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Írásunk a 7. oldalon

Szolgáltatóváltás
a közétkeztetésben

5. oldal

Kispesten nem emelték a 
képviselői tiszteletdíjakat. 
Megszüntették a tanácsno-
ki rendszert, nem lesznek 
pártfrakciók sem.

GAJDA PÉTER
Képviselő-testület

18. oldal

HEGYI GABRIELLA   
Orvoskonferencia
A KMO-ban volt a Magyar 
Akupunktúrás Orvosok 
Társasága 34. és a Magyar 
Integratív Medicina Szö-
vetség első kongresszusa.
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SZABÓ DÁVID
írása

HÓNAP
-TÁR

Végre befejeződött, bár még nem ért véget igazán minden idők 
legdurvább hangvételű és stílusú önkormányzati választási kam-
pánya, választása. Az eredmény megszületett mind a fővárosban, 
mind pedig Kispesten. Végeredményként a kormánypárti Tarlós 
Istvánt Karácsony Gergely, az ellenzéki összefogás főpolgármes-
tere váltotta a városvezetői székben, Kispesten pedig negyedik 
ciklusát kezdheti a jelenlegi polgármester, Gajda Péter és csapata. 
A fővárosban és a kerületben a képviselő-testületben a választók 
akaratából az ellenzék került túlsúlyba. Hangos volt a fővárosi 
közgyűlés és a kerületi képviselő-testület alakuló ülése is. Ez 
persze egyáltalán nem baj mindaddig, míg valaki a tényekre szo-
rítkozik, hangneme, stílusa megmarad a társadalmilag elfogadott 
keretek között, nem zavarja a közös munkát, és nem csap át gya-
lázkodásba, rágalmazásba, mocskolódásba, nem hergeli felesle-
gesen a környezetet, a közhangulatot. 
Velünk nem mindig és mindenben egy „hullámhosszon lévő” ol-
vasóink lapunkat mind a mai napig bombázzák olyan posztokkal, 
amelyek máig be nem bizonyított „igazságokat” osztanak meg a 
nyilvánossággal, és kérik tőlünk számon ezek közlését is. Igen, 
ezeket mi is láttuk, látjuk, olvastuk, olvassuk, de ahogy lapunkban 
nem „borkaiztunk”, nem fogunk se „lacknerezni” és „gajdázni” 
sem. És nem hagyjuk sem magunkat, sem pedig olvasóinkat feles-
legesen, igaztalanul provokálni senkitől! 
De egyet ígérhetünk, ott leszünk a testületi üléseken, igyekszünk 
részt venni a kerületi rendezvényeken, ahonnan továbbra is tudó-
sítani fogjuk a kispestieket, és ügyek mentén megpróbálunk nyi-
tott szemmel járni a városban. Sokkal inkább azzal foglalkoznánk 
a jövőben is, ami most a városban történik, és hírt adunk mindar-
ról, ami történni fog velünk itt, Kispesten.  Abban vagyunk első-
sorban partnerek, hogy a különböző viták, véleménykülönbségek, 
felmerülő problémák, gyanúk ne „posztváltásokban”, az interne-
ten, hanem a tárgyalóasztalok mellett merüljenek fel, dőljenek el, 
nyerjenek bizonyosságot!
Hisszük, hogy nemcsak a kispestieknek, hanem mindenkinek 
elege van a hangulatkeltésből, a széthúzásbó l, a város „jobb- és 
baloldalra” vagy egyéb társadalmi megkülönböztetésből adó-
dó ketté- vagy többfelé szakadásából. A kispestiek is szeretné-
nek békében egymás mellett élni, együtt gondolkodni és tenni 
városukért, önmagukért.

WEKERLE • KULTÚRA  • KÖZÖSSÉG

Ajándékgyűjtés és csomagolás 
kispesti rászoruló gyermekek részére

2019. NOVEMBER 30., SZOMBAT 14.00-18.00 

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS
Adventi koszorú, karácsonyi díszek 

és mézeskalács készítése
A PROGRAMMAL PÁRHUZAMOSAN:

A programunkra hozzon magával egy maximum  
cipősdobozban is elférő, 2-14 éveseknek szánt ajándékot,  

amit együtt csomagolunk be.

SZERETETTEL

WKK - Wekerlei Kultúrház és Könyvtár Művelődési Ház
1192 Bp., Petur u. 7.  tel.: 282 9895, 358 0690, wkk.kispest.hu

WEKERLE • KULTÚRA  • KÖZÖSSÉG

Izgalmas Izland

A részvétel díjtalan.
A programot 4 éves kortól ajánljuk!

NOVEMBER 23., SZOMBAT 14.00-21.00

Ismeretterjesztő előadások felnőtteknek:  
kultúra, geológia, filmművészet,  

izlandi mindennapok 
Kézműves foglalkozások, viking-játszóház gyerekeknek

Kosok című film vetítése

Együttműködő partnerünk: Skandináv Ház Alapítvány
Támogatók: Kispest Önkormányzata, WEKKA – Wekerlei Kulturális Közhasznú Alapítvány

Részletek a wkk.kispest.hu honlapon!

WKK - Wekerlei Kultúrház és Könyvtár Művelődési Ház
1192 Bp., Petur u. 7.  tel.: 282 9895, 358 0690, wkk.kispest.hu
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Az újonnan megválasztott tanácsnok, Pa-
róczai Anikó indítványát elfogadva részt 
vesz az önkormányzat a „16 Akciónap” 
nevű országos kezdeményezésben. Az 
akciónapot 1991 óta november 25. (a nők 
elleni erőszak felszámolásának világnapja) 
és december 10. (az emberi jogok világ-
napja) között rendezik azért, hogy felkelt-
sék a nyilvánosság figyelmét, tájékoztatást 
adjanak a nők elleni erőszakról, kifejezzék 
szolidaritásukat az áldozatok iránt, és nyo-
mást gyakoroljanak a döntéshozókra a nők 
elleni erőszak minden formájának meg-
szüntetése érdekében.

Erőszakmentesen 

 AKCIÓ  

ÁTLÁTHATÓSÁG 

Az új képviselő-testület első intézke-
désként kinyilvánította az Átlátszó.hu, a 
K-Monitor és a Transparency Internatio-
nal Magyarország civilszervezetek által 
javasolt ,,Ez a Minimum!” korrupció 
elleni és átláthatósági program megva-
lósítása iránti elkötelezettségét, hogy az 
önkormányzat működése és gazdálkodá-
sa a lehető legnagyobb átláthatóság és 
társadalmi részvétel mellett történjen. 
Egyedülálló módon kidolgozzák annak 
rendszerét, hogy az érdeklődő kispesti-
ek, civilek miként vehetnek részt az ön-
kormányzat bizottságainak munkájában.

Nyitott testület

A polgármester levelében 
beszámol arról, hogy a Pol-
gármesteri Program része-
ként immár negyedszerre 
kérik a kispestiek javaslatait 
a kerületi fejlesztésekre. A 
2019. január végén lezárult 
szavazáson, amelyen pa-
píralapon és elektronikusan 
is lehetett voksolni, 2142 
szavazat érkezett az idei 
közösségi költségvetéshez. 
Összesen 42 millió forintot, 
városrészenként 6-6 milli-
ót költött az önkormányzat 
fejlesztésre a helyi javasla-
tok alapján. Az önkormány-
zat idén is azt tervezi, hogy 
igényfelméréssel segíti a 
kerületben élők ötleteinek 
beépítését a megvalósításért 
felelős irodák szakmai mun-
kájába. Ezután a projekteket 
értékelve a támogathatónak 
ítélt kezdeményezésekről 
szavazhatnak a kispestiek. 
Fontos, hogy a beérkezett 
javaslatokat, észrevételeket 
figyelembe véve idén is hét 

városrészre vonatkozóan 
várják javaslataikat: Felső-
Kispest 1. (Üllői út – Simo-
nyi Zsigmond utca – Vak 
Bottyán utca közötti terü-
let), Felső-Kispest 2. (Ül-
lői úttól északra – Simonyi 
Zsigmond utcától keletre 
eső terület), Felső-Kispest 
3. (Üllői út – Ady Endre út – 
Kisfaludy utca közötti terü-
let), Felső-Kispest 4. (Üllői 
út – Ady Endre út – Hofherr 
Albert utca közötti terület), 
Kertváros, Hagyományos 
Kispest és Wekerletelep.
Beküldési határidő: 2019. 
december 31., a javaslatokat 
beküldhetik elektronikusan, 
e-mailben: gajda@kispest.

hu, illetve az önkormányzat 
honlapján: https://uj.kispest.
h u / f e l h i v a s o k / 8 7 5 2 -
b e s z a m o l o - a - k i s p e s t i -
kozossegi-koltsegvetes-
2 0 1 9 - p r o g r a m r o l -
j a v a s l a t o k - a - 2 0 2 0 - a s -
kozossegi-koltsegvetesre.
De leadhatják postán is, a 
polgármester címére: 1195 
Budapest, Városház tér 18–
20., illetve személyesen, a 
Városháza portáján (XIX., 
Városház tér 18–20.), a Kis-
pesti Rendészeti Központ-
ban (XIX., Eötvös utca 3–7.) 
és Varga Attila képviselői 
irodájában (XIX., Ady End-
re út 89., hétfőtől péntekig 
14–17 óra között.)

December 31-ig lehet beküldeni a ja-
vaslatokat a 2020. évi közösségi költ-
ségvetéshez – derül ki Gajda Péter 
polgármester leveléből, amelyben 
biztat mindenkit, városrészenként 
fogalmazzák meg a fejlesztéseket.

