2019. október

XXIV. évfolyam 10. szám

Lakossági konzultáció
a piacról
Írásunk a 9. oldalon
14. oldal

4. oldal

GAJDA PÉTER

BOGÓ JÓZSEFNÉ

Az óvoda átfogó, komplex
korszerűsítése az idei legnagyobb beruházása a három éve indított felújítási
programnak.

Csaknem 4000 négyzetméternyi területen elkészült a kibővült funkciójú
park az Eötvös iskola tőszomszédságában.

Gyöngykagyló ovi

Őszi árhullás
SÖPÖRJE BE A KEDVEZMÉNYEKET.

KRESZ-park-átadó

*Az akció időtartama: 2019.09.01 - 2019.10.31.
További részletek a honlapon.

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

hirdetés
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GYERMEKRAJZ–PÁLYÁZAT

Őszi árhullás
SÖPÖRJE BE A KEDVEZMÉNYEKET.

*Az akció időtartama: 2019.09.01 - 2019.10.31.
További részletek a honlapon.

2

WEKERLE • KULTÚRA • KÖZÖSSÉG

Az izlandi manók titkos élete
Te hogyan képzeled el az izlandi manók titkos életét?

Rajzpályázat 6-14 éves gyerekeknek
A legjobban sikerült pályaművek alkotóit megjutalmazzuk, műveiket kiállítjuk.

Beküldési határidő: 2019. október 21.
Részletek a wkk.kispest.hu oldalon
a pályázatok menüpont alatt.
WKK - Wekerlei Kultúrház és Könyvtár Művelődési Ház

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

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

WEKERLE • KULTÚRA • KÖZÖSSÉG

2019. OKTÓBER 26., SZOMBAT 17.00-18.00

Varázslat
Wekerlén

Bűvész és mentalista show Hajnal Máté bűvész és
Molnár Szabolcs mentalista előadásában a WKK-ban.
Az előadást 8 éves kortól ajánlunk felső korhatár nélkül.
Jegyek elővételben kaphatóak!
Belépődíj: gyerekeknek (18 év alatt) 1 200 Ft, felnőtteknek 1 500 Ft
Részletek a wkk.kispest.hu honlapon vagy a 282-9895-ös telefonszámon.
WKK - Wekerlei Kultúrház és Könyvtár Művelődési Ház

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

közélet
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HÓNAP
-TÁR
SZABÓ DÁVID
írása

Választási krumpli
Ahogy utolsó szakaszába fordult az idei önkormányzati választási kampány, egyre-másra érkeznek a levelek a nyugdíjasokhoz, hogy lehet ám
menni valamilyen adományért, természetbeni támogatásért az önkormányzathoz, illetve sok helyen hamarosan kopog a postás egy kis apanázzsal. Van olyan kerület, ahol ugyancsak megdagadt a választási csomag. Került az önkormányzati reklámszatyorba 10 kiló ingyen krumpli,
egy pár kolbász, kávé, száraztészta, maciméz, máshol 10-20 ezer forint
is. És mit tehet az a polgármester, aki nem ad, adott a nyugdíjasoknak
választásokkor soha semmiféle ajándékot, és még a látszatát is igyekezett elkerülni annak, hogy ezzel akarná befolyásolni az időseket? A
nehezebb utat választja: folyamatosan dolgozik azért, hogy a kerületben
élő nyugdíjasok, bár sokaknak ugyancsak kevés a nyugdíja, és megélhetési gondokkal küzdenek, mégse érezzék magukat a helyi önkormányzatnak kiszolgáltatva, és ne kelljen hálából az adományozó neve
mellé tenni azt az ikszet. Ha minden kisnyugdíjason, rászorulton nem is
tud a segélyezési és helyi támogatási rendszerén keresztül közvetlenül
segíteni az önkormányzat, de legalább igyekszik olyan körülményeket teremteni, hogy az élet vidámabb, elviselhetőbb legyen. Működteti
városrészenként azokat az idősklubokat, amelyekbe anyagi helyzetüktől függetlenül, napközben lejárnak a nyugdíjasok, akik rászorulnak,
kedvezményesen étkezhetnek, szórakozhatnak, társaságra lelhetnek.
Megalakítja a kerületi Idősügyi Tanácsot, ahol kerületi civilszervezetek és egyházak képviseltetik magukat, és közösen gondolkodnak azon,
miként tudnának segíteni a nehezebb sorsú kortársaikon. És hogy haladjanak a korral, a 21. század technikai kihívásaival, ingyenes nyelv-,
okostelefon- és számítógép-kezelő tanfolyamokat, ismeretterjesztő előadássorozatokat szerveznek nekik. Nem eldugják az időseket, hanem
sokszor példaként állítják őket a fiatalabb korosztályok elé, akkor is,
amikor minden évben köszöntik azokat a párokat, akik legalább 50 éve
élnek együtt jóban-rosszban.
De szerveznek olyan fórumokat is, ahol kíváncsiak az idősek véleményére, ötleteire a kerület életével, működésével kapcsolatban. Aztán
meg támogatják azokat az öntevékeny klubokat, közösségeket, például
kertbarátokat, a közösségi kertek működését, ahol szabadidejüket eltölthetik. Vagy bevonják őket a társadalmilag is hasznos tevékenységek szervezésébe, mint például a kerületi véradás koordinálásába vagy
egyéb karitatív feladatok ellátásába, ezzel is azt üzenve nekik, hogy bár
az idő eljárt felettük, a helyi közösségeknek, öregeknek, fiataloknak
egyaránt szüksége van még rájuk, számítanak munkájukra! Mert itt nem
érvényes az a fideszes mondás, „mindenki annyit ér, amennyije van”!
Október 13-án választunk. Érdemes mindenkinek mérleget készítenie,
és talán ezeket is figyelembe vennie, mielőtt ikszet tesz a jövőre.
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KÖZBIZTONSÁG

NEMZETISÉGEK

Kulturális est
a KMO-ban

Térfigyelő
Tíz új térfigyelő kamerával bővült a kerületi térfigyelő rendszer. A mostani bővítéssel már 85 kameraszem figyeli a
köz- és közlekedésbiztonságot Kispesten.
A fejlesztésre 25 millió forintot költött az
önkormányzat. A Kispesti Térfigyelő Program 2006-os indulása óta a rendőrséggel
együttműködve minden évben fejlesztjük a
rendszert, bővítjük a kamerák számát, idén
újabb 15 kamerával. Az év végéig további
öt felszerelése történik meg – tudtuk meg
Bali Pétertől, a Kispesti Rendészeti Központ (KRK) igazgatójától.

A polgármester megköszönte Teknős Ferenc többéves munkáját is

Rövid testületi üléssel
búcsúztak a képviselők

SZÜLETÉSNAP

Az óvoda tetejére hamarosan napelemes rendszer kerül

Hatéves lett
Október elején volt hat esztendeje,
hogy az önkormányzat és a polgármester támogatásával először megnyitották
a Kispesti Kincses Sziget – Gyermek
bolhapiacot a Városházán. Ez egy olyan
program, amelyen kipróbálhatják a gazdálkodást, ahol zsebpénzt gyűjthetnek,
játszva megtanulhatják kezelni a pénzt,
ráadásul még új barátokat is szerezhetnek a gyerekek. A havonta egy alkalommal itt árusító gyerekek és családok
remek közösséget alkotnak, de mindig
érkeznek újabb és újabb kis árusok.
Boldog születésnapot, Kincses!
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Vadonatúj lett
a Gyöngykagyló ovi is
A határidő előtt két héttel
befejeződött a Gyöngykagyló óvoda teljes felújítása.
Nagyon komoly munka zajlott az elmúlt hónapokban a
Zrínyi utcai intézményben.
A teljes felújítást az önkormányzat finanszírozta, az
intézményfelújítási program
keretében több mint 200
millió forintot költött az
egyik legnagyobb kispesti óvoda átfogó – külső és
belső – megújítására, épületgépészeti korszerűsítésére,
a fali és padlóburkolatok,

valamint a nyílászárók cseréjére, a homlokzat és a tető
szigetelésére, illetve előtető
építésére az udvarra néző
földszinti csoportszobákhoz.
A beruházás elindulásakor
derült ki, hogy a magyar
kormányhoz 3 évvel ezelőtt
benyújtott pályázatot idén
siker koronázta. Az 50 millió
forintból napelemes rendszer épül ki, ennek felszerelése még hátravan, ezzel
lesz teljes az összességében
negyedmilliárd forintos beruházás. Ezzel a munkával

az idei évre lezárultak az
intézményfelújítások, rengeteg óvoda, bölcsőde és
iskola újult meg a ciklusban.
Bánáti Tiborné óvodavezető
köszöntőjében arról beszélt,
hogy az óvoda átadásának
ünnepe egybeesik az intézmény 35 éves évfordulójával. Elmondta, nagy öröm
számukra, hogy az öt és fél
hónapos munka eredményeként ilyen szépen megújult
az óvoda.

