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A Kispesti Egészségügyi
Intézet
„struktúraátalakításhoz kapcsolódó díjként” csaknem 60 millió
forintot kapott.
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„Év asszisztensét” és „Év
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Új év, régi gondok
Lassan február közepe van. Az emberek többsége már régen elfelejtette
a karácsony illatát, a levitézlett fenyőfákat is elszállította az FKF Zrt.,
hamarosan lomtalanítunk. Megkezdődött a normális élet a városban. A
gyerekek is megkapták a félévi bizonyítványaikat. A leendő elsősöket
is mostanában íratják be az iskolákba. Az új kispesti képviselő-testület
is megkezdte munkáját, van már fővárosi forrásmegosztás, nemsokára
elkészül a kerületi költségvetés is. Mindenki teszi a dolgát.
Csak az országgyűlés nem ülésezett még, jól megérdemelt szabadságukat töltik a képviselők, akik december 17-én találkoztak egymással
az ország házában, és várhatóan még egy-két hét eltelik, míg újra ös�szegyűlnek.
Minek is, hiszen minden a legnagyobb rendben, a kormány ülésezik,
döntések születnek ilyenek-olyanok, az élet zajlik nélkülük is. Az ország
jól működik, szerintük.
Mert szerintük dübörög a gazdaság, az egészségügy „világszínvonalú”,
az oktatás most kap egy kis ráncfelvarrást, aztán hajrá előre, javul a közbiztonság, nőnek a bérek, az emberek megtakarításai, szinte már nincs is
munkanélküliség, a nyugdíjasok is kaptak nyugdíjemelést, Voltaire után
szabadon, „az adott világ a lehetséges világok legjobbika, máskülönben
nem lett volna észszerű Istennek, hogy egyáltalán teremtse”. Csak azok
a migránsok, a „sorososok”, ja, és a Gyurcsány, ne lennének! Mindezt
töltögeti rendületlenül az agyunkba kormányközeli média is.
Mi meg éljük dolgos hétköznapjainkat, és csak azt vesszük észre, hogy
egyre kevesebbet ér a kosztpénz, kedvenc és szükséges élelmiszereink
napról napra, hétről hétre drágábbak, gyerekeink egyre rosszabbul teljesítenek az iskolákban, ahol egyre több inzultus éri a tanárokat és a
gyerekeket is, de nehéz és nem konfliktusmentes a busz-, a villamos- és
a trolibuszvezetők élete sem. Gyerekeink, unokáink alig várják, hogy elmenjenek, és külföldön tanuljanak, dolgozzanak és kezdjenek új életet.
Egyre több a hangos szóváltás az utcákon, a közlekedési eszközökön, a
boltokban, végeláthatatlanok a várólisták az orvosi rendelőkben, a kórházakban. Lassan kiszorulunk a magánosított Balaton-partról, de a tervek szerint visszaállamosítják az iskolák után az óvodákat és talán még
a bölcsődéket. Egy diszkontáruház-lánc targoncása, pénztárosa is többet
visz haza, mint a pedagógus, a közalkalmazott, a mentős, a rendőr, a
tűzoltó vagy a köztisztviselő.
Ma 2020-ban egy olyan országban élünk, ahol a jólétünket csak a remek
statisztika bizonyítja, ahol minden egyes magyarra fejenként átlagosan
5,5 millió forint pénzügyi megtakarítás jutott 2018 végére. Nálunk csak
a miniszterelnök szegény, de nagyon, mert neki nincs egy fillér megtakarítása sem. Papíron. Szegény miniszterelnök. Szegény ország!
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Marianna főigazgató a testületi
ülésen elmondta: a KEI struktúraátalakítása kapcsán lehetőség
nyílik egynapos sebészeti ellátás kialakítására az Ady Endre
úti szakrendelő harmadik emeletén. Ennek kialakítása három
ütemben történne meg épületen
belüli szakellátás-átszervezéssel (költözéssel), amelynek első
állomásaként a labor leköltözik