Ennek keretében készült el idén a Bárczy téri futókör is

Közösségi költségvetés 
negyedszer  Az alakuló ülés elején néma tisz-

teletadással emlékeztek Kispest 
nemrégen elhunyt díszpolgárára, 
Arany-Tóth Zoltánra.
A 2019-es önkormányzati vá-
lasztások október 13-án zökke-
nőmentesen zajlottak, a helyi vá-
lasztási bizottság a választások 
előtt, alatt és után is maradéktala-
nul ellátta feladatát – tájékoztat-
ta napirend előtt a képviselőket a 
helyi választási bizottság elnöke, 
dr. Hajdani Ilona. Ezt követően 
sor került a képviselői megbí-
zólevelek átadására, valamint 
a képviselői és a polgármesteri 
eskütételre, amelyet a Városháza 
dísztermében összegyűlt tömeg 
hangos tetszés- és nemtetszés-
nyilvánítása kísért. Megbízóle-
velet vehetett át 17 képviselő: 
Bogó Józsefné, Dódity Gabri-
ella, Domokos Gábor, Ékes Gá-
bor, Fekete László, Fekete Márk, 
Ferenczi István, Kertész Csaba, 
Lackner Csaba, Lazányi Ferenc, 
Paróczai Anikó, Rátkay Andrea, 
Song Simon, Somogyi László-
né, Teknős Ferenc, Varga Attila, 
Vinczek György.
Mivel az önkormányzati törvény 

pontosan tartalmazza a polgár-
mester illetményének mértékét, 
így a képviselő-testület pusztán 
határozatában deklarálta a pol-
gármester illetményét. A törvény 
értelmében „a megyei jogú város 
polgármestere, a fővárosi kerü-
leti önkormányzat polgármeste-
re megbízatásának időtartamára 
havonta illetményre jogosult, 
amelynek összege megegyezik 
az államtitkárnak a központi 
államigazgatási szervekről, va-
lamint a kormány tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról szó-
ló törvény 51. paragrafusában 
meghatározott alapilletményé-
ből, illetménykiegészítéséből és 
vezetői illetménypótlékából áll”. 
Ennek értelmében a képviselő-
testület Gajda Péter polgármes-
ter illetményét 2019. október 13. 

napjától havonta 1 023 600 forint 
összegben plusz 153 500 forint 
költségtérítésben deklarálta.
Három lényeges pontban változ-
tatták meg az új testület tagjai az 
önkormányzat képviselő-testü-
letének és szerveinek szervezeti 
és működési szabályzatát. Dön-
töttek az eddigi tanácsnoki rend-
szer, a testületben lévő pártfrak-
ciók megszüntetéséről, valamint 
az eddigi két főállású és egy tár-
sadalmi alpolgármester helyett 
három főállású alpolgármester 
dolgozik majd a kerületben. Gaj-
da Péter polgármester az indok-
lásban elmondta: nem működött 
hatékonyan a tanácsnoki rend-
szer, és a képviselő-testületben 
a tagoknak nem az őket delegáló 
pártokat, hanem a kispestieket 
kell képviselni, ezért szűnnek 

meg a pártfrakciók is.
A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy titkos szavazással főállá-
sú alpolgármesternek Kertész 
Csabát, Varga Attilát és Vinczek 
Györgyöt, ezen kívül az egyen-
jogúsági és átláthatósági tanács-
noknak Paróczai Anikót választ-
ja meg. Ezzel párhuzamosan 
megállapították a képviselők a 
főállású alpolgármesterek illet-
ményét is. Mivel az önkormány-
zat törvény úgy rendelkezik, 
hogy a főállású alpolgármester 
havi illetményét a polgármes-
ter illetménye 70–90 százaléka 
közötti összegben állapíthatják 
meg, a képviselők úgy döntöt-
tek, hogy az alpolgármesterek 
illetményét 78,2 százalékban 
határozzák meg, ami jelen eset-
ben 800 ezer 500 forint, valamint 
illetményük 15 százalékáig, azaz 
bruttó 120 ezer 100 forint költ-
ségtérítésben is részesülnek.
Nem emeltek a képviselők a 
testületi tagok tiszteletdíján, 
változatlan maradt a bizottsági 
tagok és a tanácsnok tisztelet-
díja. Ennek értelmében a helyi 
önkormányzati képviselő tiszte-
letdíja havi bruttó 200 ezer fo-
rint, a nem képviselő bizottsági 
tagok havi bruttó 70 ezer forint 
juttatást kapnak, míg a bizottság 
elnökének és a képviselő-testület 
tanácsnokának tiszteletdíja havi 
bruttó 300 ezer forint. Elfogad-
ták a képviselők azt is, hogy a 
helyi önkormányzati képviselő 
tiszteletdíja bruttó 300 ezer fo-
rintnál magasabb nem lehet.
Hosszabb politikai vita után, 
amelyben a testületben el-
lenzékben lévő kormánypárti 
képviselők többek között ne-
hezményezték a nekik jutott 
bizottsági tagságokat, az alábbi 
önkormányzati bizottságok meg-
alakulásáról döntöttek, majd a 
bizottságok külsős tagjai letet-
ték az esküt. A Költségvetési és 
Közbeszerzési Bizottság elnöke 
Fekete László, a Környezetvé-
delmi Bizottság elnöke Bogó 
Józsefné, a Közművelődési, Ok-
tatási, Sport, Ifjúságpolitikai és 
Egészségügyi Bizottság elnöke 
Paróczai Anikó, a Pénzügyi El-
lenőrző Bizottság elnöke Fekete 
Márk, a Szociális és Lakásügyi 
Bizottság elnöke Rátkay And-
rea, a Tulajdonosi Bizottság 
elnöke Teknős Ferenc, az Ügy-
rendi Bizottság elnöke Somogyi 
Lászlóné, a Várospolitikai, Vá-
rosüzemeltetési és Rendészeti 
Bizottság elnöke Domokos Gá-
bor.

Varga Attila, Kertész Csaba és Vinczek György alpolgármesterek

Nincs emelt tiszteletdíj  
Többek között a képviselői tiszteletdíjakról, 
a testület szervezeti és működési szabály-
zatáról, az önkormányzat bizottságainak 
tagjairól és vezetőiről döntöttek alakuló 
ülésükön az képviselők. Megszüntették a 
frakciókat és a tanácsnoki rendszert.
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A szociális munka napja 
(november 12.) alkalmából 
rendezett díjátadó ünnepséget 
az önkormányzat a KMO-ban. 
A képviselő-testület döntése 
alapján a szociális gondosko-
dás területén végzett munká-
jukért Kiemelkedő Szociális 
Munkáért Elismerő Oklevelet 
kaphatnak a Kispesten műkö-
dő szociális intézmények és a 
szociális tevékenységet végző 
közösségek alkalmazottai, il-
letve tagjai. Gajda Péter pol-

gármester, Varga Attila bizott-
sági elnök Elismerő Oklevelet 
adott át Petrovics Jánosnénak, 
a Kispesti Polgármesteri Hiva-
tal Humánszolgáltatási és Szo-
ciális Iroda Szociális Csoportja 
területi szociális ügyintézőjé-
nek. Vighné Vincze Erzsébet, a 
Kispesti Szociális Szolgáltató 
Centrum vezetője intézmény-
vezetői dicsérő oklevelet adott 
át Bán Valériának, a Kispesti 
Szociális Szolgáltató Centrum 
Családok Átmeneti Otthona 

családgondozójának. Balázs 
Piroska, a Segítő Kéz Kispes-
ti Gondozó Szolgálat vezetője 
intézményvezetői dicsérő ok-
levelet adott át Hossala József-
nének és Suhajda Józsefnének. 
A hagyományoknak megfe-
lelően Gyulai Anita, a Gyer-
mekzsivaj Alapítvány kurátora 
az alapítvány oklevelét adta át 
Hovanyecz Zsuzsannának, a 
Gyermekek Átmeneti Otthona 
gyermekfelügyelőjének.

Díjátadó ünnepség a 
szociális munka napján  

Intézményvezetői oklevelet kapott Bán Valéria családgondozó

Bújócska
Október 19-ig tartott Kispest Önkor-
mányzata és a Shopmark bevásárló-
központ közös városismereti játéka, 
a Kispesti Bújócska. Mint azt Marian 
Andreától, a Shopmark marketingme-
nedzserétől megtudtuk, néhány nap 
alatt mintegy háromszázan regisztrál-
tak a játékra. A feltett kérdésekre187-
en válaszoltak. Közülük sorsolta ki az 
áruház azt a nyolc nyertest, akik már 
át is vették a Shopmark két darab 10 
ezer forintos és hat darab ötezer forint 
értékű ajándékutalványát. A szerve-
zők tervezik, hogy tavasszal megis-
métlik a játékot.

RONGÁLÁS 

Nem telt el egy nap sem, a Kispesti 
Egészségügyi Intézet szakemberei 
társadalmi segítséggel visszaültették 
a hiányzó növényeket az intézmény 
főbejárata előtt. A csaknem 30 cserjét 
ismeretlenek kiszedték és eltulajdo-
nították a frissen telepített sövény-
ből. Dr. Kumin Marianna főigazgató 
tájékoztatása szerint a hír hallatán 
sokan mozdultak meg kerületszerte. 
Egy kispesti lakos elégedettsége je-
léül segített, és pótolta a hiányzó nö-
vényeket. Az intézmény dolgozói és 
vezetése ezúton is köszönetet mond!

Növénypótlás

JÁTÉK 

Évek óta érzékeny téma Kispes-
ten a közétkeztetés. Az önkor-
mányzatnak törvényi kötelezett-
sége biztosítani az óvodákban és 
az iskolákban, valamint a szociá-
lis ellátórendszerben a közétkez-
tetést. (A kerület bölcsődéiben 
helyben főznek az ott gondozott 
kisgyerekekre – a szerk.) Az el-
múlt öt évben az önkormányzat 
folyamatosan, hónapról hónapra 
figyelemmel kísérte a szolgálta-
tó tevékenységét, rendszeresen 
egyeztetett az ételek minősé-
géről, mennyiségéről. Évek óta 
rengeteg a panasz, és ezzel pár-
huzamosan a szolgáltató folya-
matosan emelni kívánta az étke-
zés normaárát. Ezért is került idő 
előtt közbeszerzésre a kerületi 
közétkeztetés biztosítása, mert 
a szerződés szerint a jelenlegi 
szolgáltató már nem emelhetne 
az alapanyagárakon, de a jelenle-
giből nem tudják kigazdálkodni 
a megfelelő szolgáltatást – szö-
gezte le határozottan a kerületi 
közétkeztetést felügyelő alpol-
gármester. Vinczek Györgytől 
megtudtuk: a jelenlegi szolgálta-

tó, amelyet 2012-ben, a tíz évre 
szóló szerződéskötéskor még 
Pensio17 Kft.-ként ismertek meg 
kerületszerte, ma már annak jog-
utódjaként, Klassz Menza Kft. 
néven működik. Mindamellett, 
hogy a közétkeztetési piac alapo-
san megváltozott, az elmúlt évek 
„menzareformja” is nehezítette 

a közétkeztetés minőségének 
változtatására tett kísérleteket, 
hiszen az egészséges táplálkozás 
érdekében komoly és jelentős 
változásokat vezettek be 2014-
ben. Ezek a változások alaposan 
megbolygatták a gyerekek étkez-
tetését, hiszen ők és a családjaik 
sem voltak ezekre a nagymér-
tékű változásokra felkészülve. 
Az intézményekben találkoztak 
először a gyerekek az új ízek-
kel, ételekkel, és azzal, hogy 
több zöldséget, halat, sőt teljesen 
más technológiával feldolgozott 
élelmiszereket kell ezentúl fo-
gyasztaniuk. Az alpolgármester 
szerint a közétkeztetés minősége 
sokszor azokon a szakácsokon 
múlik, akik a főzőkonyhákban 

dolgoznak. Az is látszik a köz-
étkeztetési piacon, hogy kon-
centrálódik a szolgáltatók köre, 
azaz egymást vásárolják fel a 
szolgáltatók, valószínűleg azért, 
mert gazdaságilag egyre nehe-
zebb a megfelelő minőségű étel 
előállítása. Hogy a változó piaci 
viszonyokban mit tehet az ön-
kormányzat? Felmerülhet az is, 

hogy hozzon létre saját céget az 
önkormányzat a főzésre – vála-
szolta Vinczek György –, de ezt a 
lehetőséget vizsgálva, sőt, vidéki 
önkormányzatokkal konzultálva 
arra a következtetésre jutottunk, 
hogy az a csaknem 4000 adag 
étel, amely a kispestiek napi el-
látását szolgálja, még nem az az 
optimális adagszám, amelynél a 
beszerzés és a feldolgozás költ-
sége gazdaságosan megtérülne. 
Jóval magasabb áron tudna az 
önkormányzat főzni, mint az ed-
digi alapár, ami két-háromszáz 
forintos emelkedést is hozhatna. 
És mint a bölcsődei tapaszta-
latok is mutatják, ahol minden 
intézményben külön-külön főz-
nek napi 80-100 adagot, komoly 
gondot okoz a megfelelő munka-
erő biztosítása. Vinczek György-
től megtudtuk azt is, hogy már új 
és korszerűbb szolgáltatásokban 
gondolkodnak a piaci szereplők. 
Az innováció az egészségügyből 
érkezhetne, hiszen sok konyha 
áttérne az egészségügyben már 
gyakori úgynevezett „tálcás”, 
előrecsomagolt kiszolgálásra. 
Azaz az úgynevezett „bödönös”, 
újramelegítős konyhák kora le-
járt. Már vannak erre kísérletek, 
mi is tárgyaltunk már a Heim Pál 
Gyermekkórház beszállítójával, 
amely jelezte, hogy ők hamaro-
san áttérnek a kórházban erre, 
és felajánlották a közös gondol-
kodás, kipróbálás lehetőségét. 
Változásra mindenképpen szük-
ség van, mert ahol a szülők is 
fizetnek a gyerekek étkezéséért, 
ott igencsak érzékenyek az árak 
és a minőség alakulására. De 
a legutóbbi felmérés szerint a 
szülők még többet is fizetnének, 
ha garantáltan javulna az ételek 
minősége – tette hozzá az alpol-
gármester.

