetésre ítélték.
A nácizmus és a világégés, szó mi szó, tényleg „kellemetlen”
volt, ezt GFG is kénytelen volt belátni szemérmesen finom szavakkal. Sok millió áldozat, romhalmazzá váló városok - mindez kellemetlen? Mire használna ez az ember durvább jelzőt?
„... aki egy kicsit is ismer engem és munkásságom, pontosan
tudja, hogy harcos típus vagyok, de semmilyen szélsőséges
üzenetet nem akartam megfogalmazni” – mentegetőzött szégyenlősen GFG. Talán emlékszünk még rá, hogy Kovács Zoltán, egy másik hűséges harcostárs mit felelt Kálmán Olgának,
aki a kormánypártok szemére hányta, hogy törvénnyel titkolták volna el, hogy mire mentek el az MNB alapítványok pénzei: „De sikerült?”
Most joggal kérdezhetnénk, hogy bár GFG nem akart szélsőséges üzenetet megfogalmazni, „de sikerült?”. Igen. Sikerült.
Burány Sándor
országgyűlési képviselő
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KAC-PÁLYA

Díj a KMO
munkatársának

Lépésről lépésre
haladnak

A 13. Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat spot-pályázatán kapott
harmadik díjat a KMO munkatársa,
Hatvanger Zoltán. Máskor is kaptak
díjat: 2015-ben az első, 2018-ban a
harmadik legjobb plakát díját kapta Kranyik Ildikó, BabaArt művészeti rendezvényük 2016-ban nyert
szakmai innovációs díjat. 2017-ben
a Wekerlei Kultúrház WekerleFeszt
Művészeti Találkozója második díjat,
a kispesti fotográfus, Mészáros Gábor
harmadik díjat nyert.

Januárban a világításpróbát is megtartották a az Önkormányzati Sporttelepen, ahol már elkészült az új, nagyméretű műfüves focipálya, valamint
két mosdó. A felújítás most az öltözőkkel folytatódik. A tervek szerint
május végére készülnek el teljesen. A
felújítást 220 millió forinttal finanszírozza az MLSZ, az önkormányzat önrésze pedig 30 millió forint. A sokak
által várt ötpályás rekortán futókör
megépítése az időjárás függvényében
folytatódik.

AKADÉMIA

Új félév
kezdődött idén
A 12. félév indult a Milton Friedman
Egyetem és az önkormányzat közös,
az ötven év felettiek számára indított
Kispesti Szeniorok Akadémiáján.
Dr. Jászberényi József, az egyetem
Folyamatos Tanulás Központjának
igazgatója elmondta, a hét előadás
olyan kőzérdekű témákat érint, mint
az idősödés személyes feldolgozása,
a családi játszmák, a biztonságpolitika, az időskori mozgás fontossága,
az idősek helye a társadalomban és a
demencia problémája.

Tíz éve, 2009 óta létezik ez a támogatási forma Kispesten

Átadták az idei Bursa
Hungarica ösztöndíjakat
Tíz éve, 2009 óta hagyomány
Kispesten, hogy az önkormányzat a kormányzattal összefogva
ösztöndíjjal támogatja a nehéz
körülmények között élő és
felsőoktatási
tanulmányokat
kezdő, illetve folytató kispesti fiatalokat. A tervek szerint
az önkormányzat a jövőben is
segíteni fogja a fiatalokat tanulmányaik elvégzésében, hozzájárulva ahhoz, hogy minél több
kerületi, felsőoktatásban tanuló
diák kapjon lehetőséget a diploma megszerzéséhez. Vinczek
György, a humán ágazatot felügyelő alpolgármester – mint
mondta – erőt és hitet kívánt
átadni, azért, hogy optimisták
legyenek a fiatalok és megmaradjon a bizalmuk. Köszöntőjét
Teller Ede atomfizikus örök
érvényű gondolatával zárta:
„Még mindig nem tudjuk, hogy
honnan jöttünk, még mindig
nem tudjuk, hogy hová megyünk vagy miért, de tudjuk
azt, hogy a tudatlanságnak nem
kell szükségképpen örökké

Idén 69 kispesti fiatal tanulmányait támogatja 6 millió forinttal az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében. A támogatásról szóló dokumentumokat a Városházán adták át.