MENZA

ANTIKORRUPCIÓS
TÉNYFELTÁRÓ
BIZOTTSÁG ALAKUL

Lakoma online
Ma már nem kell a szülőknek személyesen megjelenni az intézményekben,
hogy befizessék a gyerekek menzáját.
Ezt kényelmesen, egy gombnyomással
akár otthonról, a munkahelyről is megtehetik – tudtuk meg dr. Bernát Péterné Rácz Fatimától, a Gazdasági Ellátó
Szervezet (GESZ) Közétkeztetési Csoportjának vezetőjétől. Három lehetőség
van az ebédbefizetésre: a Kispest alkalmazással, az interneten (bankkártyával
vagy utalással), illetve készpénzzel az
iskolában. Az alsós gyerekek esetében
jelenleg 417 forintot, míg a felsős gyerekek esetében 677 forintot kell fizetni
naponta. Internetes befizetéskor az önkormányzat honlapján kattintsanak az
„Intézményi befizetés” ablakra, amely
a GESZ honlapjára vezet, ahol csak követni kell az utasításokat, és könnyedén
megoldható a befizetés.
Készpénzes befizetésre minden hónap
15. és 20. között, kedden és szerdán 7 és
10 óra, valamint 14 és 17 óra között van
lehetőség az iskolában. A pótbefizetés
napja mindig a következő hétfő, amikor
7 és 10 óra, valamint 14 és 17 óra között
lehet befizetni.
A szülők különböző kedvezményeket is
igénybe vehetnek a gyerekek után. Száz
százalékos kedvezmény azoknak jár,
akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, illetve ahol a
gyerekek nevelésbe vételét rendelte el
a gyámhatóság. Ötven százalékos kedvezmény a tartósan beteg vagy a sajátos
nevelési igényű gyerekek után vehető
igénybe. Ezen kívül a nagycsaládosok
(három vagy több gyerek) is kedvezményt kapnak.
Lehetőség van akár az ebéd lemondására
is (másnaptól) a Kispest alkalmazáson
keresztül okostelefonon, interneten az
intézményi befizetésnél, illetve az iskolában telefonon 7.30 és 9 óra között. Az
óvodák és iskolák aktuális étlapjai a kispest.hu/kispest/kozetkeztetes és a gesz.
kispest.hu/hetietlap oldalon olvashatók.
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Sok leendő kis elsős is eljött a tájékoztatóra

Szülői értekezlet a beiratkozásról
A Károlyi gimnáziumban
tartott tájékoztatón Gajda
Péter, Kispest polgármestere arról beszélt, hogy ugyan
2017 óta az önkormányzatnak már nincsenek intézményfenntartói kötelezettségei az iskolákkal szemben,
mégis kiemelten fontos,
hogy a kapcsolat megmaradjon az intézményekkel, az
önkormányzat nem engedi
el az iskolák kezét, és lehetőségeihez mérten próbálja
támogatni azokat. Folytatódnak a felújítások, nem
szűnnek meg az olyan ingyenes szolgáltatások, mint
például az ingyenes füzetcsomag tanévkezdéskor az
1–5. osztályosok számára,
vagy a nyári táborok és a
részvétel a diákcsereprogramban. Gajda Péter hangsúlyozta, a 13 millió forintos
(intézményenként 1-1 milliós) iskolatámogatási alap is
megmarad. Kitért arra, hogy
az önkormányzat folyamatosan egyeztet a tankerülettel,
amellyel kiváló a kapcsolata.
Elmondta még, hogy nem
írta alá a megállapodást az új

Az általános iskolai beiratkozás 2020.
április 23-24-én lesz. A 620 tanköteles
kisgyerekből várhatóan 400-450 kezdi
meg tanulmányait ősszel – tudtuk meg
a leendő első osztályosok szüleinek
tartott tájékoztatón.
közétkeztetési céggel, mert a
felettes szerv visszajelzését
várja, hogy szabályos volt-e
a közbeszerzési eljárás a
szolgáltató kiválasztásakor.
Hozzátette, az önkormányzatnak célja, hogy jó minőségű ételt kapjanak a gyerekek a jövőben is.
Az iskolai étkeztetéséről
és a befizetés rendjéről a
Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) közétkeztetési
csoportvezetője, dr. Bernát
Péterné Rácz Fatima tartott
tájékoztatást.
Az iskolaérettség kritériumairól Molnár Anikó okleveles
gyógypedagógus,
szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIX.
kerületi Tagintézményének
munkatársa beszélt. Az ér-