Változásra szükség van, mert gyerek nem maradhatna éhen a menzán

Változások jöhetnek a kerületi közétkez-
tetésben. Közbeszerzési pályázatot írt ki az 
önkormányzat a kerület óvodai, iskolai és 
szociális intézményi közétkeztetésére. A pá-
lyázatra hárman jelentkeztek, a jelenlegi 
szolgáltató már nem is jelentkezett.

Mi válthatná fel a „bödö-
nös” közétkeztetést?  

VINCZEK GYÖRGY

NÉGYEZER ADAG ÉTEL 
ELKÉSZÍTÉSE MÉG NEM 
GAZDASÁGOS
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Fővárosi Sulibörze
a KMO-ban
Tizenhatodik alkalommal rendezték 
meg a pályaválasztást segítő börzét a 
KMO-ban, ahol idén 33 középiskola 
mutatkozott be. A Sulibörze átfogó 
képet nyújtott a kerület és a főváros 
számos középiskolájának kínálatából. 
Az épület alsó szintje teljesen megtelt 
a kiállítókkal és az érdeklődőkkel. 
„Sulibörzét azért szervezünk minden 
esztendőben, hogy segítséget nyújt-
sunk a tájékozódásban iskoláknak, 
diákoknak, szülőknek. A középisko-
lák most is interaktív bemutatkozási 
lehetőséget kaptak, hogy kedvet csi-
náljanak intézményükhöz” – tudtuk 
meg Rácz Attilától. A KMO igazga-
tóhelyettese elmondta: az előre beje-
lentkezett és érdeklődő kispesti álta-
lános iskolásokat, elsősorban a 7-8. 
osztályosokat, pedagógusokat és szü-
lőket fél-egyóránként, 150-200 fős 
csoportokban fogadta az intézmény. 
A nap végéig legalább ezer érdeklő-
dőt vártak. A bemutatkozók visszaté-
rő kispesti és fővárosi kiállítók, ami 
azt is jelenti, hogy a börze hasznos az 
intézményeknek is. Idén is érkeztek 
újak, példaként a budapesti Fazekas 
gimnáziumot, illetve a Leövey Klára 
Görögkatolikus Gimnázium, Köz-
gazdasági Szakgimnázium és Szak-
középiskolát említette az igazgató-
helyettes. A kiállítók között most is 
megtaláltuk a BKV Zrt.-t, ahol duális 
képzést kínálnak a gyerekeknek. En-
nek lényege, hogy a diákok az isko-
lában szerzett elméleti tudásuk mellé 
gyakorlati képzést is szerezhetnek, 
hiszen életszerű, üzemi körülmények 
között zajló, gyakorlati képzést nyúj-
tanak számukra. A kiállítás keretében 
lehetőség nyílt pályaválasztási és pá-
lyaorientációs tanácsadásra, amelyet 
a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 
Továbbtanulási és Pályaválasztási Ta-
nácsadó munkatársa tartott.

OKTATÁS

Tájékozódó beszélgetésre in-
vitálta Kispest polgármesterét 
Sági Szilárd, aki azzal az ötlet-
tel állt elő, hogy egy új sportág, 
az íjászat kispesti meghonosí-
tásához keresne támogatókat, 
ha a város befogadná a sport-
ágat, és segítené megvalósul-
ni régen dédelgetett álmát és 
ötletét. Az évek óta Kispesten 
élő gasztroblogger gyerekko-
ra óta az íjászat szerelmese, 
és több mint tíz esztendeje 
aktív gyakorlója. A megva-

lósítás tervezéséről tárgyaló 
Sági Szilárd két kisfiával ér-
kezett, nem véletlenül, hiszen 
az utánpótlás nevelésében, a 
Magyar Íjász Szövetséghez 
csatlakozva, évek óta együtt 
dolgoznak azon, hogy minél 
fiatalabb életkorban ismerked-
hessenek meg a gyerekek az 
íjászattal. Sági szerint a Tichy 
Lajos Sportcentrum hátsó 
szegletében kialakítható már 
viszonylag hamar egy olyan, 
a szabályoknak és a biztonsági 

előírásoknak megfelelő pálya, 
ahol a legkisebbekkel, már öt-
éves kortól megkezdődhetné-
nek az edzések, amelyekhez a 
képzett edzőket a szövetségen 
keresztül biztosítanák. Gaj-
da Péter polgármester kérdé-
sünkre elmondta, hogy a város 
vezetése nyitott minden civil 
kezdeményezésre, és minden 
olyan ötletre, ami újabb és 
újabb lehetőséget nyújt arra, 
hogy minél többen sportolhas-
sanak.

Az íjászattal bővülhet
a kispesti sportpaletta   

Sági Szilárd két kisfiával érkezett és tartott rövid bemutatót

Emlékverseny
November elején tartották a IV. Ádám 
György Emlékversenyt (nemzetkö-
zi ifjúsági sakk csapatverseny) és a 
II. Ősz Gábor Emlékversenyt (nem-
zetközi egyéni kombinált sakkver-
seny) a kispesti Chesscom Hotelben. 
A Barcza Gedeon Sport Club évek 
óta itt rendezi ezeket a találkozókat. 
A kerület nevében Vinczek György 
alpolgármester, valamint Kapás Ró-
bert, a Magyar Sakkszövetség főtit-
kára köszöntötte a résztvevőket. A 16 
éven aluliak emlékversenyén három 
magyar és három külföldi – szlovák, 
lengyel és jamaicai – csapat vett részt.

PROGRAM 

Az óvodás csapatok bemutatkozásá-
val, sportbemutatókkal idén is elin-
dult a tavaszig tartó kerületi óvodás 
sportprogram az Eötvös iskolában. A 
négy központi foglalkozást (novem-
ber 16., november 30., január 11., feb-
ruár 15.) és az óvodai felkészítéseket 
követően a csapatok hét versenyszám-
ban mérkőznek meg 2020. március 
22-én – tudtuk meg a program szerve-
zőjétől, Kerekes Balázstól. A verseny-
sorozatban a Bóbita, a Százszorszép 
és a Napraforgó egy-egy csapattal, a 
Gyöngykagyló és a Mézeskalács ovi 
két-két csapattal vesz részt.

Óvodásoknak

SAKK 

Vinczek György alpolgár-
mester, a körzet önkormány-
zati képviselője arról beszélt 
a családias rendezvényen, 
hogy ugyan az épület koráb-
ban is közösségi színtérként 
működött, ám jóval szűkebb 
területen, és az itt élők kérése 
volt, hogy több szolgáltatást, 
programot lehessen itt elérni, 
amelyekkel „közelebb kerül-
het” Kispesthez a városrész. 
Legyen egy közösségi és kul-
turális központja a Kertváros-
nak, ahol majd a kertvárosiak 
döntenek a programokról – 
hangsúlyozta. Gajda Péter, 
Kispest polgármestere – meg-
erősítve az alpolgármester ál-
tal mondottakat – úgy fogal-
mazott, régi terv kezd valóra 
válni a műszaki átadással, már 
a 2014-es Polgármesteri Prog-
ramban is szerepelt a közössé-
gi tér kialakítása, és ez volt az 
egyesület szándéka is, így ta-
lálkoztak az elképzelések. Gaj-
da Péter elmondta, közösségi 
tervezéssel, azokkal közösen 
készült a ház, akik itt élnek, 
és akik használják majd. Az 

önkormányzat nagyobb lépté-
kű fejlesztést tervezett, ám a 
terv nem kapott támogatást a 
főváros Tér_Köz pályázatán, 
így az átalakítást saját forrás-
ból, 28 millió forintból való-
sította meg az önkormányzat. 

Végezetül Gajda Péter megkö-
szönte mindazoknak – kertvá-
rosiaknak, a Kispest Kertvá-
rosi Közösség Egyesületnek, a 
kivitelezőnek – a munkáját és 
támogatását, akik részt vettek 

a beruházás előkészítésében, 
lebonyolításában, majd át-
nyújtotta dr. Halász Gézának, 
az egyesület elnökének a ház 
kulcsait. Dr. Halász Géza arról 
beszélt, hogy amikor 2011-ben 
megalakultak, az épület kö-
zépső kis termében kezdődött 
az egyesületi munka, ahonnan 
„kitúrták” őket, ezután a pol-
gármester segítségével kapták 
azt a helyiséget, amit eddig 
használtak. „Ehhez képest óri-
ási lépést tettünk előre, a Pol-
gármesteri Program keretén 
belül sikerült megvalósítani a 
közösségi ház első lépcsős fel-
újítását, és nyugodtan mondha-
tom, hogy dupla akkora tér áll 
most már a rendelkezésünkre, 
mint eddig” – fogalmazott az 
egyesület vezetője.

Megtartották a teljesen megújult 
Kertvárosi Közösségi Ház műszaki 
átadását. Régi terv kezd valóra vál-
ni, hiszen már a 2014-es Polgármesteri 
Programban is szerepelt a közösségi 
tér átalakítása.