SZUJKÓ SZILVIA
velünk maradni.” Az ösztöndíjakat igazoló iratot Szujkó
Szilvia bizottsági elnöktől és
a polgármestertől vették a át a
diákok. Az ünnepségen Lorán
Barnabás, Trabarna humorista
adott műsort. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj-

pályázatot a mindenkori, oktatással foglalkozó minisztérium,
jelenleg az Emberi Erőforrások
Minisztériuma (EMMI) írja
ki, amelyhez csatlakozik az
önkormányzat, és saját költségvetéséből támogatja azt. Az
önkormányzathoz benyújtott
pályázatokat a Közművelődési,
Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság bírálja el és hoz döntést a
támogatás összegéről, mert a
differenciálás szociális rászorultság alapján történik. Az önkormányzat által megítélt havi
ösztöndíj összegét a pályázatkezelő minisztérium (EMMI)
pályázatkezelője felülvizsgálja
és megduplázza.

USZODA

A Vasút utca felújítása már régóta váratott magára

Fővárosi támogatás
útfelújításra
Kispest sikeresen pályázott és
közel 60 millió forintos vissza
nem térítendő támogatást nyert
a Budapesti Útépítési Program
keretében, a fővárosi belterületi, szilárd burkolat nélküli
utak korszerűsítésére tavaly
novemberben meghirdetett pályázaton. Még szerencse, hogy
a pályázatban szereplő 223 méter hosszú Vasút utcára tavaly, a
kerületi közösségi költségvetés
keretében, a lakók javaslatára

elkészültek a felújítási tervek,
így kapóra jött ez a lehetőség,
amelyet útengedélyes útépítésre
írtak ki – válaszolta kérdésünkre Patek Gábor, a Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési
Iroda vezetője, aki elmondta azt
is, hogy az utca komplex kialakítását, burkolástól, villanyoszloptól a vízelvezetésig nem fedezi majd a támogatás összege,
ezért egy jelentősebb önrészre
még szükség lesz, hiszen az

utca kiépítését a „nulláról” kell
kezdeniük. A támogatott ös�szegre való közbeszerzést 2019
áprilisáig kell lefolytatni, így a
tervek szerint az út december
31-ig elkészül, de az irodavezető szándékai szerint ez akár már
szeptemberben is megtörténhet.
Az irodavezető elmondta azt is,
hogy ezen kívül Kispest idén is
több mint 200 millió forintot
fordít a kerületi utak, járdák felújítására, karbantartására.

Újabb felújítások lesznek
Befejeződött a Kispesti Uszoda beltéri gyermekmedencéjének felújítása,
az önkormányzat 23,5 millió forintos
támogatásából valósult meg a korszerűsítés. Tóth András uszodaigazgatótól megtudtuk, a munkálatok során a
kismedence teljes burkolatcseréjét és
a vízforgató rendszer medence alatti
30 éves csöveinek cseréjét végezték
el az önkormányzati támogatásból.
Idén élménymedence tervezésével a
kültéri medencék további fejlesztése
kerül sorra.
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sürgetheti az infrastruktúra kiépítését. Lehet, hogy a nagy terv,
a körút soha nem is épül meg,
csak ez a Határ úti szakasz – fogalmazott. Hozzátette, a jelenlegi tervekben szereplő süllyesztett verzió, vagy akár egy kéreg
alatt vezetett terv sem jelent
megoldást a zaj- és légszennyezésre, és mindkettő fakivágással
járna. A Kiserdővédők csoportjá-