deklődő kispesti szülők a
XIX. kerületi Pedagógiai
Szakszolgálathoz fordulhatnak információért.
A Külső-Pesti Tankerületi Központ igazgatója, Bak
Ferenc az általános iskolai
felvételi eljárás menetét, a
tanév rendjét és a beiskolázás jogszabályi hátterét
ismertette, beszélt a legfontosabb fogalmakról (pl. nevelési év, tanítási év, tanítási
nap, tanórán kívüli csoportos és egyéni foglalkozások,
egész napos iskola, egész
napos bent tartózkodás, tankötelesség). Elmondta, hogy
az iskolai beiratkozás 2020.
április 23-24-én lesz, a 620
tanköteles kisgyerekből várhatóan 400-450 kezdi meg
általános iskolai tanulmányait ősszel Kispesten.

Csaknem 60 millió forintból korszerűsítik a járóbeteg-rendelést

Jelentős fejlesztések
lesznek a szakellátásban
A holokauszt emléknapján –
1945. január 27-én szabadult fel
az auschwitzi haláltábor – tartott
testületi ülés kezdetén a képviselők egyperces néma felállással
tisztelegtek az áldozatok emléke előtt. Döntöttek arról, hogy
a Segítő Kéz Kispesti Gondozó
Szolgálat intézményvezetője a
következő öt évben is Balázs
Piroska lesz. A képviselők döntése szerint 2020. július 1-je a
köztisztviselők számára munkaszüneti nap. A polgármesteri hivatal 2020. évi munkarendjében
a nyári igazgatási szünet július
20-tól augusztus 23-ig, a téli
igazgatási szünet december 21től 2021. január 3-ig tart.
A pályázat útján értékesített
Kossuth tér 23-24. alatti társasház felújításához kapcsolódóan
55 új parkolóhely épülhet kerületi helyszíneken (az új tulajdonosok az építési engedélyeztetési
eljárás során a parkolómérlegben
megállapított parkolóhelyek esetében 55 parkolóhely építéssel

Az év első testületi ülésén a szakrendelő
szakmai terveiről, fejlesztéseiről, parkolóhelyek létesítéséről, valamint antikorrupciós
tényfeltáró és vizsgálóbizottság felállításáról, összetételéről és működésének időtartamáról is döntöttek a képviselők.

DR. KUMIN MARIANNA
való megváltását kérelmezték az
önkormányzattól). Jóváhagyták
a képviselők a Kispesti Egészségügyi Intézet (KEI) struktúraátalakításához kapcsolódó
szakmai tervét. Az egészségügyi

szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
szóló rendelet szerint a járóbeteg-szakellátásra hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatót
2019 decemberében egyszeri
díjazás illeti meg. Az intézet
számlájára „struktúraátalakításhoz kapcsolódó díj” jogcímen
2019. december 30-án 57 millió 335 ezer 100 forint érkezett
a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől. A támogatás
felhasználására a szakmai terv
fenntartó általi jóváhagyását követően kerülhet sor. Dr. Kumin