Kertvárosi kulcsátadás     
A polgármester és dr. Halász Géza egyesületi elnök a kulcsátadón

RÉGI TERV VÁLT 
VALÓRA A MOSTA-
NI FELÚJÍTÁSSAL
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Élsportolók

ELISMERÉS 

Tizennyolc év alatti kispesti amatőr 
élsportolók vehették át az önkormány-
zat pályázati támogatását a KMO Mű-
velődési Központban rendezett ün-
nepségen. Idén 107 fiatalt jutalmaztak 
kiemelkedő teljesítményéért. Amikor 
annak idején az önkormányzat arról 
döntött, hogy ünnepség keretében 
nyújtja át a támogatásokat a kiemel-
kedő eredményeket elért fiatal, ama-
tőr élsportolóknak, az volt a cél, hogy 
példaképeket állítson a kispestiek elé, 
bemutassa nekik, mennyi nagyszerű 
fiatal él, edz Kispesten. A pályázatok 
értékelésénél a szakbizottság azokat a 
18 év alatti amatőr élsportolókat ré-
szesítette támogatásban, akik Kispes-
ten laknak, tanulnak vagy Kispesten 
működő sportszervezetek színeiben 
versenyeztek eredményesen, és a to-
vábbi felkészülésükhöz igényeltek 
segítséget pályázatukkal. Kiemelten 
támogatta a 2018-ban vagy 2019 
elején nemzetközi eredményt elért 
sportolók közül azokat, akik világbaj-
nokságon, világkupán, Európa-baj-
nokságon, európai kupán az 1–6. he-
lyen végeztek. Támogatást kaptak az 
országos bajnokságon, diákolimpián 
és országos kupaversenyen dobogós 
helyezést elért sportolók is.
Sportközösségek, ahol a kispesti fia-
talok sikeresen szerepeltek: Kispesti 
Női Kézilabda Klub, Tájfun Sport-
egyesület, Kispesti Atlétikai Klub, 
Art’s Ok Sportegyesület, Kispesti 
Nehézatlétikai Sportiskola, Tájfun 
Sportegyesület, Múzsa RSG Sport-
egyesület, Maroshévizi Fitness SE, 
Pénzügyőr Sportegyesület, Musz-
táng Sportegyesület, Árpád Diák-
sport Egyesület, Csepeli Szabadidő 
Egyesület, Csepeli Ritmikus Gim-
nasztika Club, Sasok Sportegyesü-
let, Vonzás Kulturális és Táncsport 
Egyesület, Kőbányai Sport Club, 
Bego Kyokushin Karate SE, Óbudai 
Strandröplabda Sport Klub, XII. ke-
rületi Hegyvidéki Sportegyesület, Or-
vosegyetem Sport Club.

A Puskás-emléksarok ünnepé-
lyes átadója az intézmény kó-
rusának műsorával kezdődött, 
amelyet Nagy Erika tanárnő 
vezényelt, majd az iskola ta-
nulója, Sebestyén Bulcsú Zelk 
Zoltán Rímes üdvözlő táviratát 
mondta el az Aranycsapat lon-
doni 6:3-as győzelméről.
Ezt követően Dósa Tibor taní-
tó arról mesélt, hogy Puskás 
Ferenc felső tagozatos diák-
ként, 5–8. osztályos koráig ta-
nult az intézményben. A tanító 
felelevenítette Surányi András 
1982-ben készült filmjének, 
az Aranycsapatnak Kispestre 
vonatkozó részleteit is. A film 
egyik részlete arról szól, hogy 
mit jelent Puskás Öcsinek Kis-
pest, esküvőjének helyszíne, a 
Kispesti Nagyboldogasszony 
főplébánia és az iskola az Ady 
Endre úton, ahová „be-bejá-
rogatott”. Kaszás Kálmán, a 
Kispesti Labdarúgásért Tá-
mogató Egyesület (KLTE) 
elnökségi tagja elmondta, 
Koncsik Tibor, a KLTE elnöke 

fejéből pattant ki a gondolat, 
legyen Puskás-emléksarok a 
régi alma mater aulájában, az 
intézmény vezetése ezt az öt-
letet örömmel fogadta. Puskás 
megérdemli, hogy méltó mó-

don őrizzék emlékét, hiszen 
„futballistaként és emberként 
is tízes” – idézte Puskás spa-
nyol csapattársa, Alfredo Di 
Stéfano véleményét a magyar 
labdarúgóról, aki a mérkőzése-

ken a 10. számú mezt hordta. 
Géczy Árpád igazgató az em-
léksarok átadásakor kiemelte, 
Puskás, a nemzet büszkesége, 
soha nem felejtette el hazáját, 
elment ugyan, de ide tért visz-
sza, mert haza csak egy van!
Az ünnepélyes alkalom jó ap-
ropót adott arra, hogy a Ma-
gyar Kézilabda Szövetség fel-
újítási programjában, a Kispest 
Női Kézilabda Klubbal kö-
zösen pályázó intézményben 
megépült tornatermet Gyetván 
Gábor, a Kispesti Nagybol-
dogasszony főplébánia kano-
nok-plébánosa felszentelje.

Híres régi diákjára, az Aranycsapat kapi-
tányára, a Nemzet Sportolójára, Kispest 
díszpolgárára, Puskás Ferencre emlékez-
teti tanulóit az előtérben kialakított 
Puskás-emléksarok a Reménység Katoli-
kus Általános Iskolában.

Puskás-emléksarok-avató 
a katolikus iskolában  

Alfredo Di Stéfano: „Futballistaként és emberként is tízes”

KONCSIK TIBOR 
FEJÉBŐL PATTANT 
KI A GONDOLAT

Bár a tavalyi és az idei rendez-
vény sok mindenben hason-
lított egymásra, mégis szám-
talan új elemet találtunk az 
eseményen. Most is a kispesti 
Szalay Dezső (Kanálgép) és 
Lacza Levente (Offolj.hu) ke-
reste meg az önkormányzatot, 
hogy a tavalyi rendezvényt 
meg kéne ismételni, hiszen 
sajnos sokan szorulnak még 
mindig az önkormányzat tá-
mogatására, civilek segítségé-
re Kispesten is – tudtuk meg 
Patek Gábortól, a Polgármes-
teri Hivatal Vagyongazdál-
kodási és Városüzemeltetési 
Irodájának vezetőjétől. Ezért 
is örültek az idei felajánlás-
nak, mert a Kanálgép, amely 
egy food truck vállalkozás és a 
függőség-prevencióval foglal-
kozó Offolj.hu csapata magára 
vállalta az érintett kispestiek 
szociális ellátórendszeren ke-
resztül történő szervezését is. 
Így a Kossuth téren kulturált 
körülmények között, nagyon 
jó minőségű ételt kaptak a ne-
héz körülmények között élő 

kispestiek. A helyben készített 
kézműves kolbászból, mustár-
ból, kenyérből, kovászos ubor-
kából, almából és üdítőből álló 
menü most is 5 forintba került. 
Az első hatszáz adag sült kol-
bászra 3000 forintért Gajda 
Péter polgármester hívta meg 

idén is az embereket – mondta 
Patek Gábor, aki elmondta azt 
is, hogy az eseményre kiláto-
gató önkormányzati képvise-
lők és nem rászorulók segítsé-
gével, akik többet fizettek az 
ételért, mint öt forint, az össze-
gyűlt összeget egy olyan siket 
család kapja majd meg, ahol 
két kisgyermek él, és ebből 
tudnak majd speciális légzésfi-
gyelőt vásárolni, amelynek ára 
150 ezer forint. Az esemény 
összefogással valósult meg: 
az önkormányzat 200 ezer 
forinttal, a Kispest Jövőjéért 
Egyesület 100 ezer forinttal já-
rult hozzá a nyersanyagok be-
szerzéséhez, a Kanálgép és az 
Offolj.hu készítette az ételeket.

A tavaly szinte napra ugyanekkor meg-
tartott rendezvényhez hasonlóan, helyi 
vállalkozások, civilek és az önkormány-
zat most 600 adag sült kolbásszal és 
almával vendégelték meg a rászoruló 
kispestieket a Kossuth téren.

Légzésfigyelőre gyűlt
a pénz az ételosztáson   

A Kanálgép és az Offolj.hu munkatársai készítették az ételeket

PATEK GÁBOR

Klubnap
nyugdíjasoknak
A húsz éve alakult 75 éven felüliek 
klubját ünnepelte a Magyar Szakszer-
vezeti Szövetség (MASZSZ) Kispesti 
Nyugdíjas Tagozata. A tagozat titká-
rától, Csernyánszky Imrénétől meg-
tudtuk, 1999. október 16-án alakult 
a 75 év feletti idősek klubja. A ha-
gyományoknak megfelelően köszön-
tötték az idén 80., illetve 90. évüket 
betöltött tagjaikat is. Az ünnepi klub-
napon Hesz Magdolna és Mészáros 
Imre, valamint a Segítő Kéz Kispesti 
Gondozó Szolgálat nyugdíjasai adtak 
műsort.

ÜNNEP 

VÉRADÁS 

Sikeres volt a Kispesti Véradók 
Egyesületének idei utolsó véradása: 
77 jelentkezőből 60-an – közülük ket-
ten először – segítettek. Ez ebben az 
időszakban, amikor sok az influenzás 
megbetegedés, igazán jónak számít. 
Somogyi Lászlónétól, az egyesület 
vezetőjétől megtudtuk, az évindító 
véradást február végén tartják a Cso-
konai utcai székhelyen. Nagy szük-
ség van az önkéntes véradókra, ezért 
kérik, menjenek, és segítsenek minél 
többen!

Hatvanan adtak 
vért



ményt az engem és kollégáimat lejáratni 
próbáló álhírekkel. A Lackner-ügy persze 
mindenkit meglepett, és most úgy tűnik, 
hogy hosszú ideig fog minket kísérni, hi-
szen a helyi Fidesznek és a kormánypárti 
sajtónak egyértelműen ez a szándéka, hogy 
egy hosszú ideje jól, sikeresen, sok fejlesz-
téssel működő kerületet folyamatosan a 
botrányoldalon tartson.

Az alakuló képviselő-testületi ülés is in-
kább hangosra, mint ünnepélyesre sike-
redett. Két hiba is becsúszott…
Valóban. Kétségtelen, hogy az elmúlt évek-
ben nem voltunk ilyen negatív kommuni-
kációs nyomás alatt. Ez a hivatal munka-
társait is nehéz helyzetbe hozta. Ezért is 
fordulhatott elő, hogy az alpolgármesterek 
választását meg kellett ismételni, és ezért 
kell majd újrarendezni a bizottsági helye-
ket is, hogy az előterjesztői szándék szerint 
dolgozhassanak a bizottságok a jövőben. 
Egyébként az egyedüli hely a fővárosban 
Kispest, ahol a képviselők tiszteletdíja je-
lentősen csökkent, és a bizottsági elnökök 
és a tanácsnok sem kap több pénzt, mint az 
elmúlt években.

Kispestet sokan a „nyugalom szigeté-
nek” tartották, tartják. A képviselő-tes-
tületi ülések nem nyúlnak az éjszakába, 
a testületi döntéseket előkészítetten fo-
gadják el a képviselők. Mire számít, így 
lesz ez a jövőben is?
Már az alakuló ülésen látható volt, hogy 
mire számíthatunk, hiszen a helyi jobbol-
dal megpróbálta saját embereivel, szerve-
zetten megzavarni a testületi ülést. Annak 
azért örültem, hogy azt a 15 embert, akiket 
sikerült erre a rendzavarásra mozgósítania 
a Fidesznek, szinte mind névről ismerem. 
Jelenleg erre a botránykommunikációra 
számítok hosszú távon is. Már csak azért 
is, mert az elmúlt években sem voltak a 
kerület életét jobbító, előremutató értelmes 
javaslatai a helyi Fidesznek, most is inkább 
a sárdobálásra fognak koncentrálni.