Egyetértettek a képviselők azzal, hogy a Budapest-KispestKözponti Református Egyházközség meghosszabbított
időtartamban, 15 évig használhassa az Esze Tamás 65–67.
szám alatti beépítetlen telekingatlant, amely jelenleg az
egyházi fenntartású Szőlőskert
óvoda udvara.
A következőkben döntöttek a
képviselők arról, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően az
idegenforgalmi adót nem a
fővárosi önkormányzat szedi
majd be. Az idegenforgalmi
adó mértéke személyenként
és vendégéjszakánként ötszáz
forint. A rendelet bevezetése
várhatóan kedvező gazdasági
hatással lesz a kerületi költségvetésre.
Módosították a képviselők az
egészségügyi
alapellátások
körzeteiről szóló önkormányzati rendelet, mert a korábbi
évekhez képest jelentős létszámcsökkenés tapasztalható
a gyermekfogorvosi körzetekben. A létszám három körzet-

A testületi ülés elején Gajda Péter polgármester megköszönte a képviselő-testület tagjainak a 2014 és 2019 között
időszakban végzett önkormányzati munkát. Döntöttek az idegenforgalmi adóról
szóló rendelet módosításáról is.
ben sem éri el az előírt 1500
főt, ezért a kormányrendelet
alapján arányosan csökken
a finanszírozás fix havi díja
és a rezsitámogatás összege is. Mivel a többi három
gyermekfogorvosi körzetben
a létszám elérte, illetve meghaladta az 1500 főt, a körzethatárokat át lehetett rendezni
úgy, hogy a nagyobb körzetek
csökkentésével mind a hat körzetben elérje a létszám a szükséges létszámot.
Módosították az önkormányzati rendeletet, amely Kispest
Önkormányzata és a török
Pendik közötti együttműködést szabályozza kilenc éve. A
két város közötti kapcsolatok
elmélyítését jelentette a 2016-

ban aláírt együttműködési
megállapodás a Yunus Emre
Intézet, Pendik és Kispest Önkormányzata részéről, amely
lehetővé tette a török nyelv,
kultúra, a művészet és sport
területén történő további, háromoldalú együttműködési lehetőségek biztosítását. Ennek
keretében 2018-ban indult el a
Szivárvány óvodában a törökmagyar kulturális program,
amelyben már az óvodások is
ismerkedhettek a török kultúrával. A program eredményesnek bizonyult, így az Árnyas
óvodában is elkezdődött a projekt. A felek azt szeretnének
további óvodákat, kerületen
kívülről is, bevonni az együttműködésbe.

Kilenc nemzetiségi önkormányzat
kulturális műsorát láthatta és jellegzetes ételeit kóstolhatta a közönség
a 24. nemzetiségi esten a KMO Művelődési Központban. Gábor Ilona
igazgató köszöntőjét követően a rendezvényt megnyitó Vinczek György
alpolgármester a színpadon ajándékkal köszöntötte a kilenc nemzetiségi
önkormányzat elnökét. Kiemelte:
mindannyian meghatározó személyiségek, akik nemcsak Kispesten, hanem a fővárosban és országos szinten
is sokat dolgoznak. Az esti programban kilenc nemzetiségi önkormányzat
előadói, vendégművészei, együttesei
léptek a KMO színpadára, a produkciók előtt a nemzetiségi önkormányzatok vezetői köszöntötték a közönséget és mutatták be a fellépőket.
A jó hangulatot a bolgár önkormányzat meghívottja, a Martenica Táncegyüttes alapozta meg. A kulturális
seregszemlén a legkisebbek is bemutatkoztak. A német önkormányzat nevében fellépett az Arany óvoda német
nemzetiségi csoportja, majd az Erkel
iskola diákjai. A horvát önkormányzat képviseletében a HOSIG (Horvát
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium
és Kollégium) gyermektáncosai léptek színpadra. Az örmény kultúrát a
Group Duduk mutatta be a közönségnek, ezután a Polonez Néptáncegyüttes lengyel táncait élvezhették
a nézők, majd a görög Beloiannisz
tánccsoport lépett a színpadra. A román önkormányzat képviseletében
a nagykárolyi Folcloul ceatara din
adott műsort, hegedűn, brácsán és
nagybőgőn. A szerbek a Tabán együttest hívták meg az estre. Az előadást
a cigány önkormányzat Lashe Shave
nevű formációja zárta, táncosokkal
kiegészülve. A több mint háromórás
műsor után a közönség megkóstolhatta a nemzetiségek különleges ételeit,
italait is.
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KERTBARÁT

DZSÚDÓ

Megújult
az edzőterem is

Terménybemutató és díjátadó
Hagyományosan a Mihály-napi búcsúhoz kapcsolódóan őszi terménybemutatót és dísznövény-kiállítást
rendezett a Kispesti Kertbarát Klub
és az önkormányzat a Kispesti Kaszinóban. Jutalmazták a legszebb
konyhakerteket, valamint a legaktívabb amatőr kertészeket is. Az országos versenyre idén az Árnyas kertet
jelölték. Kispest Önkormányzata, a
Kispesti Kertbarát Klubbal karöltve
– csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda (Karcag) által létrehozott kezdeményezéshez – idén is meghirdette „A legszebb konyhakertek” című
versenyt. Nyolc jelentkező kertjét
zsűrizte két alkalommal, tavasszal és
augusztusban a háromtagú zsűri.
Tóth Tibor, a Kispesti Kertbarát Klub
elnöke köszöntőjében elmondta,
hogy a csaknem száz tagot számláló
klub, amely tagja a Kertbarátok Országos Szövetségének, 1962 óta tevékenykedik. Az eseményen szintén
jelen lévő kispesti díszpolgár, a százesztendős Bálint gazda arról beszélt,
hogy öröm és boldogság egy ilyen
szép és gazdag kiállításon részt venni
és találkozni azokkal, akik ezt létrehozták, hiszen a termőföld nem lesz
több a Földön. „Minden talpalatnyi
föld legyen megművelve!”– biztatta a
jelenlévőket, mert mint mondta, csaknem egymillió kiskert van, amelynek
csupán egyharmadát gondozzák, művelik szakszerűen.
Az idei díjazottak Bogó Józsefnétől,
a Környezetvédelmi Bizottság vezetőjétől vehették az elismeréseket.
Somogyváriné Seregi Zsuzsanna és
Szíjártó Ferencné tevékenysége különdíjat érdemelt, a Vass iskola, a Bolyai iskola és a négy közösségi kert,
az Első Kis-Pesti Kert, az Aranykatica, a Zengő és az Árnyas Kert kertgondozáshoz szükséges eszközöket
és virághagymákat kapott.
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Szőke Éva (középen) szerint egy álom valósult most meg

Teljesen felújították
a Százszorszép óvodát
A műszaki átadás után hamarosan jöhetnek a vásárlók is

Átadták a kispiacot
Megújult a wekerlei kispiac a
Gutenberg körúton, ahol nem
csak vásárolni lehet majd. Az
új létesítmény remekül illeszkedik a Wekerletelep arculatához, bátran lehet mondani,
hogy építészeti telitalálat! A
Fővárosi Közgyűlés döntésének értelmében a Tér_Köz
pályázaton Kispest Önkormányzata városrehabilitációs
terveinek
megvalósítására
110 millió forintot nyert a
wekerlei kispiac felújításra. A
kerület újabb 110 millió forint
önrészt is biztosított a tervek

maradéktalan megvalósításhoz. Az átépítés tervezésénél
kiemelt szempont volt, hogy
teljesülhessen a helyi civilek
régi álma: a megújuló piac közösségi térként is funkcionáljon és alkalmas legyen kisebb
rendezvények lebonyolítására,
akár nyitvatartási időn túl is!
Az új, 476 négyzetméteres
intézmény arculatában remekül illeszkedik a környezetbe, akadálymentes, öt üzletet
és egy közösségi helyiséget
alakítottak ki benne. A 862
négyzetméter összterületű in-

tézménybe visszakerültek az
árusítópultok is. A teljesen
önkormányzati tulajdonú létesítménybe a korábbival megegyező nagyságú üzletekbe
költözhettek vissza a bérlők.
Az épületet a Hetedhét Építész
Kft. építészei tervezték és igazították hozzá a fővárostól kapott költségtámogatáshoz és a
helyi igényekhez. A díszítőelemeket a Kós Károly Egyesülés
Vándoriskola már végzett építészmérnökei tervezték a galériára, illetve a falfelületekre.

A hároméves, másfél milliárdos
kerületi
intézményfelújítási
program keretében minden
esztendőben egy-egy kiemelt
beruházást tervezett az önkormányzat. Ennek egyik legnagyobb, mintegy 200 millió
forintos idei beruházása a 36
évvel ezelőtt épült óvoda belső tereinek teljes gépészeti és
építészeti felújítása. Így társfinanszírozásban az elmúlt évek
alatt egy vadonatúj óvodát
sikerült kialakítani – mondta
Gajda Péter polgármester.
Tavasszal már megtörtént az
épület homlokzatának szigetelése és színezése, emellett
kicserélték az óvodát övező
kerítést, amely kapott egy lábazatot is. Ezen kívül mintegy
140 négyzetméter gumiszőnyeg is került a kerti játszószerek alá. Az óvoda felújítása
már korábban megkezdődött:
évekkel ezelőtt megújult a
világítási rendszer, és tavaly
kicserélték az udvari régi árnyékolókat, valamint befedték
a teraszokat is, így azokat már

A Tichy Lajos Sportcentrum korszerűsítése előtt az önkormányzat a
KAC dzsúdószakosztályával közösen
indult egy minisztériumi pályázaton.
Állami támogatással együtt több mint
10 millió forintot költöttek a külső szigetelés és a nyílászárók felújítására,
illetve új tatami megvételére – tudtuk
meg Jobbágy István szakosztályvezető szakedzőtől. Mintegy ötvenen
sportolnak a dzsúdószakosztályban,
amely 1994 óta működik a Katona
József utcában.

KÖZÖSSÉGI

Májusban indult a felújítás, és szeptemberben egy megújult intézménybe jöhettek az óvodások. A felújítás 200 millió
forintos költségét a Vagyonkezelő Műszaki Szervezet saját költségvetéséből,
megtakarításaiból fedezte.
télen-nyáron használhatják a
gyerekek. Mint azt az óvoda
vezetőjétől, Szőke Évától megtudtuk, a hat csoportban gondozott 127 gyereket a Bóbita
és a Hársfa óvodában helyezték el felújítás alatt. A százszorszépesek nagyon hálásak a
befogadó társintézményeknek,
mert igazán jól érezték magukat, de azért „mindenhol jó,
de legjobb otthon”! – mondta
az óvodavezető. Szőke Éva
rendkívül elégedett a felújítás
eredményével, „egy álom valósult most meg” – mondta.
A Vaműsz szakemberei folyamatosan egyeztették a felújítás
részleteit az intézményvezetővel, a csempéket és a színeket
is közösen választották ki. A

felújítási munkálatok magukban foglalták a tető szigetelését, a fűtés korszerűsítését,
új radiátorok felszerelését, a
vizesblokkok teljes felújítását,
az összes fali és padlóburkolat
cseréjét, a festést és mázolást
is. Szőke Éva ez alkalommal
is köszönetet mondott a szülőknek és a gyerekeknek is a
türelemért, amellyel a felújítás
ideje alatt várták, hogy befejeződjenek a munkálatok, és
külön köszönte, hogy a munkák befejezése után sokan,
óvónők, dadusok, szülők négy
napon keresztül, éjjel-nappal
együtt „fúrtak, faragtak, sikáltak” azért, hogy a gyerekek
egy tiszta és szép óvodába jöhessenek vissza.