AZ ÚTON TÖBB
MINT 30 EZER
AUTÓ KÖZLEKEDNE

Sokan eljöttek a társadalmi egyeztetésre a Mátrix Oktatási Központba

Elmaradt a várt párbeszéd
a Határ úti kiserdőért
A Mátrix Oktatási Központban
tartott társadalmi egyeztetésen
bevezetőjében Ferenczi István,
Kispest fenntartható fejlődésének tanácsnoka, egyben a
Kiserdővédők csoportjának aktivistája vázolta röviden az előzményeket. A 2024-re álmodott
olimpiához – amit elmeszelt a
népszavazás – eredetileg tervezett új Duna-híd Észak-Csepelen
át kötöttpályás közlekedéssel,
2x2 sávon kötné össze a budai
Galvani utcát és a pesti Illatos
utat, majd a Kispestet és Ferencvárost elválasztó Határ út
melletti Kiseredőn át vezetne az
Üllői úti csomópontig. A kiemelt
kormányzati beruházás azonban
2017 őszén leállt. Ugyan a hírek szerint a beruházás zöld utat
kapott, hivatalosan semmit nem
lehet tudni róla. Ez a bizonytalanság, valamint a XIX. kerületi
Wekerletelep és a IX. kerületi József Attila lakótelep között húzódó Kiserdő védelme indokolta a

A meghívott döntéshozók és tervezők távolmaradása meghiúsította az érdemi párbeszédet azon az a társadalmi egyeztetésen, amelyet a „Fák a Kiserdőben, nyugalom a Határ
úton” mottóval hívtak össze. A résztvevők
petíciót írtak alá a Kiserdő védelméről.

FERENCZI ISTVÁN
fórumot. Ferenczi elmondta, az
eredeti tervek szerint a terepszint
alá besüllyesztett út számítások
alapján mintegy 2000 fa kivágásával járna, az úton pedig több
mint 30 ezer autó közlekedne na-

ponta. Ezt a környezeti terhelést
megakadályozandó indultak a
lakossági egyeztetések, és mostanra a csoport eljutott egy alternatív nyomvonalterv felvázolásához. A Van más út elnevezésű
kampány alternatív nyomvonaltervét, amelynek mottója „Fák
a Kiserdőben, nyugalom a Határ
úton”, Balogh Samu várostervező mutatta be. Elmondta, a Galvani híd régi terve az olimpia
miatt értékelődött fel, mostanra
viszont a „lopakodó olimpia”,
azaz egy esetleg a későbbiekben
megvalósítható esemény rendezése, valamint több beruházás

nak alternatív elképzelése szerint
a nyomvonal az Illatos úttól a
Gyáli út mellett az Ecseri út város felőli részen – a vasútvonalat követve – érhetné el az Üllői
utat. Gajda Péter polgármester
hozzászólásában hangsúlyozta,
az önkormányzatnak egyetlen
fontos célja van ebben a történetben: csökkenteni a Határ út
mentén élőket érő környezeti
terhelést, ezért olyan alternatívákat támogat és képvisel, amelyek
védik az itt élők, a wekerleiek
érdekeit. Hiller István, a kispesti
és erzsébeti választókerület országgyűlési képviselője is kijelentette, hogy támogatja a valós
alternatív megoldásokat a hivatalos terv ellenében. Hozzátette,
újra kérdezni fog a projektről a
Parlamentben.
Pál Tibor ferencvárosi képviselő
arról beszélt, hogy Kispestnek
és Ferencvárosnak közösen kell
kezelnie ezt a problémát, együtt
kell támogatniuk egy mindkét
kerület számára elfogadható alternatívát. Képviselőtársa, Baranyai Krisztina ugyancsak az
erdő védelme mellett érvelve
úgy fogalmazott, hogy lakossági
megmozdulás tud csak valamit
elérni. A döntéshozók, valamint
a beruházó képviselői nélkül tartott társadalmi egyeztetés végén
a résztvevők petíciót írhattak alá
a Kiserdő védelméről.
A polgármester, Hiller István és
Burány Sándor országgyűlési
képviselők mellett kispesti, illetve ferencvárosi és erzsébeti
önkormányzati képviselők, valamint környezetvédelmi szakemberek, wekerleiek és érdeklődők
sokasága vett rész az egyeztetésen.