Úgy tűnik, két pártra szakadt a kerület. 
A kormánypárti képviselők látványosan 
nem vettek részt például a kerületi ün-
nepségeken, rendezvényeken. Mintha ez 
a tendencia nem változna az új testület-
nél sem, nem mentek el már az október 
23-i önkormányzati koszorúzásra sem…
Mondhatnám azt is, a helyi Fidesznél ha-
gyomány, hogy az önkormányzat ünnepsé-
gein nem vesznek részt, inkább szerveznek 
maguknak egy sajátot. Évekkel ezelőtt ez 
még zavart, ma már úgy vagyok vele, hogy 
nem hiányoznak, nem engem bántanak meg 
ezzel, hanem a kispestieket.

Az ellenzéknek, az összefogásnak bőven 
többsége van a képviselő-testületeben, 
mire ad ez majd felhatalmazást?
Most aztán még inkább arra, hogy meg-
valósítsuk azt a programot, amit ígértünk. 

Ebben nincs változás, korábban is ez volt 
a célunk. Most viszont annyiban nehezebb 
a helyzetünk, hogy a ránk dobált rengeteg 
sarat is intenzívebben kell levakarunk ma-
gunkról. Nincs is más lehetőségünk, mint 
sok munkával bizonyítani, hogy érdemes 
volt újra ránk szavazni. Ezt szolgálja majd, 
hogy bár eddig is a legnyitottabban, leg-
nyilvánosabban dolgozó önkormányzatok 
egyike voltunk, mostantól még átláthatób-
bá tesszük tevékenységünket!

A választásoknak köszönhetően bővült a 
kormánypárti önkormányzati képvise-
lők száma. Eddig minden képviselőjük 
konkrét tanácsnoki feladatot kapott, 
mennyire vonják majd be őket a vá-
rosvezetés munkájába? Számít a kor-
mánypárti képviselők aktív kerületsegítő 
munkájára?
Igen. Az eddigi négy kormánypárti képvi-
selővel szemben jelenleg öten ülnek majd 
az új testületben. Ékes Gábor képviselő vá-
lasztókerületből, míg a többiek kompenzá-
ciós listáról kerültek a testületbe. Egyelőre 
nem lesznek fideszes tanácsnokok. Sajnos 
az volt a tapasztalat, hogy nem volt elég ha-
tékony az a rendszer, amit korábban kitalál-
tunk. Megszüntettük a frakciókat is, mert a 
testületben mindenki a választókerületét, és 
ne pártjának érdekeit képviselje!

Mit tart az elkövetkezendő öt esztendő 
legfontosabb feladatainak? Térfigye-
lő kamerák bővítése, parkolási gondok 
enyhítése?
A Kispesti Kossuth téri piac lesz az egyik 
fő megoldandó probléma, ahogy arról a 
kampányban is beszéltünk. Ez egy hosszú, 
sokéves folyamat, de a kerületben élőkkel 
folyamatosan egyeztetve szeretnénk meg-
valósítani az új piac felépítését. Enyhíte-
nünk kell a lakhatási válságon, és igen, an-
nak ellenére, hogy több mint 500 ingyenes 
parkolót építettünk az elmúlt években, a ke-
rület bizonyos pontjain felmerülő parkolási 

gondokat is orvosolni kell.

Ha már a piacot említette. Mi lesz, ha a 
kispestiek egy kisebb, falusiasabb pia-
cot szeretnének, olyat, mint a wekerlei? 
Mennyire rugalmasak ebben?
Ahogy azt a kampányban is elmondtam, 
egy hosszú folyamat legelején járunk. Sok 
lakossági konzultáció, fórum, bemutató és 
beszélgetés eredményeként fogjuk az itt 
élőkkel eldönteni, hogy milyen legyen az 
új piac, és miből finanszírozzuk annak fel-
építését.

Mi lesz a kerületi intézmények további 
felújításával, gondolunk itt az iskolákra, 
óvodákra, bölcsődékre?
Az elmúlt néhány évben egy nagyon ko-
moly, többmilliárdos intézményfelújítási 
programot vittünk végig. A következő 
években is igyekszünk folytatni mindezt.

Maradnak a meglévő támogatások az 
iskoláknak, például a szabadon felhasz-
nálható egy-egy millió forint?
Igen. Természetesen, ahogy azt korábban 
is mondtam, annak ellenére, hogy az állam 
elvette a helyi közösségektől az iskoláit, mi 
nem engedjük el az intézmények, az itt dol-
gozó pedagógusok és gyerekek kezét. 

Erre a ciklusra maradt az intézményi 
közétkeztetés rendbetétele is! Milyen 
megoldás lehetséges, hogy ne az örök elé-
gedetlenség legyen?
Nehéz jó közétkeztetést finanszírozni. Egy-
részt nincs olyan étel, ami mindenkinek íz-
lik, nehéz az egyre dráguló alapanyagárak 
mellett viszonylag olcsón jó minőséget 
adni, de nyilván ez a cél. Ezért is mondtuk 
fel a korábbi szolgáltatóval a szerződésün-
ket, és keresünk olyan közétkeztető céget, 
amely partner abban, hogy jó minőségű és 
elegendő mennyiségű étel kerüljön a gyere-
kek asztalára.
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Gajda Péter, Kispest újraválasztott polgármestere immár ne-
gyedik ciklusát kezdheti az önkormányzat élén. Sokan mondják, 
az elmúlt időszak legfurcsább kampányán vagyunk most túl, 
ami jócskán tartogatott meglepetéseket és szokatlan megol-
dásokat a választópolgárok szavazatainak megszerzéséért 
folytatott küzdelemben. Az új összetételű képviselő-testület 
megalakulásakor arra voltunk kíváncsiak, hogyan élte meg a 
kampány eseményeit, mit gondol, milyen feladatok, nehézségek 
várnak rá és a képviselőkre az elkövetkező években.

Gajda Péter
Kispest újraválasztott polgármestere

Pestiesen szólva, nem semmi az, ami ebben 
az önkormányzati kampányban történt or-
szágosan! Meglepte ez a hangnem, stílus, 
módszertan?
A helyi Fidesz 2010-ben és 2014-ben is az 
utolsó héten járatta csúcsra a negatív kam-
pányt. Semmi másról nem szólt a kommuniká-
ciójuk, mint a mi lejáratásunkról. Így történt ez 
most is. Meglepő ezért nem volt, maximum az 
intenzitása és a mértéke. Nehéz persze átélni, 
de tudomásul vettük, hogy a helyi Fidesz any-
nyira szeretne hatalomra kerülni, hogy minden 
eszközt bevet. Azt azonban nehéz tudomásul 
venni, hogy egy olyan párt képviselői teszik 
mindezt, akik nemcsak korrupciós ügyekkel, 
de egyéb, sok erkölcsi aggályt felvető problé-
mákkal is küzdenek helyben.

Nagy volt a csend az utolsó időszakban, szá-
mított arra, hogy valami készül?
Tudtuk, mert ahogy korábban említettem, átél-
tük már párszor szinte ugyanezt. A különbség 
talán most annyi volt, hogy politikai riválisa-
ink annyiban azért figyeltek a pozitív üzene-
tekre, hogy az önkormányzat által végrehajtott 
fejlesztéseket úgy próbálták feltüntetni, mintha 
bármi közük lett volna ezekhez. Közben per-
sze folyamatosan bombázták a helyi közvéle-



50 ezer forint
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Akar-e Ön 50 ezer forintot fizetni az Európai Uniónak? Szokat-
lan kérdés, az úgynevezett nemzeti konzultációban nem is kér-
dez ilyet a kormány. Pedig a kérdés aktuálisabb, mint valaha. 
Sőt, ha igazán pontosak szeretnénk lenni, a kérdés így hangza-
na: Akar-e Ön 50 ezer forintot fizetni Mészáros Lőrinc, Tiborcz 
István és más Fidesz-közeli oligarchák korrupciója miatt?
A válasz nyilván az, hogy nem. Pedig de. Ön (és minden ma-
gyar állampolgár, beleértve a gyerekeket is) ennyit fog fizetni, 
akár akarja, akár nem. A jelen helyzet ugyanis úgy áll, hogy 
Magyarországra több mint 500 milliárd forint büntetést szabott 
ki az Európai Unió az uniós támogatások nem megfelelő fel-
használása miatt. Ez pedig egyénre lebontva azt jelenti, hogy 
minden magyar állampolgár fejenként legalább 50 ezer forint-
tal száll be a kormányzati korrupció miatt kiszabott büntetésbe. 
Mintegy 100 oldalas dokumentum készült az EU zárszámadá-
sához, ez alapján a helyzet siralmas. A kifogások tekintetében 
Magyarország listavezetővé vált. Kicsi a bors, de erős, mond-
hatnánk, csak hát korrupcióról van szó, erre most nagyon nem 
lehetünk büszkék. Ez most nem az egy főre jutó Nobel-díjasok 
száma, hanem az egy főre jutó büntetés. A Bizottság rendszer-
szintű, a közbeszerzéseket érintő szabálytalanságokat tárt fel. 
Magyarán nem arról van szó, hogy egy kifogástalan rendszer-
ben találták meg ügyeskedők a rést, hanem arról, hogy eleve 
korrupciógyanús az egész rendszer. Olyan sok korrupt projek-
tet találtak, hogy nem is egyesével szabták ki a büntetéseket, 
hanem 10 százalékos átalánybüntetést javasoltak, a kormány 
pedig bevállalta. Mint azt korábban a Tiborcz-féle Elios-
ügyben láttuk, a hiányzó összeget az államkasszából fedezte a 
kormány. Így hát – miután az államkassza pénze a mi pénzünk 
is – mindnyájan beszállunk a törlesztésbe kénytelen-kelletlen. 
50 ezer forinttal. Fejenként.

Burány Sándor
országgyűlési képviselő

LEVESEK
450 FT-TÓL

FŐÉTELEK
990 FT-TÓL

DESSZERTEK 
350 FT-TÓL

NYITVA TARTÁS:
H-P: 11:00-18:00

Szombat: 10:00-15:00
Cím: 1195 Bp., Városház tér 2. 

Fb.: facebook.com/konyhakertkispest 
Mobil: 0620-503-6603 

Ebéd házhozszállítást vállalunk!
Email: konyhakert19@gmail.com

Titokban
Fidesz-közeli papokkal szentelték fel 
a Puskás Stadiont – írta a 444.hu. Né-
meth Sándor, a Hit Gyülekezete veze-
tőjének FB-posztjából derült ki, hogy 
„sor került a Puskás Arénát meg-
szentelő és megáldó összejövetelre, 
melyet Fürjes Balázs kormánybiztos 
nyitott meg”. Az eseményről a stadi-
on hivatalos FB-oldala sem számolt 
be. A fotó tanúsága szerint megjelent 
Köves Slomó, a kormánybarát zsidó 
kisegyház vezetője is. Mindannyian 
áldást mondtak az arénára, amit végül 
a római katolikus egyház papja szen-
telt fel.

CIKI 

HOVATARTOZÁS

Karácsony visszarakatta az uniós 
zászlót, amit Tarlós tüntetett el a Fő-
városi Közgyűlés ülésterméből – írta 
a 444.hu. 2011-ben, éppen akkor, 
amikor Magyarország lett az EU so-
ros elnöke, Tarlós István főpolgár-
mesterként úgy döntött, hogy az ülé-
sekről eltávolíttatja az uniós zászlót. 
Tarlós akkor az ATV-nek azt mondta, 
hogy „egy nemzetnek elég egy lobo-
gó”. Aztán hozzátette, hogy a Város-
háza kapujában áll egy uniós zászló, 
akkora, amekkorába egyébként az 
egész ellenzéki frakciót is be tudná 
csomagolni.