Bye-bye,
utolsó földút!
Szilárd burkolatot kapott Kispest
utolsó földútja, a Vasút utca. A Budapesti Útépítési Program keretében megvalósult beruházás teljes
költsége több mint 70 millió forint,
amelyhez az önkormányzat 20 millió
forinttal járult hozzá. A 300 méteres
aszfaltozott szakasz mellett kiépült
a csapadékvíz-elvezetés, megújult a
közvilágítás és akadálymentes csatlakozásokkal a teljes járdaszakasz is.
A projekt tervezését a közösségi költségvetésből finanszírozták.
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GYÓGYÁSZAT

ÜNNEP

Már az Árnyas
is négyéves

Orvoskongresszus
a KMO-ban
Hagyományosan a Mihály-napi búcsúhoz kapcsolódóan őszi terménybemutatót és dísznövény-kiállítást
rendezett a Kispesti Kertbarát Klub
és az önkormányzat a Kispesti Kaszinóban. Jutalmazták a legszebb
konyhakerteket, valamint a legaktívabb amatőr kertészeket is. Az országos versenyre idén az Árnyas kertet
jelölték. Kispest Önkormányzata, a
Kispesti Kertbarát Klubbal karöltve
– csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda (Karcag) által létrehozott kezdeményezéshez – idén is meghirdette „A legszebb konyhakertek” című
versenyt. Nyolc jelentkező kertjét
zsűrizte két alkalommal, tavasszal és
augusztusban a háromtagú zsűri.
Tóth Tibor, a Kispesti Kertbarát Klub
elnöke köszöntőjében elmondta,
hogy a csaknem száz tagot számláló
klub, amely tagja a Kertbarátok Országos Szövetségének, 1962 óta tevékenykedik. Az eseményen szintén
jelen lévő kispesti díszpolgár, a százesztendős Bálint gazda arról beszélt,
hogy öröm és boldogság egy ilyen
szép és gazdag kiállításon részt venni
és találkozni azokkal, akik ezt létrehozták, hiszen a termőföld nem lesz
több a Földön. „Minden talpalatnyi
föld legyen megművelve!”– biztatta a
jelenlévőket, mert mint mondta, csaknem egymillió kiskert van, amelynek
csupán egyharmadát gondozzák, művelik szakszerűen.
Az idei díjazottak Bogó Józsefnétől,
a Környezetvédelmi Bizottság vezetőjétől vehették az elismeréseket.
Somogyváriné Seregi Zsuzsanna és
Szíjártó Ferencné tevékenysége különdíjat érdemelt, a Vass iskola, a Bolyai iskola és a négy közösségi kert,
az Első Kis-Pesti Kert, az Aranykatica, a Zengő és az Árnyas Kert kertgondozáshoz szükséges eszközöket
és virághagymákat kapott.
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Dr. Kumin Marianna főigazgató az ünnepélyes átadón

Önerőből újult meg a Kispesti Egészségügyi Intézet
Az átépítéssel kivilágosodott
az épület aulája, amelyet világosra festett falak, tágas
ablakok tesznek még szebbé.
Az átépítés során egészen a
tüdőgondozóig elbontották a
falakat, a lépcsőket, a korábbi
betegirányító és a büfé falait
is. Az így kapott tágas teret,
350 négyzetmétert nem is
építették be teljesen, így egy
„jobb hangulatú”, levegősebb
intézményt kaptak vissza a
betegek. Helyet cserét a betegirányító üvegkalitka és a büfé,
a két egység között ülve lehet
várakozni. A tér teljes egészét
álmennyezet fedi, és korszerű
világítást is kapott. A mozgáskorlátozottak akadálymentes
mozgását az épület jobb oldalán lévő lépcsősor helyén úgynevezett „emelőrámpa” segíti.
Az önkormányzat és az intézet
régi terve valósult meg ezzel a
felújítással, amely ugyancsak
gyorsan zajlott, hiszen a bontási munkálatok júliusban kezdődtek. De a munka nem ezzel
a beruházással kezdődött, és

Határidőre elkészült a Kispesti Egészségügyi Intézet betegfogadó terének teljes
korszerűsítése, amelyet az önkormányzat önerős beruházásban, több mint 250
millió forintból végeztetett el.
nem is ezzel fejeződött be,
hiszen az önkormányzat vezetése minden évben közösen
beszél arról az intézet szakmai
vezetőivel, mit és hogyan kellene fejleszteni – mondta Gajda Péter polgármester.
Az intézetet idén februártól
vezető dr. Kumin Marianna
főigazgató ünnepi köszöntőjében kiemelte, hogy ami
most megvalósult, minden
igénynek megfelelő, és hihetetlenül nagy örömet jelent
mindenkinek. De ez a komoly
fejlesztés nem jöhetett volna
létre a nagymértékű összefogás nélkül, amelyet az elmúlt
hónapokban tapasztalt. A főigazgató köszönetet mondott
a kivitelezőnek, aki ízléssel és
minőségi munkával végezte a

felújítást, akivel folyamatosan egyeztetve készült el az
épület ezen része. És végül,
de nem utolsósorban köszönet
jár a kispestieknek is, akik alkalmazkodtak a megváltozott
körülményekhez, megértették
és türelemmel viselték a munkával járó kellemetlenségeket.
Az ünnepélyes átadó után ös�szegezte az intézmény vezetése a kispestiek észrevételeit, és
kisebb-nagyobb változásokat
is bevezettek, technikai eszközöket szereztek be azért,
hogy az ellátás zavartalanabb,
zökkenőmentesebb legyen. Dr.
Kumin Marianna ígéretet tett
arra, hogy a betegek véleményét, észrevételeit folyamatosan beépítik majd a további
működésbe.

Impozáns terv készült egy többfunkciós épületegyüttesre

Lakossági konzultáció
Régóta várják már a kispestiek, hogy korszerűsítsük a piacot és a Kossuth tér környékét.
Az elmúlt évtizedekben nem
sikerült mindenki számára elfogadható megoldást találni a
piac megújítására, a 90-es évek
elején kudarcba fulladtak a
csarnoképítés tervei, és ugyan
a piac teljes földterületének az
önkormányzat a tulajdonosa,
az örökölt kusza tulajdoni és
bérlői viszonyok is nehezítik
a helyzetet. Az elmúlt években
az önkormányzat tárgyalásokkal és egyeztetésekkel próbált
elérni pozitív változást, de sajnos nem talált partnerre a kereskedőket képviselő csoportok között. Mindezek ellenére
minden évben próbáltunk tenni valamit, felújítottuk a belső
utakat, megtörtént a közművek cseréje is, de látjuk, hogy
ez kevés – vázolta a helyzetet
Kispest polgármestere.
Gajda Péter úgy fogalmazott,
hogy új alapokon, máshogy
kell keresni a megoldást: az
önkormányzat már nem kizárólag a kereskedőkkel kíván
párbeszédet folytatni a piac
jövőjéről, megújításáról, hanem a kispestiekkel, a piacot
naponta használó kerületi vá-

Koncepcióterv készült a Kossuth téri
piac korszerűsítésére. Az önkormányzat
kíváncsi a kispestiek véleményére, ezért
lakossági konzultációt indít az előzetes
tervről, amelyet Kovács Zoltán okleveles építészmérnök készített.
sárlókkal is konzultálni akar.
Megtudtuk,
koncepcióterv
készült, amely tükrözi az önkormányzat elképzelését egy
új, többfunkciós, fenntartható és esztétikus, a 21. század
követelményeinek megfelelő
piac megépítéséről, s amely a
Kossuth tér korszerűsítésére is
átfogó megoldást jelentene.
Gajda Péter polgármester elmondta, ezt a megvalósítható
tervet akarja bemutatni az önkormányzat a kispestieknek:
ismerjék meg az elképzelést,
mondják el véleményüket,
javaslataikat, ötleteiket, mert
ezek beépíthetők az elképzelésbe. És ha a társadalmi párbeszéd keretében támogatják
a tervet vagy egy hasonlót,
belekezd az önkormányzat.
Hozzátette, a több milliárd forintos beruházás nem terhelné
a kerület költségvetését, mert

jelentős külső forrás bevonásával tervezi megvalósítani
a piac fejlesztését az önkormányzat.
Mint arról már korábban beszámoltunk, Gajda Péter
polgármester 2016 óta két
alkalommal is fordult kormányzati támogatásért Varga
Mihály pénzügyminiszterhez,
legutóbb idén januárban, de jó
szándékú lobbista hiányában
eddig mindig nemleges volt a
válasz. Burány Sándor, Kispest országgyűlési képviselője
is két alkalommal próbálkozott
módosító javaslatot benyújtani
az adott év központi költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz, de a város akkor sem
kapott plusz forrást a piac
felújításához, mert a fideszes
képviselők leszavazták azt.
Lakossági konzultáció
a piacról: ujkispestipiac.hu

A 29 ágyásos Árnyas Kert 2015
őszén, Kispest negyedik közösségi kertjeként nyílt meg az Eötvös és
a Kosárfonó utca közötti területen,
a KRESZ-parknál. A jeles alkalmat
bográcsozással és kerti partival ünnepelték meg. A kert két vezetője,
Orr Istvánné és Nagy Ferencné fogja
össze a csapatot. A kertművelők havonta egyszer találkoznak, ezen alkalmakkor beszélik meg a következő
hetek teendőit. Az eseményen részt
vett Rátkay Andrea alpolgármester.