„Egy szobrásznak
ilyen a hétköznapja...”

kulturális hírek
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Hétköznapjaim címmel Nikmond Beáta Munkácsy-díjas szobrászművész pasztellképeiből
nyílt kiállítás a Városháza aulájában. A képeket félfogadási időben május 24-ig láthatják az
érdeklődők.
Köszöntője elején Vinczek György alpolgármester a XIX. században élt író és politikus,
Kemény Zsigmond gondolatát idézte: „Kitűnővé egy szerencsés perc által is válhatunk;
hasznos emberré a fáradtságos évek tesznek.”
„És a munka” – tette hozzá Nikmond Beáta.
Az alpolgármester felidézte azt a napot 2014ben, amikor többekkel együtt látogatott el a
művészhez, megnézni alkotás közben, „egy
szobrásznak ilyen a hétköznapja” – jegyezte
meg a szobrász.
Az alpolgármester a harmóniára, nyugalomra
való törekvésről beszélt a kiállított képek kapcsán, majd utalva Nikmond Beáta közelgő 81.
születésnapjára, Arany Jánost idézte:
„Boldogságod fénye legyen szép szivárvány,
Rajta, mint egy hídon, szép tündérek járván,
Ne bántson a métely, sem másféle járvány,
Hanem oly erős légy, valamint a márvány.”
Skoda Éva festőművész barátként és a Kispesti Helikon Kulturális Egyesület elnökeként
köszöntötte Nikmond Beátát, „Bea nekem az
életem része”, és ajánlotta a közönség figyelmébe a tizennégy képet, amelyből „minimum
hat Beát ábrázolja”. Amit megél, abból táplálkozik az a művészet, amit a falakon látni, „Bea
úgy mutatja meg magát, ahogy van” – fogalmazott. Arról is beszélt, hogy a képek megoldást kínálnak az öregségre, bemutatják, hogy
az alkotással hogyan lehet erőt meríteni a mindennapokból.
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Gajda Péter
polgármester fogadóórája:
Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján folyamatosan (347-4525)
Polgármesteri Hivatal, Városház tér
18-20.

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

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

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

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

***

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

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

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

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

(06-20-242-7079)

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

Telefonos egyeztetés alapján

Fidesz-iroda (Ady Endre út 91.)

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

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

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

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

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

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

11. sz. választókörzet
Varga Attila
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-1-550-0019)

ÜGYFÉLFOGADÁS A VÁROSHÁZÁN
POLGÁRMESTERI HIVATAL

1195 Budapest, Városház tér 18-20. • Tel.: 3474-500
H: 14:00-18:00 • K: ZÁRVA • Sz: 8:00-16:30 • Cs: ZÁRVA • P: 8:00-12:00

RECEPCIÓ

H: 8:00-18.00 • K: 8:00-16:30 • Sz: 8:00-16:30 • Cs: 8:00-16:30 • P: 8:00-12:00

KERÜLETI HIVATAL, OKMÁNYIRODA

H: 7:00-17.00 • K: 8:00-18:00 • Sz: 8:00-20:00 • Cs: 8:00-18:00 • P: 8:00-15:00
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ROVAT
Hegyi András
írása

Listás képviselő

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

mozaik

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

EGÉSZSÉGÜGY
FELNŐTT 24 ÓRÁS ORVOSI ÜGYELET
1195 Budapest, Petőfi u. 49.
Telefon: 282-9692
GYERMEKORVOSI ÜGYELET:
1089 Budapest, Üllői út 86.
Heim Pál Gyermekkorház
(éjszaka, hétvége és ünnepnapok)
Telefon: 264-3314
KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET
1195 Budapest, Ady Endre út 122-124.
Telefon: 347-5900
YAMAMOTO REHABILITÁCIÓ INTÉZET
1196 Budapest, Petőfi u. 79.
Telefon: 281-3035