Zászló

Karácsony Gergely főpolgár-
mester köszöntőbeszédében 
felsorolt három alaptételt, ami 
szerinte meghatározza a jövőt: 
a budapestiekről a budapestiek 
nélkül nem dönthetnek, nem 
veheti el senki a budapestiek 
jövőjét, és senki sem veheti el 
azt, ami a budapestieké. Véle-
ménye szerint Budapest min-
denkié! Azt is elmondta, az 
ellenzéki pártok összefogása 
mától megszűnt ellenzékinek 
lenni, ma már ők a köztársa-
ságpárti többséget képviselik, 
amelynek tíz alapértéke a kö-
vetkező: Budapesten nincse-
nek első- és másodrangú pol-
gárok, a főpolgármesternek, a 
polgármestereknek és a fővá-
rosi közgyűlés tagjainak az itt 
lakók érdekeit kell szolgálni, a 
lakhatás alapvető jog, a klíma-
változás elleni küzdelemből ki 
kell venni a részünket, óvják 
a város épített és természeti 
örökségét, előnyben részesítik 
a fenntartható közlekedési for-
mákat, Budapest 23 kerületből 
álló egység, egyenlő fejlődést 

kell biztosítani számukra, hisz-
nek a sokszínűségben, a buda-
pestiek részvétele nem merül 
ki abban, hogy képviselőket és 
polgármestereket választanak, 
átláthatóan, korrupciómen-

tesen kell működnie a város-
nak. A főváros új szervezeti és 
működési szabályzata mellett 
megszavazták a rekordmeny-
nyiségű, öt alpolgármestert is: 
Gy. Németh Erzsébet (DK), 
Tüttő Kata (MSZP), Dorosz 

Dávid (Párbeszéd), Kerpel-
Fronius Gábor (Momentum), 
Kiss Ambrus (független). A 
Momentum, a DK és Bara-
nyi Krisztina független pol-
gármester rosszallása mellett 
megduplázták Tarlós István 
volt főpolgármester végkielé-
gítését. Ellenszavazat nélkül 
fogadta el a közgyűlés a kor-
rupcióellenes minimumot is, 
amelynek pontjai: közérdekű 
adatigénylések támogatása, 
átlátható költségvetési gaz-
dálkodás, nyilvános szerződé-
sek, közbeszerzések, önkor-
mányzati vállalatok átlátható 
működése, elszámoltatható 
döntéshozók, többek között 
nyilvános vagyonnyilatkoza-
tok.

MEGTÖRTÉNT A FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS ALAKU-
LÓ ÜLÉSE, FELÁLLT AZ ELLENZÉKI TÖBBSÉGŰ 
VÁROSVEZETÉS, BENNE A KERÜLETEK POL-
GÁRMESTEREIVEL, A LISTÁS KÉPVISELŐKKEL,
A FŐPOLGÁRMESTERREL ÉS ÖT FŐPOLGÁR-
MESTER-HELYETTESSEL – ÍRTA A MERCE.HU.

Megalakult az ellenzéki 
fővárosi közgyűlés

A főpolgármester mellett öt főpolgármester-helyettes dolgozik majd

ELFOGADTÁK A 
KORRUPCIÓELLE-
NES MINIMUMOT
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Tovább zöldült a kerület: a „10 Millió Fa” 
országos civil szerveződés helyi csoportja 22 
facsemetét ültetett el Kispesten, az Üllői úti 
könyvtár előtti fűsávban, a József Attila utcai 
játszótér környékén és a Zrínyi utcának a Jó-
zsef Attila utca és az Ady Endre út közötti sza-
kaszán, az Élet Napján, november 9-én. Ajtay 
Szilárdtól, a faültetés egyik kispesti szervező-
jétől (a másik Kertész Ildikó volt) megtudtuk, 
ez az első országos akciója a Bojár Iván And-
rás művészettörténész által július elején indí-
tott 10 Millió Fa mozgalomnak, amely hosszú 
távon 10 millió fa elültetését tűzte ki célul Ma-
gyarországon (Kispestre 60 ezer fa jut). A szer-
vező elmondta, csaknem 120 településen van 
jelen a közösség, amely mintegy 60 ezer tagot 
számlál. A kispesti csoport mintegy 250 ezer 
forintot gyűjtött össze, ebből vásárolták meg 
a fákat és szállították az ültetési helyszínekre.
A Zöldprogram Iroda és a Közpark Kft. szak-
mai tanácsokkal, komposztfölddel és szer-
számokkal támogatta az akciót, az Átalakuló 
Wekerle közösség, az 1. sz. Rákóczi Lakás-
fenntartó Szövetkezet, valamint a Richter Ge-
deon Nyrt. 1. sz. óvodájának szülői munka-
közössége is segített a helyi szervezetnek a 
„még zöldebb, még oxigéndúsabb” kerület és 
Magyarország, az élhetőbb jövő megteremté-
se érdekében. A csoport az ültetések után sem 
hagyja magára a facsemetéket, folyamatosan 
öntözik, gondozzák azokat.

Újabb facsemeték 
Kispesten  

Idén februárban érkeztek az első 
bejelentések a Polgármesteri Hi-
vatalhoz a Hofherr Albert utca 
59–61. szám alatt működő ille-
gális munkásszállóról. Az illeté-
kes szakiroda, a Hatósági Iroda 
munkatársai haladéktalanul in-
tézkedtek az ügyben. A műkö-
dést megtiltó határozat és a pénz-
bírság ellenére, a tulajdonosok 
fellebbezése és az ebből adódóan 
elhúzódó másodfokú eljárás mi-
att a Hatósági Iroda október 9-én 
adta át a határozatban foglaltak 
végrehajtását az adóhatóságnak.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Dél-budapesti Adó- és Vámigaz-
gatóság munkatársainak feladata 
elérni, hogy a haszonélvező be-
fejezze végre illegális tevékeny-
ségét a házban. A Hatósági Iro-
da vezetője, Bugyiné Szabolcsi 

Ágnes kérdésünkre elmondta, 
hogy február 15-én érkezett az 
első hivatalos bejelentés a te-
vékenységről. A Hatósági Iro-
da munkatársai február 22-én a 
rendőrséggel közösen tartottak 
helyszíni szemlét, ahol megálla-
pították, hogy a bejelentés meg-
felel a valóságnak, és hivatalból 
eljárást indítottak az illegális te-
vékenység felszámolásáért. Az 

iratokat február 26-án megküld-
ték a Nemzeti Adó- és Vámhiva-
tal Dél-budapesti Adó- és Vám-
igazgatóságra is, az adóhatóság 
intézkedését kérve. A Hatósági 
Iroda a március 20-án kelt hatá-
rozatában megtiltotta az illegális 
munkásszállás üzemeltetését, és 
50-50 ezer forint pénzbírsággal 
büntették a munkásszálló tulaj-
donosát, a haszonélvezőket. Az 

eljárás során a tevékenységet 
végzők azzal védekeztek, hogy 
barátaiknak szívességből enge-
dik, hogy ott lakjanak, akik ledol-
gozzák a lakhatást. Az illegális 
munkásszállót üzemeltetők ápri-
lis 23-án fellebbeztek a határozat 
ellen, többek között azzal az in-
dokkal, hogy a magánszemélyek 
által végzett tevékenység nem 
üzleti célú. A dolog ma ott tart, 

hogy az illegális tevékenységet 
végzők áprilisi fellebbezése után 
Budapest Főváros Kormányhi-
vatala másodfokú hatáskörében, 
szeptember 6-án hozta meg dön-
tését, amelyben részben módo-
sította a határozatot. Döntésé-
ben a bejelentés nélkül egyéb 
szálláshely kategóriában foly-
tatott szálláshely-szolgáltatási 
tevékenység végzését az adott 
szolgáltatási tevékenység meg-
kezdésére és folytatására való 
jogosultság megfelelő igazolá-
sáig – vagyis az ezen szállás-
hely-szolgáltatási tevékenység 
nyilvántartásba vételéig – tiltotta 
meg, és a haszonélvezőknek 50-
50 ezer forint bírságot szabott ki. 
A másodfokú határozat bírósági 
felülvizsgálatát az ügyfél jog-
szabálysértésre hivatkozással a 
kézhezvételtől számított 30 na-
pon belül kérheti. A másodfokú 
határozattal elbírált elsőfokú ha-
tározat szeptember 24-én végle-
gessé vált. A másodfokú határo-
zat bírósági felülvizsgálatát nem 
kérték. A Hatósági Iroda a szom-
szédok bejelentése alapján októ-
ber 15-én a határozatot azonnal 
végrehajthatónak nyilvánította, 
és intézkedett, hogy az adóha-
tóság, a gyámhivatal, a rendőr-
ség a szükséges intézkedéseket 
azonnal tegye meg. A határo-
zatban foglaltak cselekmény- és 
pénzbírság-végrehajtása a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal Dél-
budapesti Adó- és Vámigazga-
tóságnál folyamatban van. A 
megtiltott tevékenység ügyében 
a végrehajtási eljárásban az adó-
hatóság a hatályos jogszabályok 
alapján a szükséges intézkedése-
ket meg fogja tenni – összegezte 
az ügyet az irodavezető.

A Hatósági Iroda a határozatot azonnal végrehajthatónak nyilvánította

Fogytán van a Hofherr Albert utca 59–61. 
szám alatt és a környéken élők türelme, 
hiszen az amúgy nyugodt városrészben egy 
ideje olyan munkásszállás működik, ahol 
zömében román, ukrán, szlovák vendégmun-
kásokat szállásolnak el, ezzel zavarják a 
környéken élők nyugalmát.

A NAV-ra vár az illegális 
szálló felszámolása   

TULAJDONOSI
FELLEBBEZÉS MIATT 
HÚZÓDIK AZ ELJÁRÁS
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GYÓGYÍTÁS

A KMO adott otthont a Magyar Aku-
punktúrás Orvosok Társasága (MAOT) 
34. és a Magyar Integratív Medicina 
Szövetség (MIMSZ) első kongresszusá-
nak. A szakmai találkozó egyik szerve-
zője a kispesti prof. dr. Hegyi Gabriella, 
a MAOT és a MIMSZ elnöke volt. A 
köszöntőbeszédek sorát prof. dr. Betle-
hem József, a Pécsi Tudományegyetem 
rektorhelyettese nyitotta, aki arról be-
szélt, hogy az egyetem régóta partnere 
a MAOT-nak. A professzor kitért arra, 
hogy Hegyi doktornő hosszú évek óta 
küzd azért, hogy a nyugati orvoslás mel-
lett kapjon helyet és teret a kínai orvos-
lás, az integratív medicina, az a szelle-
miség, amely még hozzátesz az emberek 
egészségéhez, életminőségéhez. Ebben 
a munkában szerencsére ma már nincs 
egyedül – tette hozzá. „Nagy ünnep ez 
a kettős konferencia számunkra, mert 
ezen a kétnapos nemzetközi tanácskozá-
son 72 előadást hallgathatnak a témában 
a résztvevők, és számtalan kiállítóval is 
találkozhatnak” – mondta prof. dr. Hegyi 
Gabriella, aki hozzátette azt is, hogy gö-
rög, szlovák, orosz és amerikai vendégei 
is voltak a konferenciának. Gajda Péter 
polgármester, fővédnök örömmel üdvö-
zölte, hogy a KMO ad otthont a rangos 
eseménynek, majd arra emlékezett, ami-
kor egy fiatal doktornő, Hegyi Gabri-
ella, aki ma már Kispest díszpolgára, a 
kerületben akupunktúrás kezelést alkal-
mazott betegeinél, aminek bizony sokan 
nem örültek akkoriban. Daróczi Zoltán, 
az idén májusban alakult MIMSZ főtit-
kára arról beszélt, hogy ma már 28 ezer 
okleveles természetgyógyász kapcsoló-
dik a magyar egészségügy munkájához, 
így elengedhetetlen a párbeszéd a kétfé-
le orvoslás között, hiszen a cél egy, tenni 
valamit a jobb egészségügyi ellátásért.