KÜLÖNDÍJ

Virágos elismerés Kispestnek
A Virágos Magyarországért idei versenyén Kispest a közterületek virágosításban elért eredményéért különdíjként a Főkert Nonprofit Zrt.-től
ezer tő árvácskát kapott. Az oklevelet
a Főkert vezérigazgatójától, Szabó
Józseftől vehette át Gajda Péter polgármester. Szeptemberben a régiós
fordulóban, ahol Kispest Heves, JászNagykun-Szolnok, Pest és Nógrád
megyékkel szerepelt együtt, a vizes
játszótér kiemelkedő megvalósításáért kapott elismerést.
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MULATSÁG

SPORT

Esélyegyenlőség
az edzőteremben

Szüreti bál
Tizenegyedik alkalommal rendezett
szüreti mulatságot nyugdíjasainak a
Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat a Lila Akác Idősek Klubjában A
rövid bevezető köszöntők után a Segítő Kéz Dalkör szüreti dalcsokrot adott
elő Érik a szőlő, hajlik a vessző címmel Barta Anikó karvezető közreműködésével, majd a kora délutáni ebéd
alatt a Honvéd Együttes két művésze,
Gregus Anikó és Dobrozemszky Gábor adott zenés műsort, amelyet közös éneklés és táncmulatság követett,
a hűvösebbre forduló időjárás miatt a
klubteremben.

HÁZASPÁROK

Évforduló
Immár 16. alkalommal köszöntötték
azokat a házaspárokat, akik 50 éve
vagy még régebben kötöttek házasságot. Idén 34 pár fogadta el az önkormányzat meghívását. Huszár Erzsébet idősügyi tanácsos köszöntőjében
arról beszélt, hogy tavaly 46 házaspár
jelentkezett, köztük két olyan pár is,
akik hetven éve voltak már házasok,
idén 68 év volt a rekordidő. Winkler József ünnepelt erre az alkalomra
költött versét mondta el. A Vass iskolások kedves ajándékműsora után
uzsonna közben beszélgethettek az
ünnepeltek.
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Az értékelésnél elsődleges az étel íze, de fontos a tálalás is

Idősek világnapja

Kispesti őszi
főzőverseny esernyővel

Az ünnepi műsor előtt köszöntőjében Balázs Piroska, a
Segítő Kéz Kispesti Gondozó
Szolgálat intézményvezetője
arról beszélt, hogy az idősödés
folyamata számtalan kihívást,
feladatot, felelősséget jelent
a szolgálat számára. Az intézmény négy telephelyen, kilenc
szakmai egységben nyújt sokféle ellátást, idén 650-700 ellátott számára biztosította a gondozást: 91-en 90 év felettiek,
a 60 és 89 év közöttiek száma
524, a 60 alattiak 59-en vannak. Elmondta, hogy az intézmény szolgáltatásai bővültek
az Alzheimer Café programmal, a gyalogló idősek klubjával és a pingpongklubbal,
amely már a Kispesti Szenior
Egészségmegőrző és Sportegyesület nevet viseli. Tervük
a test és a lélek harmonizációját megteremtő Segítő Kéz
Szépítő Műhely létrehozása.
Burány Sándor országgyűlési
képviselő a tapasztalat és a
tudás fontosságáról beszélt.
„Mindnyájunk tapasztalatára
és tudására szükség van, fiatalokéra és idősekére, ahhoz,

A zsűri tagjai, Gajda Péter
polgármester, Sági Szilárd
gasztrokibic, valamint Kertész
Csaba és Vinczek György alpolgármesterek kóstolták és
értékelték a csapatok ételeit.
Emléklappal és ajándékkal
díjazták a Zöld Jalapenók
– az LMP csapatának vega
búzahúsgulyását, a Kispesti Trió – a Kispesti Román
Nemzetiségi Önkormányzat
marhagulyáslevesét, az Életmentők zöldséges pulykaraguját és a Kajás Majmok – Kispesti Atlétikai Club paprikás
krumpliját.
Különdíjjal jutalmazták a
RekaIsk 4/b. szülők – a Reménység általános iskola
zöldséges burgonyalevesét, a
Szenior Kispest – a Honvéd
Baráti Kör csapatának csilis
babgulyását, a Szupernagyik –
Kispesti Nyugdíjasok Szociális és Érdekvédelmi Egyesülete pincepörköltjét és a KISZE
– XIX. Kerületi Ifjúsági és
Szabadidősport Egyesület szabolcsi tejfölös, lecsós pörköltjét. Harmadik helyezést ért el
a Dikh TV – Kispesti Cigány

Csepregi Éva Neoton-slágerekkel szórakoztatta a közönséget

Az idősek világnapján, október 1-jén tizenegyedik alkalommal köszöntötte az időseket
az önkormányzat és a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat a KMO-ban. Az időseket megtisztelte jelenlétével Gajda Péter polgármester
és Burány Sándor országgyűlési képviselő is.

BALÁZS PIROSKA
hogy a világ teljes legyen, és
közös cselekvésre, hogy jó
irányba haladjon… Minden,
amit tudunk, azt az önök generációjától, önöktől, nagyszüleinktől,
dédapáinktól,
dédanyáinktól is tudjuk. Ez a
tudás nem nélkülözhető, nem
félresöpörhető, ellenkezőleg,
építeni kell rá, mert ez a tudás

tiszteletet érdemel. Mindaz,
ami az országban ma van, az
önök munkájának gyümölcse
is. Nemcsak a fiataloké, hanem
az idősebb generáció munkája
is benne van, sőt elsősorban
az idősebb generáció munkája van benne. Amikor tehát
az idősek világnapján megemlékezünk, elsősorban azért
jövünk össze, hogy megadjuk
a tiszteletet ennek a tudásnak,
annak a kultúrának, amit önöktől örököltünk – fogalmazott.
A beszédeket követően Csepregi Éva a Neoton együttes
slágereivel szórakoztatta a közönséget, majd köszöntötték a
Segítő Kéz legidősebb ellátottjait, a 104 éves Gróf Lászlónét
és a 97 éves Szőcs Gyulát, akik
személyesen nem vettek részt
az ünnepségen.

Esősre sikeredett az őszi főzőverseny,
amelyen 11 csapat vett részt a Tichy
Lajos Sportcentrumban. Idén nem volt
egyetlen rossz étel sem – mondta a kerületi főzőversenyek állandó zsűritagja,
Sági Szilárd gasztrokibic.
Nemzetiségi Önkormányzat
cigány módra elkészített paradicsomos káposztája, második
lett a Gulyás Ellátó Szervezet
– Gazdasági Ellátó Szervezet
csirkepaprikása kapros nokedlivel, és az idei főzőversenyt
a Perkelteam harcsapaprikása
kapros, juhtúrós galuskával
étele nyerte.
Sági Szilárd gasztrokibic már
a délelőtt folyamán meglátogatta a főzéshez készülődő
csapatokat, mint kiderült, nem
véletlenül, hiszen nála az is
fontos szempont az értékelésnél, hogy a csapatok milyen
körülmények között készítik
el ételeiket és miként ügyelnek a főzés higiéniájára, amit
még szabad tűzön, bográcsban
készített ételek esetében is be
kell tartani. Nem utolsósorban

figyelte azt is, hogy a csapatok
tagjai mennyire aktívan kapcsolódnak be a közös feladat
elvégzésébe. Az értékelésnél
elsődleges az étel íze, de fontos a tálalás is – hangsúlyozza.
Az idei verseny értékelésénél
kiemelte, hogy idén nem volt
rossz étel, míg korábbi versenyeken bizony előfordult. Külön kiemelte, hogy egyik kedvenc étele a paprikás krumpli,
és nagyon szurkolt annak a
csapatnak (Kajás Majmok),
amelynek a bográcsában ez
az étel rotyogott. Örömmel
tapasztalta, hogy a legegyszerűbb ételeket is el tudták
bográcsban finoman készíteni.
Példaként azt a zöldséges burgonyalevest említette, amelyet
a Reménység iskola szülői közössége készített.

A tömegsport és a versenysport támogatása fontos az önkormányzat számára, de támogatnak minden olyan
egyesületet, amely kisebbségben,
nehéz körülmények között élő gyerekeket karol fel. Amikor 2015-ben
felavatták az olimpiai bajnok ökölvívóról, Kispest díszpolgáráról, Török
Gyuláról elnevezett edzőtermet az
Eötvös utcában, az volt a cél, hogy
kedvezményt biztosítsanak a szakosztály számára, ezért a 241 négyzetméter alapterületű ingatlant jelképes
havi bérleti díj ellenében adták át öt
évre. Az a szándék, hogy a jövőben
is kedvezményesen biztosítják az
edzési lehetőséget. Rózsa Mihálytól,
az MTK ökölvívó szakosztályának
ügyintézőjétől megtudtuk, legtöbb
versenyzőjük serdülő és junior korú,
két felnőtt is van közöttük, egyikük
a 2018-ban ifjúsági világbajnoki 5.
helyezést elért Barbosu Tibor, aki
korábban serdülőként és juniorként
is Európa-bajnokságot nyert több
magyar bajnoki cím mellett. De több
korosztályos Európa-bajnok, magyar
bajnok is készül a kispesti edzőteremben, ahol nagyon jó körülmények között tudnak edzeni. Elmondta, hogy
nem csupán sport folyik az edzőteremben, hanem hátrányos helyzetű
gyerekek integrációja is, amelyben
jelentős eredményeket értek és érnek
el. Példaként említette azt a fiatalembert, akire évekkel ezelőtt drogosként
találtak rá, sportolni kezdett, leállt a
kábítószerről, és ma orvosként dolgozik egy kórházban. Mint mondta,
ez van akkora siker, mint egy világ- vagy olimpiai bajnoki cím megszerzése. Azt is megtudtuk, hogy a
szakosztály vezetőedzője, Drexler
Géza, akit a hazai szövetség hatszor
választott az év legjobb edzőjének, a
sportújságírók szavazatai alapján az
év utánpótlás-nevelő edzője lett.
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tek támogatják, illetve jótékonysági rendezvényeink teljes bevétele is a rászorulók
segítését célozza. Az elmúlt időszakban három alkalommal rendeztünk jótékonysági
koncertet, amelyre alpolgármesterek, önkormányzatunk képviselői, hivatali dolgozók, civilszervezetek és magánszemélyek
vásároltak támogatói jegyeket. 2017-ben
például Somogyi Lászlóné, a Kispesti Véradók Egyesületének elnöke önkéntes munkatársaival együtt százezer forintot adományozott alapítványunk számára. Várjuk a
felajánlásokat, de sajnos a vállalkozókra vonatkozó jogszabályi változások miatt egyre
nehezebb az alapítványok támogatása. Idén
november 21-én tartunk megint egy jótékonysági estet a rászorultakért. De minden
évben nagyon számítunk az egyszázalékos
felajánlásokra is!
Kik a kuratórium tagjai? Milyen gyakran döntenek támogatásokról?
Elég aktívak vagyunk, idén már hét alkalommal tudtunk segítséget nyújtani a rászorulóknak. Az alapítvány kuratóriumának tagjai (öt tag és két fő, az elnök és a
titkár) között találunk háziorvost, egyházi
és civilszervezetek képviselőit, nyugdíjas
érdekképviselőt, volt vöröskeresztes dolgozót, akik alaposan ismerik Kispestet, az itt
élőket, a gondokat, és őket is sokan ismerik.
Közülük sokan tíz-húsz éve önkéntes alapon dolgoznak. A beérkezett kérelmekről
kuratóriumi ülésen döntenek az alapítvány
tagjai.