Az egymás mellett élés
szabálya: a házirend!
A társasházban élők egyik leggyakrabban gondot okozó problémájáról szeretnék írni. Ismert, hogy általában nincs lehetőség megválogatni a szomszédokat, a lakótársakat. A nagyobb
lakásszámú társasházakban alapdokumentum a Szervezeti
Működési Szabályzat, valamint ennek kiegészítő melléklete,
a Házirend. A közösség ezekben határozza meg az egymás
mellett élés szabályait, de általában nincs szankcionálva a
renitens, az együttélés szabályait semmibe vevő tulajdonos
vagy lakótárs magatartása. Ezek a közgyűlések gyakori témái. Példaként megemlítem a legjellemzőbbeket. Zavaróan
hangos a tévé, a zene. Késő esti órákban és hétvégén a pihenőidőben a zajkeltő háztartási és egyéb gépek üzemeltetése.
Hangos a felettünk vagy a mellettünk lakó szomszéd életvitele. Háziállatok tartása, azok lépcsőházban történő piszkítása.
A szelektív kukák nem előírás szerinti használata. A hulladék,
cigarettacsikk ablakon, erkélyről történő kidobása (néhány
tűzeset is történt emiatt). Szándékos rongálás. A felsoroltak
csak a legismertebb példák. Több lakótelepi gondnok jelzi,
kérdezi, hogy mit lehet csinálni a renitensekkel szemben.
Sajnos legtöbbször a válaszom, szinte semmit. Hiszen nincs
a közösségnek, a közös képviselőknek, a gondnoknak hatékony eszköze a házirend betartatására, illetve a károkozást,
a bosszúságot szankcionálni alig lehet. Azokban a házakban,
ahol kamera van, ott a megelőzésre általában ez elég, vagy a
felvétel alapján beazonosíthatók a károkozók, akiknek nem
számít, hogy nemcsak a közösségnek, hanem saját maguknak
is kárt okoznak, hiszen a gyakori zárcsere, a takarítás a közös
költséget, saját kiadását is növeli. Szélsőséges esetben birtokvédelemért az önkormányzat jegyzőjéhez, szabálysértés vagy
esetleg bűncselekmény miatt pedig a rendőrséghez vagy a kerületi közterület-felügyelethez lehet fordulni. Hasznos, ha a
beszámoló közgyűléseken szóba hozzák a házirendet, illetve
információ frissítésként a meghívó mellé megküldik a házirendet is.
Hegyi András
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SZOLGÁLTATÁS
BÁDOGOS, TETŐFEDŐ, ÁCS, KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁLLALOK! TEL.: 280-1271, 06/20532-7823
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, 06/30486-7472
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 3094-94-360
Számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás,
tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes
kiszállás! Aradi Zoltán Tel.: 06 70
519 2470 Email: szerviz@szerviz.info
Előtető lakótelepi erkélyre.
Rácskészítés erkélyre ajtóra, ablakra. Korlátfelújítás üvegezéssel, festéssel.
Egyéb lakatosmunkák, javítások. TEL.: 06 70 209 4230, 06 1
284 2540
Végkiárusítás, leértékelt áron!
Rövidáru-Méteráru bolt! Cím:
1196 Budapest, Kossuth L. u. 68.
Ny: H-P: 8-16.00. Tel.: 06-1/2801147, 06-20/261- 3252
Kémények bélelése, átépítése,
belső marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-20264-7752
Kertépítés-telekrendezés! Metszés, permetezés, favágás,
gyepesítés, térkövezés, kerítésépítés, tereprendezés, egyéb
kertészeti és kőműves munkák
reális áron. www.telekrendezes.
hu, telefon: 06-20/259-6319, 061/781-4021
Klímatelepítést vállalunk díjmentes felméréssel, árajánlat
adással. Szaktanácsadást és jótállást biztosítunk.
Lakások, családi házak, irodák
hűtését, fűtését biztosító klímaberendezések
forgalma-