Orvoskongresszus 
Kispesten

A Wekerlei Társaskör Egye-
sület elnöke, Somlói Judit kö-
szöntőjében arról beszélt, hogy 
november 14. Wekerletelep 
megálmodójának, Wekerle 
Sándornak a születésnapja. A 
közönség és a zsűri – Péterffy 
András Balázs Béla-díjas 
filmrendező, operatőr (a zsűri 
elnöke), Novobáczky Sándor 
filmrendező, Nagy Ernő ren-
dező, operatőr, Kós Béla, a 
Dr. Kós Károly Néprajztudós 
Közhasznú Alapítvány elnöke 
és Nagy Tamás helytörténész 
– tíz filmet tekintett meg a két 
nap során: A Dunakanyar és a 
Szentendrei-sziget titkai (Zajti 
Balázs), Barakkváros foglyai 
(Boros Ferenc, Horváth Zol-
tán), A templomfestő (Zajti 
Balázs), Horváth Péter portré 
(Varga Géza), Egy utcazenész 
karácsonya (Chilton Flóra), 
Elárverezett jövő (Bálint Csa-
ba), Megbocsájtani igen, fe-

ledni nem (Kozma Zoltán), 
Szeretünk itt élni (Gál Tamás), 
Cseresnyés emlékezet (Pataki 
Béla), Veteránfilm (Hernáth 
Csaba). Az idei Cégér film-
szemle alkotói különdíját 
Zajti Balázs kapta A Dunaka-
nyar és a Szentendrei-sziget 
titkai, valamint A templomfes-
tő című filmekért.  A közönség 
különdíját a Magyar Királyi 
Honvéd Légierő 101. „Puma” 
Honi Légvédelmi Vadászre-
pülő osztályának két egykori 
pilótájáról, Szentiványi János 
„Sminyuról” és Frankó End-
re „Kukláról” szóló alkotás, a 

Veteránfilm – Hernáth Csaba 
rendezése – kapta (Szentiványi 
ny. alezredes a film készítése 
közben, 2018-ban elhunyt, a 
vasárnapi vetítésen viszont 
jelen volt a másik főszereplő, 
a 96 éves Frankó ny. főhad-
nagy). A portrék mezőnyé-
ben a kispesti fotóművészről, 
Horváth Péterről készített film 
győzött, alkotója a kispesti 
Wekerlei Varga Géza. A tele-
pülésszociográfia kategória 
nyertese Gál Tamás filmje, a 
kárpátaljai Rafajnaújfalu hét-
köznapjait bemutató Szeretünk 
itt élni lett.

Az ipar- és helytörténeti filmfesztivál-
nak a Wekerlei Kultúrház adott otthont. 
A filmszemlére települések történetét 
bemutató filmekkel, településszociológi-
ai dokumentumfilmekkel, portréfilmekkel 
lehetett nevezni.

Cégér dokumentumfilm-
fesztivál Wekerlén 

Harmadik alkalommal rendezték meg a különleges filmes találkozót

A III. Nemzetközi Folklór-
fesztivált rendezték meg a 
KMO-ban. A nemzetközi tánc-
találkozót a Szerb Országos 
Önkormányzat szervezte. A 
színvonalas táncprogramban 
kilenc ország 12 együttesének 
produkcióját láthatta a közön-
ség. Aki ott voltak, igazán nem 
bánták meg, hogy rászánták az 
estéjüket. Elegancia, szépség 
és kitűnő tánctudás jellemezte 
a fellépőket, akik látható öröm-
mel mutatták be produkcióju-

kat. Jó volt látni, hogy nincs 
gond az utánpótlással sem, 
hiszen rengeteg gyereket és fi-
atalt is láthattak a nézők, akik 
szívvel-lélekkel ropták, járták 
a táncokat. Az esten felléptek a 
Bihari János Művészeti Iskola 
növendékei, az „Alexander the 
great” Folklore Ensemble (Gö-
rögország), a KUD „KLAS” 
(Horvátország), az „Ozoliņš” 
Latvian folklore dance group in 
Sandefjord (Norvégia), a The 
Tanjore Performing Group (In-

dia), a Búzavirág (Cornflower) 
Ensemble és a „Transilvania” 
Ansamblul folcloric (Romá-
nia), a „Kuklenche” Children's 
dance group és a „Lakatniche” 
Children’s dance group (Bul-
gária), a „Wolanie” Song 
and Dance Ensemble és a 
„Lesiaki” Song and Dance 
Ensemble (Lengyelország), 
valamint a „Merezhyvo” Folk 
dance group (Ukrajna).

Fergeteges táncos
és látványos világutazás 

Elegancia, szépség és kitűnő tánctudás jellemezte a fellépőket 

Próbálgatások
A 100 éves Deák gimnázium régi 
tanítványainak A művészet irányába 
című visszatekintő tárlata látható a 
Kispesti Városháza Tárlaton novem-
ber végéig. A húsz volt deákos diák 
– akik közül sokan a művészi pályát 
választották – elmúlt két évtizedben 
készült egy-egy munkáját a szaktanár, 
Goda Zsuzsa ajánlotta az érdeklődők 
és a megjelent diákok figyelmébe. 
Az alkotók különböző időszakokban 
tanultak az iskolában, a vizualitás 
iránti igény, a művészet szeretete és 
az értékteremtés az összekötő kapocs 
közöttük.

KIÁLLÍTÁS

ELŐTÉR GALÉRIA  

A berlini fal lebontásának 30. évfor-
dulója alkalmából Horváth Péter kis-
pesti fotóművész kiállítása látható a 
KMO-ban december 6-ig. A tárlatot 
megnyitó Haris László fotóművész 
arról beszélt, hogy Horváth Péter 
különleges képalakítási képessége le-
hetővé tette, hogy a fotók a későbbi 
nézők számára ne csupán dokumen-
tumok legyenek, hanem élvezzék 
az akkori hangulatot. Az 1961-ben 
kihúzott szögesdrót, majd a berlini 
fal Nyugat-Berlint kerítette be és vá-
lasztotta el Kelet-Berlintől, illetve az 
NDK területétől.

Berlini fal



A Társasház Alapító Okirata,
Szervezeti és Működési Szabályzata
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TÁRSASHÁZI

ROVAT

A társasház alapdokumentuma a Társasház Alapító Okirata. Az alapí-
tó okiratot az ingatlan-nyilvántartásba be kell nyújtani, mert ez alap-
ján kerül bejegyzésre a társasház, és a külön tulajdoni lapokon maguk 
az albetétek (lakások, nem lakáscélú helyiségek stb.). Az alapító okirat 
módosításához – ha a társasházi törvény másként nem rendelkezik – va-
lamennyi tulajdonostárs hozzájárulása szükséges, és a változást be kell 
jelenteni az ingatlanügyi hatóságnak. Kispesten a társasházak túlnyo-
mó része még az 1990-es évek elején épült, és ennek megfelelően az 
alapító okiratok is ekkor keletkeztek. A társasházi törvényt 2003-ban 
fogadták el, és azóta többször módosították. Gyakran tapasztalom, hogy 
az érvényben lévő társasházi alapító okirat nem felel meg az aktuális 
törvényi rendelkezéseknek, valamint a társasházban kialakult közös és 
külön tulajdonoknak. Ez főleg a wekerlei, valamint a kisebb társashá-
zak esetében fordul elő. Példaként említeném a tetőtér-beépítéseket, 
amelyeket a tulajdonosok nem jelentettek be a földhivatalnál. Nyilván a 
társasházhoz bejelentésre került, arról esetleg közgyűlési határozat van, 
de ezt a beépítést az alapító okiratba is át kell vezetni, azt módosítani. 
Ezáltal változnak a külön tulajdonú albetétek tulajdoni hányadai, va-
lamint a tulajdonosok közös költsége is. Ez leggyakrabban értékesítés 
során jelenthet gondot.
Másik fontos dokumentum a Szervezeti és Működési Szabályzat 
(SZMSZ). A közösség szerveit, azok hatáskörét, jogait és kötelezettsé-
geit, a közös költség viselésének szabályait a közösség Szervezeti és 
Működési Szabályzatában kell megállapítani. A legfeljebb hatlakásos 
társasház közössége dönthet arról, hogy szervezetére és működésére 
a társasházi törvényben az SZMSZ-re meghatározott rendelkezése-
ket alkalmazza. Minden nagyobb lakásszámú társasháznál kötelező az 
SZMSZ. Egy esetleges törvényességi eljárás során az arra jogosult ható-
ság első lépésben a Társasház Alapító Okiratát, valamint, ha kötelező az 
SZMSZ megléte, akkor azt is vizsgálja. Az SZMSZ-t a közösség az ala-
kuló közgyűlésen – de legkésőbb az azt követő hatvan napon belül meg-
tartott közgyűlésen – az összes tulajdoni hányad szerinti legalább egy-
szerű szavazattöbbségű határozatával állapítja meg, ami annyit jelent, 
hogy a szavazásra jogosultak 50 százaléka + 1 szavazat kell az érvényes 
határozathoz. Az SZMSZ tervezetét, a közgyűlés megtartását, illetőleg 
az írásbeli szavazásra kitűzött határidőt megelőző tizenöt munkanappal 
korábban a tulajdonostársak részére meg kell küldeni. A közösség az 
SZMSZ-t bármikor módosíthatja. A Szervezeti és Működési Szabály-
zatot, illetőleg annak módosítását az ingatlan-nyilvántartáshoz be kell 
nyújtani. Sajnos előfordul, hogy sok társasháznak nincs SZMSZ-e, va-
lamint annak mellékletét képező házirendje.

Hegyi András

Hegyi András
írása

2019-2020
2019/2020 ELSŐ FÉLÉV
AZ ELŐADÁSOK HELYSZÍNE:
Kispesti Önkormányzat Díszterme 
(Budapest XIX. kerület, Városház tér 18-20.)

2019. szeptember 24. kedd, 16 óra

Dr. Jászberényi József: Pszichológiai
és pszichiátriai problémák időskorban
és a tanulás (könyvbemutató) 
Szenior akadémiánk vezetőjének évnyitó előadásán leg-
újabb könyvének bemutatására kerül sor, amelyben az 
időskori pszichológiai és pszichiátriai problémákról írt. 
Milyen problémákról beszélhetünk idős korban, és miben 
segíthet a tanulás? Ezeket a kérdéseket járja körül az előa-
dás.