Deákné Császár
Gabriella
a Kispesti Rászorultak Megsegítésére
Közalapítvány elnöke
Kispest Önkormányzata 1991-ben hozta létre a Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítványt, amely évente több alkalommal dönt a szociálisan nehéz helyzetben lévők alkalomszerű vagy hosszú távú támogatásáról. Szeptember 16-án tartott
ülésükön 50 kérelmet bíráltak el és 800 ezer forint sorsáról
döntöttek. Volt, akinek nagyobb összeget, 80-100 ezer forintot
adtak kerekesszékre, illetve egyéb gyógyászati segédeszközre.
Legközelebb novemberben közepén, majd decemberben döntenek
támogatásokról. Munkájukról Deákné Császár Gabriellával
beszélgettünk, aki 2016 óta áll az alapítvány élén.

Csak kevesen ismerik az alapítványt és az
ott folyó munkát. Bemutatná röviden, mivel
foglalkoznak?
A közalapítványt 1991-ben hozta létre a XIX.
kerületi önkormányzat azzal a céllal, hogy Kispesten élő, hátrányos helyzetű, nehéz körülmények között élő, rászorult, egészségkárosodott
vagy halmozottan hátrányos helyzetű lakosokon segítsen. Célunk a speciális élethelyzetéhez nyújtandó segítségadás. Munkánk rendkívül sokszínű és sokrétű, így érdemes bennünket
megkeresni, ha valakinek segítségre van szüksége, mert igyekszünk megtalálni a módját a
támogatásnak. Volt, hogy segítettük olyan kerületi nyugdíjasnak, aki a nyugdíjjogosultság
megállapítása és a tényleges nyugdíjfolyósítás
között eltelt átmeneti időre kért és kapott támogatást. Nem ritka, hogy speciális betegségben
szenvedő (pl. cukorbetegek, mozgássérültek,
autisták) gyermekek és felnőttek üdültetéséhez
kérnek támogatást.
Honnan gyűlik az adomány? Kik ajánlanak
fel anyagi segítséget az Alapítványnak?
Az alapítvány költségvetését az önkormányzat
két évvel ezelőtt kétmillió forintról négymillió
forintra emelte. Az önkormányzat támogatása
mellett magánadományozók, egyéb szerveze-

Hány kérelemről döntenek alkalmanként?
Alkalmanként akár 30-40 kérelmet is elbírálunk. Ha nem ismerjük a családot, a
kérelmezőt, akkor igyekszünk valamilyen
módon megismerkedni velük, mert arra
gondolunk, hogy így kialakulhat egy hos�szabb távú kapcsolat is, vagy egy jól megalapozott kérelemmel akár egy nagyobb
mértékű támogatás is adható lesz.
Mit jelent ez számokban?
Ebben az évben 3 millió 700 ezer forintról
döntött a kuratórium. Egyszeri támogatásként általában 20-40 ezer forint között tudunk támogatást adni, ami már elég szép
összeg. De a legutóbbi, szeptemberi ülésünkön 50 kérelmet bíráltunk el pozitívan. Ebből volt, akinek nagyobb összeget, 80-100
ezer forintot is adtunk kerekesszékre, illetve
egyéb gyógyászati segédeszközre. Az elmúlt tíz évben több mint 30 millió forinttal
segítettünk.
Kik fordulnak önökhöz segítségért?
Sajnos azt vettük észre az utóbbi időben,
hogy ugyanabból a körből kerülnek ki a kérelmezők, ezért is szeretnénk, ha minél többen megismernének bennünket, és tudnák,
hogy hozzánk is fordulhatnak segítségért!
Mostanra egyre több a „rutinszerű” igénylő.
Ezt felismerve nem mindenki kap automatikusan a „régiek közül” támogatást. Ezért

A Mágnes Színház jótékonysági előadását is ők szervezték
mi arra gondoltunk, hogy egy nagyobb nyilvánossággal talán azokhoz is eljuthatna ez
a lehetőség, akik ma még nem ismernek
bennünket. Jó lenne, ha a kispestiek, az intézményekben dolgozók nyitott szemmel figyelnék egymást, és ajánlanának bennünket
azoknak, akik nehéz helyzetben élnek, vagy
bajba kerültek, vagy csak egyszeri segítséget szeretnének. Azt is tapasztaljuk, hogy
sokan nem is mernek segítséget kérni, ezért
is biztatnánk mindenkit, forduljon hozzánk
bizalommal!
Milyen papírokat kell mellékelni a kérelem mellé?
Ha egészségügyi támogatást szeretnének
(gyógyszer, gyógyászati segédeszköz,
gyógykezelés, ápolás stb.), orvosi papírral
(zárójelentés, orvosi határozat, javaslat) is
alá kell támasztani az egészségügyi problémát, valamint mi is kérünk jövedelemigazolásokat az egy háztartásban élőktől. Ha van
hitel, egyéb állandó kiadás, azt figyelembe
vesszük a döntésnél, nincs egy főre jutó jövedelemhatár meghúzva. Ezekre a papírokra szükségünk van, mert sokan csak leírják a
helyzetüket, és hogy kérnek támogatást, de
nekünk minden egyes kérelmet egyenként
ki kell vizsgálni. Ha utólagosan kér valaki segítséget, jó, ha van a gyógyszerről, a
gyógyászati segédeszközről számla, vagy
előzetes kérelemnél aktuális árajánlat. Ha
ezek előzetesen már nálunk vannak, gördülékenyebb az ügyintézés!
Melyek a legnépszerűbb támogatási formájuk?
Elsősorban gyógyszertámogatásban, szemüvegigénylésben és a gyógyászati segédeszközök beszerzéséhez – a gumiharisnyától
legkülönbözőbb eszközökig – tudunk mi is
segítséget adni. De keressük azokat a csalá-

dokat is, ahol beteg kisgyereket nevelnek,
vagy súlyos, esetleg tartós beteg él a családdal együtt, és nehézséget okoz az ápolásuk.
Kik segítenek abban, hogy a ténylegesen
rászorulók az alapítványhoz forduljanak?
Sok segítséget kapunk a családsegítőktől és
a gyermekjóléti szolgálatban dolgozóktól,
hiszen talán ők ismerik a legjobban és közelebbről a kerületben élő rászorultakat. De
volt már, hogy alpolgármester vagy művelődési intézmény, egészségügyi dolgozók,
pedagógusok látókörébe került valaki, akinek szüksége volt a támogatásra, és figyelmünkbe ajánlották őket. Volt olyan is, hogy
egy figyelmünkbe ajánlott, nehéz körülmények között élő kispesti képzőművészt támogattunk a jótékonysági est bevételével.
Emlékszik szívmelengető segítségre?
Legutóbb a Mágnes Színház jótékonysági
előadásának bevételéből, a fiatalember korábbi iskolája, az Ady iskola felajánlásából
és magánadományból mintegy 420 ezer
forinttal segítettük a súlyos szívbeteg és
transzplantációra váró 23 éves kispesti Bozsó Gyulát, aki sajnos azóta már elhunyt. Ez
azért is különösen emlékezetes, mert soha
nem látott kerületi összefogás eredményeként gyűlt össze ez az összeg.
Aki segíteni akar, vagy rászorult és segítséget kérne, hogyan talál kapcsolatot az
alapítvánnyal?
A kérelmeket és a felajánlásokat az önkormányzatban Bold Erika, az alapítvány
titkára gondozza, kezeli, őt kell keresni.
Az alapítvány adószáma: 19677976-143, számlaszáma pedig: OTP 1171900120225614.
Varga Ibolya
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FUTÓKÖR

Meggyőzni vagy legyőzni?

Bárczy tér
Már használhatják a kispestiek a Bárczy téren kialakított futókört. A beruházásra az önkormányzat mintegy 20
millió forintot költött – tudtuk meg
Tichy Judittól, a Zöldprogram Iroda
vezetőjétől. A teret 2009-ben újították
fel, de az intenzív használat sokat ártott a tér műszaki állapotának. Most a
közösségi költségvetés részeként egy
több mint 200 méter hosszú, gumiborítású futókört építettek. A tervek
szerint a következő években az átfogó felújítás is folytatódhat a téren,
megújulhat a kerékpáros ügyességi
pálya is.

ARCULAT

Berzsenyi utca
Az elmúlt években a Puskás iskolától
az Üllői útig szinte teljesen megújult
a Berzsenyi utca. A gyermek háziorvosi rendelő teljes felújítása után 23
millió forintból befejeződött a felnőtt
rendelő nyílászáróinak cseréje és külső szigetelése is. A következő ütemben a rendelő belső felújítása kerülhet
sorra. Az Üllői út és a Berzsenyi utca
találkozásánál 30 millió forintból parkoló épült: 44 normál, két mozgássérült, két szélesített családi, valamint
elektromos autók töltésére további
két helyet alakítottak ki.