zása, telepítése, szervizelése.
NEOKLÍMA Kft, 1196. Budapest
Hunyadi u 47. Telefonszám:
0620 9429 577 és 06209 351
688
Kerti munkát vállal. Tel.: 06 20
530 4148
KONTÉNERES SITT, LOM, SZEMÉTSZÁLLÍTÁS, sóder, homok,
murva, föld házhozszállítása.
Tel.: 061-282-1201, 0630-9429460
Leinformálható fiatalos nyugdíjas vállalná szükség szerint idős
ember ellátását megbeszélés
alapján. Telefon: délután 061
357-5069
Családi és társasházak homlokzati hőszigetelése, állványozással is. Homlokzat díszítés, festés.
Szobafestés-mázolás-tapétázás.
Minőség-garancia. tel.: 0620
333 4489, www.focusz.hu,
deltabau54@gmail.com
INGATLAN
Eladó-kiadó ingatlanokat keresek ügyfeleim részére.15 éves
szakmai tapasztalat, korrekt
ügyintézés, ügyvédi háttér, hívjon bizalommal: Böhm Ilona 0620-364-4237 HÉTVÉGÉN IS!!!
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 INDUL-
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NAK, 45000 FT ÁFÁVAL/40 ÓRA,
10 HÉT. INGYENES BEMUTATÓ ÓRÁINKON VALÓ RÉSZVÉTEL UTÁN BÁTRAN DÖNTHET,
NINCS KOCKÁZAT! ÉS FŐLEG
NINCS ZSÁKBAMACSKA :)
CHAT ANGOL NYELVSTÚDIÓ ÉS
FORDÍTÓIRODA, KISPEST, HUNYADI UTCA 47.
06-70-238-1226 és 282-60-82
Matematika oktatás általános
és középiskolások számára a
Kertvárosban. Tel.: 06 70 243
4850

* Más akciókkal össze nem vonható.
Készpénzre be nem váltható. A változás jogát fenntartjuk.
Az akció időtartama: 2019.03.04.–2019.05.31.
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Angol nyelv kezdőknek, újrakezdőknek, haladóknak. Érettségire, felvételire, nyelvvizsgára,
állásinterjúra, külföldi munkára
felkészítés. Iskolásoknak felelésre, dolgozatra felkészülés,
felzárkóztatás. Tel: +36-30-8581068.
ÁLLÁS

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

Központi Statisztikai Hivatal
számára készülő lakossági adatfelvételekhez kérdezőbiztosokat keresünk Budapest kerületeibe. Jelentkezni a hr@statek.
hu e-mail címen lehet.
Előfizetői újságok kézbesítésére
keresünk hajnali munkavégzéssel kerékpáros kézbesítőt. Munkakezdés 02.00-07.00-ig. Tel.:
0620-221-6247
EGYÉB

Sokszáz millió eurós beruházás, 4 évnyi fejlesztés, vadonatúj moduláris padlólemez,
sportos és fiatalos dizájn, igényes és kiemelkedően tágas belső kialakítás és csomagtér,
vadonatúj 1.6 literes motorok és 7 légzsák Dél-Korea legrégebbi autógyártójától
és 4x4 specialistájától!

4 290 000 Ft-tól
A kedvezményekről és
akciókról érdeklődjön
márkakereskedésünkben!

Jó állapotban lévő forgó fotel
eladó. Tel.: délután 06 1 3575069
Idős ember keres nyugdíjas hölgyet, házi segítőnek. Hajléktalan is lehet. Tel.: 06 20 666 7938

Kiadja a FRI NYOMDA Szolgáltató Bt. • Főszerkesztő: Szabó Dávid • Postacím: 1191 Budapest, Kossuth Lajos u. 50.
Telefon: 0620-580-3245 Email: magazinlapok@gmail.com • Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt. nyomda 1225 Budapest, Campona u. 1.
Megjelenik havonta 27.000 példányban, következő megjelenés: 2019. április
A magazin tartalmát szerzői jogok védik! • www.magazinlapok.hu

Délpest
4X4 SPECIALISTA KOREÁBÓL

Prémium
autók

Dél-Koreából
Kombinált
üzemanyag fogyasztás:
5,2–8,4 l/100 km*.
CO2 kibocsátás (vegyes): 134–190 g/km*.
A műszaki adatok felszereltségfüggők.
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.