2019. október 29. kedd, 16 óra

Kovács György: Gyors élet, lassú halál 
Idősödés során az életünk lelassul, kapcsolati hálónk ki-
sebb lesz. Miközben lassulunk, a világ körülöttünk mér-
hetetlen tempóban gyorsul. Ennek az ellentmondásnak a 
hatékony feloldására tesz javaslatokat az előadás.

2019. november 12. kedd, 16 óra

Veresné Dr. Bálint Márta-Horváth 
Judit-Dr. Lichthammer Adrienn: Táp-
lálkozási tanácsok 50 év felettieknek 
A SOTE dietetikusának, tanszékvezetőjének új könyve a 
szeniorok táplálkozását járja körül, receptekkel, tanácsok-
kal.

2019. november 26. kedd, 16 óra

Tótváradi Enikő:
Dr. Google, ami mindent megold?
Az Uzsoki Kórház tévés újságíróként és kommunikációs 

munkatársaként naponta találkozik azzal, hogy az embe-
rek az interneten keresztül saját magukat akarják megy-
gyógyítani. Ennek ellentmondásaira hívja fel a figyelmet 
az előadás.

2019. december 3. kedd, 16 óra

Dr. Zelena András: Pszichológiai
megoldások a magány ellen 
A Budapesti Gazdasági Egyetem tanára az egyedüllét 
kapcsán nem annak szomorú oldalát, hanem lehetőség 
mivoltát emeli ki a művészetek, a társaság vagy éppen a 
kisállatok fontosságát elemezve.

2019. december 10. kedd, 16 óra

Dr. Jászberényi József: Hol vannak
a nők, hol vannak a férfiak?
Olyan világot élünk, ahol a nemi kérdések is politikai 
kérdésekké váltak, s a hagyományos férfi és női szerepek 
komoly változáson esnek át. Ez az előadás elsősorban arról 
beszél, hogy melyek az örök férfi és melyek az örök női 
feladatok, a látható, tapasztalható biológiai felépítettsé-
günkből adódóan.

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

Templom tér
Központi Játszótér

Mindenkit szeretettel vár
Kispest Önkormányzata nevében: 
Gajda Péter polgármester

2019.
December 2.

Hétfő
17:00 óra

A Lampionos felvonulás a Templom tér díszkivilágításának 
ünnepélyes felkapcsolásával kezdődik 17.00 órakor.

A felvonulók a lampionokkal a Templom térről a Fő utcán át 
elsétálnak a Központi Játszótérre (Nagysándor József utca - 
Petőfi utca), ahol Varga Feri és Balássy Betty zenés karácsonyi 
műsora és forró tea várja a gyerekeket. A felnőtteknek pedig 
forralt borral kedveskedünk.
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Dél-Koreából

1194 BUDAPEST 
HOFHERR ALBERT U. 38/D

+36 1 280 1533, 
+36 20 318 3760

ertekesites@ssangyongdelpest.hu
 www.ssangyongdelpest.hu

Igazi családi SUV. Rendkívül gazdag biztonsági alapfelszereltséggel,  
tágas belső térrel, erős, gazdaságos Euro 6D-s motorokkal,  

akár összkerék hajtással vagy automata váltóval is rendelhető. 

A Márkakereskedésünkbe érkező autók nagy része már idén átvehető.

Vegyes üzemanyag fogyasztás:  
5-8,3 l/100 km, felszereltségtől függően.  

Káros anyag kibocsátási szint: Euro 6d temp.  
CO2 kibocsátás (vegyes): 144-190 g/km.

Délpest

Vadonatúj  
Korando  

modell

Heteken belül 
megérkezik és 

kipróbálhatja 
szalonunkban!

A képen látható autó illusztráció.

Induló ár:  
5 949 000 Ft-tól

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

BÁDOGOS, TETŐFEDŐ, ÁCS, 
KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI MUN-
KÁT VÁLLALOK! TEL.: 280-
1271, 06/20-532-7823

Ha tud olyan kis munkát, 
amit más nem vállal el, mi 
szívesen elvégezzük. Kőmű-
ves, burkoló, festők, vízve-
zeték szerelő szakemberek 
állnak rendelkezésére. Tel.: 
06/20-416-5879, 06/30-486-
7472

Gyógypedikűr, manikűr, tel-
jes test, talpmasszázs /nem 
szex/. Gyengéd csontková-
csolás Bowen technikával, 
amitől elfelejtheti nyakfájá-
sát, lumbágóját 2-3 alkalom 
után. Ildikó tel.: 295 3998, 
20 335-5653

Redőnyös munkák készí-
tése, javítása, gurtni csere, 
szúnyogháló, reluxa, har-
monika-ajtó, roletta. Meg-
bízhatóság, elfogadható ár. 
Tel.: 276-5827 üzenet, mo-
bil:06-30-212-9919

Bádogos, tetőfedő (beázá-
sok megszüntetése) tető-
szigetelés, burkolás, festés, 
kőműves (kéményfelújítás) 
vízszerelési munkák vállalá-
sa. Családi Ház és lakásfel-
újítás, hőszigetelés azonnali 
kezdéssel, ingyenes kiszál-
lás és árajánlat. nyugdíja-
soknak 10% kedvezmény. 
Tel.: 06 30-557 90 74

KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍ-
TÁS Megbízható rakodók-
kal, gyors ügyintézéssel!
Iroda, lakás költöztetés. 

Igény szerint akár csomago-
lással együtt! Padlás, pince 
lomtalanítás.
Kispestieknek INGYENES 
kiszállás! Tel. 280-25-42, 06-
70-2-144-235

S Z Ő N Y E G T I S Z T Í T Á S -
és KÁRPITTISZTÍTÁS! 
Melegvizes mélymosás, 
vegytisztítás, szegés, javí-
tás, függöny mosás, taka-
ró mosás. Háztól - házig 
2 nap alatt! Otthonában 
is vállaljuk padlószőnyeg 
tisztítását,ülőgarnitúrák, 
fotelek, székek, irodabú-
torok textilkárpit tisztítá-
sát. 20 éves tapasztalat EU 
minőség, garancia! www.
szonyegexpressz.hu Tele-
fon: 06-1-280-75-74, 06 30-
94-94-360

Számítógépek javítása hely-
színen, hétvégén is. Vírusir-
tás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. 
Ingyenes kiszállás! Aradi 
Zoltán Tel.: 06 70 519 2470 
Email: szerviz@szerviz.info

Rácskészítés ajtóra, ablakra 
és erkélyre. Előtető lakótele-
pi erkélyre. Erkély, korlát fel-
újítás üvegezéssel, festéssel 
is. Egyéb lakatosmunkák- 
javítások. Tel.: 06 1 2842540, 
06 70 2094230

Klímatelepítést vállalunk 
díjmentes felméréssel, ár-
ajánlatadással. Szaktanács-
adást és jótállást biztosí-
tunk.
Lakások, családi házak, iro-
dák hűtését, fűtését biz-
tosító klímaberendezések 
forgalmazása, telepítése, 

szervizelése. NEOKLÍMA Kft, 
1196. Budapest Hunyadi u 
47. Telefonszám: 0620 9429 
577és  06209 351 688

KONTÉNERES SITT, LOM, 
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS, sóder, 
homok, murva, föld ház-
hozszállítása. Tel.: 061-282-
1201, 0630-942-9460
Kémények bélelése, átépí-
tése, belső marása teljes 
körű ügyintézéssel. Szabó 
Balázs 06-20-264-7752  

Nyugdíjas szűcs, szőrme 
bundák javítását, tisztítását 
vállalja. Tel.: 282-4247, 11 
órától- 16 óráig.

Masszázs és Műszempilla 
építés! Várok minden pi-
henni és szépülni vágyót 
sok szeretettel Egészség 
Kuckó, Nádasdy utca 131/1. 
Tel.: +3670/661-5816

 
INGATLAN 

Egyedülálló hölgy garzont 
keres. Tel.: 06 70 401 3285

OKTATÁS

2020-TÓL KÖTELEZŐ A 
NYELVVIZSGA A FELVÉ-
TELIHEZ ÉS MÉG MINDIG 
VISSZATÉRÍTIK A NYELV-
VIZSGÁK  ÁRÁT! UGYE AZ 
IDÉN MÁR FOLYÉKONYAN 
SZERETNE ANGOLUL MEG-
SZÓLALNI? NYELVVIZS-
GÁRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS 
ÉRDEKLI? ÁLLÁSINTERJÚ-
RA VAGY KÜLFÖLDRE KÉ-
SZÜL? ÚJ TANFOLYAMAINK, 
2X2 ÓRÁSAK IS VÁLTO-
ZATLANUL INDULNAK, 4-6 

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

Matematika oktatás általá-
nos és középiskolások szá-
mára a Kertvárosban. Tel.: 06 
70 243 4850 

Német-magyar-orosz nyel-
vi órákat ad nyelvtanárnő- 
méltányos díjért, a KÖKI-nél. 
Minden szinten, nyelvvizs-
gára, külföldi munkára is fel-
készít, ausztriai gyakorlattal. 
Ugyanitt fizika, műszaki tár-
gyak, szakrajz tanítása. Mo-
bil: 0620-4232103.

EGÉSZSÉG

Házhoz megyek! Fogsor ké-
szítését, javítását vállalom 
garanciával. Hívjon bizalom-
mal! Telefon: 06-20-980-3957

ÁLLÁS

Előfizetői újságok kézbe-
sítésére keresünk hajnali 
munkavégzéssel kerékpáros 
kézbesítőt. Munkakezdés 
02.00-07.00-ig. Tel.: 0620-
221-6247

EGYÉB

Kulturális érdeklődésű het-
venes hölgy társaságot ke-
res. Email: leventa07@gmail.
com

Ötven KW-os GÁZKONVEK-
TOR-LEMEZ parapettes el-
adó! Tel.. +36 70 233 2774



www.shetland.hu

MINÔSÉGI NYELVOKTATÁS KISPESTEN 
Angol, német, spanyol, francia, és olasz nyelvtanfolyamaink szeptember 
közepén indulnak délelôtt, délután és szombaton, minden tudásszinten, 
wekerlei helyszíneken.

 ÁRAK 2019/2020
 9 - 12 fôs csoportban:  66.000 Ft (60 óra)
 4 - 8 fôs csoportban:  78.000 Ft (60 óra)

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

Jelentkezés ingyenes szintfelmérésre: telefonon, on-line, vagy személyesen 
A csoportokhoz tanév közben bármikor lehet csatlakozni.

Shetland U.K. Nyelviskola

1992 óta a nyelvtanítás élvonalában!

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 SZERDÁN 9:30 ÉS 12:00 ÓRA 
KÖZÖTT A KOSSUTH

LAJOS UTCA 50. SZ. ALATT, VAGY
A 0620-580-3245 TELEFON SZÁMON.

KEDVEZMÉNYES
HIRDETÉSI
LEHETŐSÉG

Minden pénteken:
16:30 - 17:30

Helyszín:
Erkel Ferenc
Általános Iskola
kis tornaterme