A pályázati támogatás miatt újraéledt a park korábbi funkciója

KRESZ-park kutyafuttatóval és futókörrel
Kispest önkormányzata 2018ban indult a Fővárosi Önkormányzat Tér_Köz pályázatán,
amelyen 100 millió forint
támogatást nyert terve megvalósításhoz. A pályázati támogatáson kívül azonban az
önkormányzat jelentős összeggel, újabb 100 millió forinttal járult hozzá a felújításhoz,
és 25 millió forintot adott a
Shopmark bevásárlóközpont is
– mondta Gajda Péter polgármester azon a rövid ünnepségen, amelyen átadta a KRESZparkot a kispestieknek. A
polgármester köszönetet mondott a terület önkormányzati
képviselőjének, Bogó Józsefnének, Vadon Etelkának, az
önkormányzat csoportvezetőjének a pályázat előkészítéséért és figyelemmel kíséréséért,
Tichy Juditnak, Zöldprogram
Iroda vezetőjének a folyamatos szakmai felügyeletért, a
kivitelező Harmat Kert Kft.nek és mindenkinek, akik részt
vettek a beruházás előkészíté-

Elkészült a kibővült funkciójú KRESZpark felújítása a Kosárfonó utca – Vak
Bottyán utca – Eötvös utca által határolt, csaknem 4000 négyzetméternyi
területen. Az önkormányzat 100 millió
forinttal járult hozzá a felújításhoz.

VADON ETELKA
sében és a lebonyolításban. A
park szegletében lévő Árnyas
közösségi kert lakói ez alkalommal nyitott kertkapuval és
ajándék
fűszernövényekkel
várták a résztvevőket. Az átadó
után nem sokkal megérkeztek
a közeli Eötvös iskola tanulói,
akik már itt tartották testne-

velésórájukat. Mint arról már
beszámoltunk, Kispest 2016ban sikertelenül pályázott a
terület felújítására, amelynek
akkor közösségi tervezésben
elkészültek a koncepciótervei.
Az önkormányzat újból indult
a 2018. évi Tér_Köz pályázaton. A támogatás fejében a főváros által kötelezőnek tartott
funkciókon kívül (a KRESZpark újbóli kialakítása) egyéb
elemekkel is bővültek a tervek.
Ilyen például a futókör megépítése, időseknek kialakított
pihenőtér, ivókút kutyáknak is
és a közvilágítás. De lett hely
pingpongasztaloknak, felnőtt
fitnesz és street workout (saját
testsúlyos) elemek létesítésének és a kutyafuttatónak is.

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

Néhány napja az Egri Ügyek bemutatott egy felvételt, mely minden
eddiginél kendőzetlenebbül világít rá Orbán rendszerének működésére.
A cikk szerint Oroján Sándor, a kormánypárt helyi erős embere tart
eligazítást polgármestereknek. Az önmagában is megérne egy cikket,
hogy egyáltalán miért kell helyi közösségek megválasztott vezetőjének
úgymond „föntről” fejtágítót tartani a rendszerváltás után 30 évvel egy
elvileg szabad, demokratikus, központi utasítások nélkül működő jogállamban, de helyszűke miatt most koncentráljunk a tartalmi elemekre.
„Arról van szó, hogy van egy Nemzeti Együttműködés Rendszere,
amelynek mindannyian tagjai vagyunk, és ha ezt a rendszert valaki nagyon durván sérti, és a nyilvánosság előtt próbálja lejáratni, az olyan,
mintha a rendszer minden tagját sértené. Mert ha valaki Tiszafüreden
a polgármestert bántja és megy a sajtóhoz, az pont olyan, mintha bármelyik polgármesterünket vagy akár engem személy szerint bántana.”
A Fidesz helyi kisfőnöke nem állt meg itt a fejtegetésben, és tovább
fűzte a szót: „Mindenkinek helye van ebben a rendszerben, de politikailag minket támadni nem szabad, mert abban a pillanatban ellenséggé
válik.” És hogy mi történik akkor, ha a kormánypárt barát–ellenségfelismerő műszere ellenséget jelez, Oroján mondta is a megoldást: „Ha
valaki politizál és az ellenfelünk a politikában, a politikai térben, akkor
azzal nem beszélgetünk, nem próbáljuk meggyőzni, hanem legyőzzük.
Pont.”
Szerencsére a Fidesz rendszerében van hely a megtérő bárányoknak,
ahogy ők mondják, azoknak, akik idomulnak. Azt szeretnék, hogy „akit
lehet, áthúzni erre az oldalra, mindenkit, aki idomul. Vannak lehetőségek pozíciót adni.” Ebben a világképben egyféle rendszer van, és aki
nem idomul, azt eltapossák. Ezt Oroján kendőzetlen őszinteséggel ki is
fejti: „A kétpólusú politizálásnak vége van. Tehát ez ami per pillanat az
országban történik, ez tényleg a NER-nek az építése és a kiterjesztése
a teljes országra.”
Na most az a kérdés, hogy szabadok akarunk-e maradni, vagy idomulni
szeretnénk? A minap emlékeztünk az aradi vértanúkra, akik 170 éve
adták életüket a szabadságért, erre most Orbán emberei elvárnák, hogy
idomuljunk, mert az egész országra fáj a foguk? Apropó, de hova tűnt
Orbán? A miniszterelnök látványosan távol tartja magát a kampánytól,
talán érzi, hogy nem állnak olyan jól, mint szeretnék. Én szeretném a
fideszeseket meggyőzni, hogy nincs igazuk. Nem az a dolgunk a világban, hogy idomoljunk. Attól tartok, hogy ahhoz, hogy meggyőzhetők
legyenek, előbb le kell őket győzni 13-án, mert bár a mondás szerint
szóból ért az ember, a fideszesek, úgy tűnik, csak az erőből értenek.
Burány Sándor
országgyűlési képviselő
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Fa a gyereknek

Szebb Kispestért
A Városháza dísztermében osztották
ki a Szebb Kispesti Környezetünkért
pályázat díjait. Idén minden pályázó
kapott valamilyen támogatást. A pályázat első kategóriájában a kerületi
oktatási és nevelési intézmények alakíthatták ki elképzeléseiket. A kategóriában olyan pályaműveket vártak
a kiírók, amelyek lehetővé teszik a
gyerekek számára a közvetlen környezeti tapasztalatszerzést, és segítik,
hogy egy olyan generáció nőjön fel,
amely tisztában van a természeti értékek fontosságával, környezetbarát
módon gondolkodik, felismeri a lehetőséget és a felelősségét környezete,
és így saját jövője alakításában.
Az I. kategória díjazottjai:
VIII. helyezett a Mézeskalács óvoda,
VII. helyezett a Bolyai iskola, VI. helyezett lett a Kós iskola, V. helyezett
a Zöld Ágacska óvoda, IV. helyezett a
Mese-Vár óvoda, III. helyezett a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum,
II. helyezett a Csillagfény bölcsőde és
I. helyezett az Erkel iskola Műveltség
Gyarapításáért Alapítványa.
Céltámogatásban részesült: a Szivárvány óvoda, az Árnyas óvoda, a
Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumért
Alapítvány.
A II. kategóriában kerületi társadalmi
és civilszervezeteket, társasházakat
díjazott a bizottság:
II. helyezett a Simonyi Zsigmond Lakásfenntartó és Karbantartó Szövetkezet, I. helyezett a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet
Nappali Szociális Központ 2. számú
Telephelye.
A Környezetvédelmi Bizottság különdíját kapta a Vass iskola.
Polgármesteri különdíjban részesült a
Bóbita óvoda.
A díjátadó végén az Erkel iskola kórusának előadásával kedveskedtek a
résztvevőknek Urmai László Ferencné vezetésével.
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Gajda Péter, Reinitz Gábor és Dódity Gabriella az ünnepségen

Közös közparkátadó

A gyerekek gokarttal, alternatív eszközökkel közlekedhettek

Közlekedj autómentesen!
Kispest 19. alkalommal csatlakozott az Európai Mobilitási Hét programsorozathoz,
amelynek keretében az alternatív közlekedési eszközöket
népszerűsítő szemléletformáló
rendezvényt szervezett a kerület általános iskoláinak.
Az
autómentes
napon
gokartbemutató,
ügyességi
játékok, KRESZ-suli lámpás
közlekedési parkkal és rollerekkel várta a gyerekeket. Az
Első Kis-Pesti Kert tagjai most
egy új játékkal készültek, míg
az Átalakuló Wekerle Mozgalom a környezetvédelemre hívta fel a figyelmet. Ezúttal sem

maradhatott el a kerületi rendőrkapitányság munkatársainak
KRESZ-totója és a mentősök
bemutatója sem – tudtuk meg
Váradi Fekete Petrától, a program főszervezőjétől.
A Franciaországból 1997-ben
indult kezdeményezés azért
nagyon fontos számunkra,
mert ilyenkor is lehetőségünk
van arra, hogy felhívjuk a fiatalok és rajtuk keresztül a
felnőttek figyelmét is arra,
hogy ki mit tehet mikroszinten
azért, hogy a környezetünk
szebb, tisztább és rendezettebb
legyen. És ebbe beletartozik
az is, hogy ha lehet, alterna-

tív közlekedési eszközöket
használjunk, ha munkába, iskolába, óvodába megyünk –
hangsúlyozta a rendezvényre
kilátogató polgármester, aki
kérdésünkre elmondta: Kispest
kerékpárral remekül bejárható
város, jelenleg öt kilométer
bicikliúttal, amelyet az elkövetkező években, egy fővárosi konzorciummal közösen,
újabb 22 kilométer kerékpárúttal bővítenek, korszerűsítenek hamarosan, erre mintegy
300 millió forintot nyertek egy
pályázaton.

Gajda Péter ünnepi beszédében beszélt arról, hogy a 2006ben megszületett Zöldprogram
keretében folyamatosan újultak és újulnak meg a zöldterületek, játszóterek, kisebb-nagyobb parkok. Ez idő alatt 10
ezer négyzetméterrel lett több
a zöldfelület Kispesten, és
mintegy ezer új fát is ültettek.
A hónapokig zajló munkálatok
eredményeként 30 ezer négyzetméternyi, háromhektárnyi
erdőterület újult meg a kispesti
önkormányzat, az állam és a
Pilisi Parkerdő Zrt. összefogásában, amelyhez Kispest
mintegy 20 millió forinttal járult hozzá, így megépülhetett
a sétaút, a kutyafuttató és a
játszótér is. A Kút-tói-erdőben
hosszú ideje fedél nélküliek,
hajléktalanok éltek, sokan szemétlerakó helynek használták,
ami sok gondot okozott a környéken élőknek, sok panasz
érkezett emiatt az önkormányzathoz is – emlékezett a polgármester. Hangsúlyozta, közös érdeke volt az erdészetnek
és az önkormányzatnak, hogy
a problémát mielőbb megoldja, hogy ez a terület ne „zárványerdő” legyen Kispesten. A
polgármester külön köszönetet

Elkészült Kispest legnagyobb pihenőparkja a Liszt Ferenc repülőtérre vezető
gyorsforgalmi út mentén, a Kút-tóierdőben. A beruházás a kispesti önkormányzat, a Pilisi Parkerdő Zrt. és az állam közös összefogásában valósult meg.
mondott az erdészet munkatársainak, hogy megértették és
figyelembe vették a helyi igényeket, és nem „tarvágással”
kezdték a felújítást, hanem tudatos állományfrissítéssel.
Reinitz Gábor, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatója köszöntőbeszédében elmondta:
az idén 50 éves Pilisi Parkerdő Zrt. szemléletének alapja a
természetmegőrzés és a természetjárás szempontjának ös�szehangolása. A vezérigazgató
kitért arra is, hogy a Kút-tóiparkerdő a XIX. kerület szélén,
frekventált helyen található.
Egy olyan városi erdőterületnek, mint a kút-tói erdő – ha
mégoly kicsi is – fontos szerepe van a belépő szintű turizmus
szempontjából. Nem mindegy
ugyanis, hogy a kezdő erdőjáró közönséget vagy a gyerekeket milyen benyomás éri a ter-

mészettel először találkozva. A
közelben élénk a gépjárműforgalom, a szomszédban van a
kőbánya-kispesti tömegközlekedési csomópont. Mindez azt
jelenti, hogy a parkerdő kialakításánál az idős, pusztuló fák
kitermelése és a faállomány
megfiatalítása mellett arra is
ügyelni kellett, hogy a terület
védelmet nyújtson a forgalom
zaja ellen. Ezért a gyorsforgalmi út mellett a már meglévő
fiatalabb fákból meghagytunk
egy 10 méter széles sávot –
hangsúlyozta. Dódity Gabriella önkormányzati képviselő,
fejlesztéspolitikai tanácsnok
arról beszélt, hogy az erdő
frissítését az állam a Nemzeti
Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében támogatta, hasonlóképpen, mint a
Csokonai utcában most épülő
sportparkot.

A Te is fogadj örökbe egy fát gyermekednek! program keretében idén 23
kisgyereknek lett saját táblával jelzett fája a felújított Kút-tói-erdőben,
a Liszt Ferenc repülőtérre vezető
gyorsforgalmi út mentén. 2011 óta
több száz kisgyereknek lett fája Kispest közterületein, a Fő utcában, az
Atatürk téren, a Dobó Katica utcában,
az Ötvenhatosok terén. Az örökbefogadás kötelezettséggel nem jár, de
azért az örökbefogadók valamilyen
módon gondját viselik a fáknak, amelyeket a szüleik, nagyszüleik számukra örökbe fogadtak.

HELYTÖRTÉNET

Bújócska
Október 19-ig tart a Shopmark Bevásárlóközpont és a Kispesti Önkormányzat közös játéka, a Kispesti
bújócska. Ez ugyancsak jó lehetőség
arra, hogy egy játék erejéig közösen
megmozduljanak és minél többet
megtudjanak közvetlen környezetükről az itt élők. A kérdésekre helyes
válaszokat adók között október 24-én
sorsoláson döntik el, ki nyeri a Shopmark 2x10 ezer forintos és 6x5000
forint értékű ajándékutalványait –
mesélte Marian Andrea, a Shopmark
marketingmenedzsere.
Bővebben:
www.shopmark.hu/cikk/kispestibujocska.
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Nyárbúcsúztató
a Templom téren

SZŰRÉS

Lisztérzékenység
Az önkormányzat támogatásával harmadik esztendeje szűrik térítésmentesen a
kispesti 5-6 éves, nagycsoportos óvodásokat. Október 16-ig, szülői kérésre végzik a vizsgálatot. A szülők felismerték
ennek a fontosságát és szükségességét,
így sokan kérik a szűrést, amely nagyon
kevés fájdalommal jár. Egy kifejezetten
gyerekek részére kifejlesztett „lándzsával” vesznek néhány csepp vért. Az
eredmény alig tíz perc múlva elkészül,
és 96 százalékos biztonsággal ad megbízható eredményt, amelyről írásban tájékoztatják a szülőket. (Fotó: archív)

SZÜLETÉSNAP

Szegediné Török Tünde az elmúlt évekre emlékezett

Egyházközség
75 éves a Kispest-Rózsatéri Református Egyházközség. Az alkalomból
ünnepi hálaadó istentiszteletet tartottak a Jahn Ferenc utcai templomban.
Az ünnepi istentiszteleten dr. Szabó
István, a Duna-melléki egyházkerület
püspöke, a Magyarországi Református Egyház zsinati elnöke hirdetett
igét. Az ünneplőket, a vendégeket
Ablonczy Kálmán lelkipásztor és
Gajda Péter polgármester köszöntötte, Kovács Attila főgondnok idézte
fel a gyülekezet történetét, majd Pásztor Lajos missziói gondnok mondta el
Rózsatérről szóló vallomását.

Negyvenéves az ovi
Születésnapját ünnepelte a napokban a Berzsenyi utcai Zöld
Ágacska óvoda. Az intézmény
a kispesti városrehabilitáció,
a lakótelep-építés első óvodája volt 1979-ben. Szegediné
Török Tünde óvodavezető
arról beszélt, hogy az óvoda
átadását követően a dolgozók
sok erőfeszítést tettek, hogy
az új környezetet barátságossá
téve végezhessék munkájukat.
Az itt folyó pedagógiai munka eredményességét mutatja,
hogy évekig gyakorló óvodája
volt az óvodai szakközépiskola diákjainak. A 90-es évek közepén, amikor az óvodák saját

nevelési programot fogadhattak el, az akkori nevelőtestület
elköteleződött a környezeti nevelés mellett, ami ma is alappillére munkájuknak. Ennek
az örökségnek köszönhetően
lehetett „Zöld Óvoda” 2008ban, „Örökös Zöld Óvoda”
2016-ban és madárbarát óvoda 2009-ben az intézmény. A
Zöld Ágacska elnevezés is ezt
a szemléletet tükrözi. 2001től az intézmény felvállalta a
táplálékallergiás és különleges
diétára szoruló, cukorbeteg
gyerekek ellátását, akkor DélPesten egyedülálló módon.
2008-tól foglalkoznak autista

kisgyerekek integrációjával.
Kiemelt figyelmet fordítanak
a tehetséggondozásra, 2018tól regisztrált tehetségpontként
végzik a feladatot. 2016-ban
az óvodai nevelésben bevezették a digitális programot,
teret engedve az IKT-eszközök
alkalmazásának a tanulás támogatásában. Az ünnepség
folytatásában óvodai csoportok mutatták be műsoraikat: a
Halacska, a Mókuska, a Kiskacsa és a Katica csoport adott
elő őszi vers- és dalcsokrokat,
mondókákat.

kulturális hírek
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Hagyományosan a Mihály-napi rendezvénnyel
búcsúztatták a kispestiek a nyarat az önkormányzat és a KMO közös családi programjával a Templom téren.
Gólyalábasok felvonulásával indult idén
a búcsú, amelynek nagyszínpadi műsorait
Beleznay Endre színművész, humorista konferálta. A sort Farkasházi Réka és a Tintanyúl
zenekar gyermekkoncertje nyitotta, majd a
Kispesti Obsitos Fúvószenekar adott könnyűzenei koncertet. Két részletben adtak műsort a
nemzetiségi önkormányzatok, közben Levente Péter Égből pottyant meséi és a Széltolók
zenekar szórakoztatta a gyerekeket. Délután
a Két Szoknya Egy Nadrág csapat (Plásztán
Anett, Schupp Gabriella és Czakó Ádám)
műsora gondoskodott a jó szórakozásról. A
hagyományápolás és a hagyományok tisztelete a Mihály-napi búcsú üzenete elsősorban,
a népi kultúrát szeretnénk megmutatni a kispestieknek. A búcsú középpontjában a családok közös, kulturált szórakozása áll, sok-sok
gyerekprogrammal, játszóházzal, színpadi
előadásokkal, kézműves foglalkozással, különféle bemutatókkal – mondta el Gábor Ilona,
a rendezvényt szervező KMO igazgatója. A
program különleges flashmobbal folytatódott:
az Ady, az Erkel, a Vass és a Reménység iskola diákjai három népdalt énekeltek a színpad
előtt, majd a Bihari Táncegyüttes táncosaival
táncházzá alakult át a „villámcsődület”. Este a
Cimbaliband és Danics Dóra adott közös koncertet, majd tűzzsonglőrök zárták a búcsút.

KISPESTI MAGAZIN
Minden pénteken:
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)

16:30 - 17:30

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

Szathury Kolos (Fidesz-KDNP)
(06-20-364-2441)
Listás képviselő

17.00–18.00 óra között
Wekerlei Társaskör Egyesület

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

TÁRSASHÁZI

ROVAT

Listás képviselő

Minden hónap első szerdáján

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

Fidesz-iroda (Ady Endre út 91.)

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

Helyszín:
Erkel Ferenc
Általános Iskola
kis tornaterme

A kerület rendjéről
Ősszel gyakori téma a családi házak előtti, a társasházak körüli terület, járda tisztán tartása, a lehullott levelek összegyűjtése, a síkosságmentesítés,
valamint általánosságban a terület tisztán tartása. Erre született Budapest
Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének a
közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 15/2019. (VI.3.), 42/2017.
(XII.12.) önkormányzati rendeletével módosított, 27/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete.

(Kós Károly tér 10.)

A rendelet 5. § (1)-e írja le a tulajdonosok kötelezettségeit:

Listás képviselő

„Az az ingatlantulajdonos vagy az ingatlannal más jogcímen rendelkezni
jogosult, illetve köteles személy, aki

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.

a) nem gondoskodik az ingatlana előtti járda, az ingatlanához csatlakozó
járda, valamint a járda és az úttest közötti kiépített vagy kiépítetlen terület,
járda hiányában az ingatlana telekhatárától számított egy méter széles területsáv gondozásáról, tisztán tartásáról, gyomnövényektől, illetve gyomfáktól történő mentesítéséről, síkosságmentesítéséről és a hó eltakarításáról,
b) az ingatlanán lévő felépítmény homlokzatát vagy az ingatlana kerítését
nem tartja tisztán, nem gondoskodik az építménye falának, illetve az ingatlana kerítésének a tövéből kinövő gyomnövényektől, illetve gyomfáktól
történő mentesítéséről,
c) nem gondoskodik a telekingatlana tisztán tartásáról és gyomnövényektől, illetve gyomfáktól történő mentesítéséről, vagy
d) nem gondoskodik a telekingatlanáról a közterületre kinyúló ágak és
bokrok megfelelő nyeséséről, megsérti a közösségi együttélés alapvető
szabályait, és ötezer forinttól természetes személy esetében százötvenezer
forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében ötszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.” (Nem a
bírságolás a cél, hanem a kerület tisztán tartása! Az elmúlt években nem
hallottam bírságolásról.)

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

Ez a rendelet a többlakásos társasházakra (panelépületekre) is vonatkozik.
Nyilván ott nem a lakóknak kell ezt a tevékenységet elvégezni, hanem a
gondnoknak, vagy ahol van, ott a megbízott kertésznek.
Wekerlén az önkormányzat a tulajdonosok segítésére már évek óta konténereket helyez ki a falevelek összegyűjtésére, melyeket saját költségén
elszállíttat. A családi házak tulajdonosainak évente ingyenes gyűjtőzsákot
biztosít. Erről a kerület honlapján (www.kispest.hu) tájékoztatás jelenik
meg.
Tegyünk közösen a kerület tisztaságáért, rendezettségéért, mert jó itt élni!
Hegyi András
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apróhirdetés

SZOLGÁLTATÁS
BÁDOGOS, TETŐFEDŐ, ÁCS,
KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI MUNKÁT
VÁLLALOK! TEL.: 280-1271,
06/20-532-7823
Ha tud olyan kis munkát, amit
más nem vállal el, mi szívesen
elvégezzük. Kőműves, burkoló, festők, vízvezeték szerelő
szakemberek állnak rendelkezésére. Tel.: 06/20-416-5879,
06/30-486-7472
Gyógypedikűr, manikűr, teljes
test, talpmasszázs /nem szex/.
Gyengéd
csontkovácsolás
Bowen technikával, amitől elfelejtheti nyakfájását, lumbágóját 2-3 alkalom után. Ildikó
tel.: 295 3998, 20 335-5653
Redőnyös munkák készítése, javítása, gurtni csere,
szúnyogháló, reluxa, harmonika-ajtó, roletta. Megbízhatóság, elfogadható ár.
Tel.: 276-5827 üzenet, mobil:06-30-212-9919
Bádogos, tetőfedő (beázások
megszüntetése) tetőszigetelés, burkolás, festés, kőműves
(kéményfelújítás) vízszerelési
munkák vállalása. Családi Ház
és lakásfelújítás, hőszigetelés
azonnali kezdéssel, ingyenes
kiszállás és árajánlat. nyugdíjasoknak 10% kedvezmény.
Tel.: 06 30-557 90 74
KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS Megbízható rakodókkal,
gyors ügyintézéssel!
Iroda, lakás költöztetés. Igény
szerint akár csomagolással
együtt! Padlás, pince lomtalanítás.
Kispestieknek INGYENES kiszállás! Tel. 280-25-42, 06-702-144-235

SZŐNYEGTISZTÍTÁS-és KÁRPITTISZTÍTÁS!
Melegvizes
mélymosás,
vegytisztítás,
szegés, javítás, függöny mosás, takaró mosás. Háztól
- házig 2 nap alatt! Otthonában is vállaljuk padlószőnyeg
tisztítását,ülőgarnitúrák ,
fotelek, székek, irodabútorok textilkárpit tisztítását. 20 éves tapasztalat EU
minőség, garancia! www.
szonyegexpressz.hu Telefon:
06-1-280-75-74, 06 30-94-94360
Számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések,
alkatrészcsere
garanciával.
Ingyenes kiszállás! Aradi Zoltán Tel.: 06 70 519 2470 Email:
szerviz@szerviz.info
Rácskészítés ajtóra, ablakra
és erkélyre. Előtető lakótelepi
erkélyre. Erkély, korlát felújítás üvegezéssel, festéssel is.
Egyéb lakatosmunkák- javítások. Tel.: 06 1 2842540, 06 70
2094230
Klímatelepítést vállalunk díjmentes felméréssel, árajánlatadással. Szaktanácsadást és
jótállást biztosítunk.
Lakások, családi házak, irodák
hűtését, fűtését biztosító klímaberendezések forgalmazása, telepítése, szervizelése.
NEOKLÍMA Kft, 1196. Budapest Hunyadi u 47. Telefonszám: 0620 9429 577és 06209
351 688
KONTÉNERES SITT, LOM,
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS,
sóder,
homok, murva, föld házhozszállítása. Tel.: 061-282-1201,
0630-942-9460
Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű

ügyintézéssel. Szabó Balázs
06-20-264-7752
Nyugdíjas segítséget keresek
heti, 1 alkalomra bevásárláshoz. Tel.: 06 20 221 3767
Nyugdíjas szűcs, szőrme bundák javítását vállalja. Tel.: 2824247, 11 órától- 16 óráig.
Masszázs és Műszempilla építés! Várok minden pihenni és
szépülni vágyót sok szeretettel Egészség Kuckó, Nádasdy
utca 131/1. Tel.: +3670/6615816
Életjáradéki szerződést kötne ingatlanáért cserébe?
Ismerje meg lehetőségeit!
Jogi tanácsadás. Igény esetén házhoz megyünk! Időpont egyeztetés: hétköznap
10h-13h., tel.: 06-30-670-3259
INGATLAN
Egyedülálló hölgy garzont keres. Tel.: 06 70 401 3285
OKTATÁS
2020-TÓL KÖTELEZŐ A NYELVVIZSGA A FELVÉTELIHEZ ÉS
MÉG MINDIG VISSZATÉRÍTIK A
NYELVVIZSGÁK ÁRÁT! UGYE
AZ IDÉN MÁR FOLYÉKONYAN
SZERETNE ANGOLUL MEGSZÓLALNI? NYELVVIZSGÁRA
VALÓ FELKÉSZÍTÉS ÉRDEKLI?
ÁLLÁSINTERJÚRA VAGY KÜLFÖLDRE KÉSZÜL? ÚJ TANFOLYAMAINK, 2X2 ÓRÁSAK IS
VÁLTOZATLANUL 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

KISPESTI MAGAZIN
Matematika oktatás általános
és középiskolások számára a
Kertvárosban. Tel.: 06 70 243
4850

1 ÉVES A SHOPMARK

EGÉSZSÉG

Nyerd meg Te a három Fiat egyikét!

Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását vállalom garanciával. Hívjon bizalommal!
Telefon: 06-20-980-3957
ÁLLÁS
Előfizetői újságok kézbesítésére keresünk hajnali munkavégzéssel kerékpáros kézbesítőt.
Munkakezdés 02.00-07.00-ig.
Tel.: 0620-221-6247
XX. kerület Mártírok útján levő,
zöldség-gyümölcs üzletünkbe
eladót felveszünk, főállásba.
Telefon:06-30/339-7912
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Kézi takarítót keresünk a
Nagybani Piacra. Feladat:
hulladék kézi erővel történő
összegyűjtése, szelektálása,
tároló edényekben való elhelyezése, a hulladékgyűjtő edények ürítése. Bérezés: megegyezés szerint. Jelentkezni
lehet személyesen a Budapesti Nagybani Piac Zrt-nél (cím:
1239 Budapest, Nagykőrösi
út 353.) Bővebb felvilágosítás
a 06-70/657-8165-ös telefonszámon kérhető.
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FIAT 500L

EGYÉB
Kispesti 70 éves jó érzésű
hölgy társaságot keres. Barátokkal, barátnőkkel együtt kellemesebb! Tel.: 06 30 453 8652
Ötven KW-os GÁZKONVEKTOR-LEMEZ parapettes eladó!
Tel.. +36 70 233 2774

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. november
A magazin tartalmát szerzői jogok védik! • www.magazinlapok.hu

FIAT TIPO

Várunk október 26-án, a Shopmark születésnapján!
részletek: shopmark.hu
A képek csak illusztrációk!
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www.shetland.hu

1992 óta a nyelvtanítás élvonalában!

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 2019/2020
9 - 12 fôs csoportban: 66.000 Ft (60 óra)
4 - 8 fôs csoportban: 78.000 Ft (60 óra)
Nyelviskolánk:
- az Euro vizsgaközpont angol és német akkreditált vizsgahelye
- vizsgafelkészítô tanfolyamokat indít alap-, közép- és felsôfokon
- engedélyezett képzési programmal rendelkezik angol, spanyol, német,
francia és olasz nyelvekbôl, ezért ezek a tanfolyamok ÁFA-mentesek
Jelentkezés ingyenes szintfelmérésre: telefonon, on-line, vagy személyesen
A csoportokhoz tanév közben bármikor lehet csatlakozni.
shetland@shetland.hu – 1192 Budapest, Kábel u. 10. – Tel: 281-0822, 30/952-1202
Felnôttképzési engedély száma: E–000309/2014

Shetland szoro 2019_osz_102,75x136.indd 1

2019. 07. 15. 16:08

5 év/100.000 km gyári garancia

A képen látható autó illusztráció.

Kombinált üzemanyag fogyasztás: 5,2–8,4 l/100 km. CO2 kibocsátás (vegyes): 134-190 g/km*.
*WLTP szabvány szerint
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