a földszintre. Ötszázezer forinttal támogatja az önkormányzat
a hajléktalanok ellátásával, valamint a krízishelyzetben levők
fogadásával foglalkozó Misszió
Alapítvány – Micva Ház – Jótett
elnevezésű szervezet 2020. évi
tevékenységét. Lényegi módosításokkal fogadta el a testület
Ferenczi István önálló indítványát antikorrupciós tényfeltáró
és vizsgálóbizottság (AKTV)
felállítására. A képviselő javaslata szerint a bizottság nyilvános
ülésekkel hat hónapig működött
volna, de a vita után a testület
három hónapos működést szavazott meg a bizottságnak, amelynek módosított feladata „a sajtóban a 2019-es önkormányzati
választások időszakában, továbbá ezt követően hang- és videofelvételeken, valamint írásban
megjelent, Kispestet érintő, korrupció gyanúját vagy egyéb vis�szaéléseket felvető, esetlegesen
felmerülő további hasonló ügyek
vizsgálata, vizsgálati beszámoló
készítése, és szükség szerint személyi és/vagy az önkormányzat
működésére vonatkozó strukturális átalakítási javaslatok megfogalmazása a korrupciós kockázat csökkentése érdekében.
Az AKTV zárt ülésen dolgozik,
működésének részletes szabályairól saját hatáskörben dönt,
és a vizsgálat lezárását követően
jelentést tesz a képviselő-testületnek.” Tagjai: Ferenczi István
(elnök), Domokos Gábor (alelnök), Dódity Gabriella, Fekete
László, Fekete Márk, Paróczai
Anikó, Ábelné dr. Juhász Mária
(külsős ügyvédként), Sólyomfi
Andrea Hanna (külsős tagként,
mert az eredetileg javasolt Varga
Attila alpolgármesterként nem
vehet részt a munkában).
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FOTÓPÁLYÁZAT

ZÖLDPROGRAM

Óriási siker
Kispest Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága „Városi
ember és a környezet” címmel fotópályázatot hirdetett a kerületben élő
középiskolás és általános iskolai felső tagozatos tanulóknak. A negyven
legjobb pályamunkából rendezett
kiállítást február 28-ig láthatják a Városháza aulájában. Az idei pályázaton
25 pályázótól 75 pályamű érkezett, a
jelentkezők szinte mindegyik kategóriába küldtek pályaműveket, és egy
negyedik, korábban nem tervezett
kategóriában is hirdettek eredményt.
A zsűri tagja, Getto Márton szerint a
mobiltelefonok világában az igazi fotósnak nagyon oda kell figyelnie arra,
hogy ne árassza el a világot „kevésbé
jól sikerült” képekkel.
Az Ember és a környezet kategóriában 1. helyezett: Szőke Anna Sára –
Bolyai iskola 6. b, 2. helyezett: Nemes Ábel János – Ady iskola 6. b, 3.
helyezett: Mátrai Hajna Csilla – Deák
gimnázium 9. ny/b.
Az élő természet képbe zárt pillanatai
kategóriában 1. helyezett: Tóth Réka
– Bolyai iskola 5.b, 2. helyezett: Németh Zsófia – Bolyai iskola 6. a, 3.
helyezett: Mátrai Hajna Csilla – Deák
gimnázium 9. ny/b.
Környezetvédelem kategóriában 1.
helyezett: Fekete Anna – Vass iskola
8. a, 2. helyezett: Mátrai Hajna Csilla
– Deák gimnázium 9. ny/b, 3. helyezett: Papp Annabella – Bolyai iskola
8. b.
Makro kategóriában 1. helyezett:
Popp Péter – BKSZC Gundel Károly
Szakképző Iskola 12. oszt., 2. helyezett: Kósa Bertalan – Bolyai iskola 5.
b, 3. helyezett: Polgár András – Bolyai iskola 7. b.
Emléklaposok: Kecskés Anna Róza,
Lajtner Kamilla, Szőke Zoltán Marcell, Vámos Leóna, Halmos Dorot�tya, Pap Johanna, Kiss Csaba, Knódel
Lívia, Váli Szilvia, Bátai Liza, Polgár
István Márk, Horváth Ákos, Benkovics Márk, Körmendy Annamária,
Tóth-Eperjesy Anna.
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Ilyen is van
Városházi információk szerint a Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársai tájékoztatták a városvezetést, hogy egy
magát megnevezni nem kívánó cég
száz hársfát ajánlott fel, amelyet az
erdészet szakemberei decemberben
el is ültettek Kispest legnagyobb pihenőparkjában, a Vak Bottyán utca
és a Liszt Ferenc repülőtérre vezető
gyorsforgalmi út közötti, Kút-tóierdőben. Mint korábban megírtuk, a
beruházás a kispesti önkormányzat és
a Pilisi Parkerdő Zrt. összefogásában
valósult meg, Kispest 20 millió forint
támogatást nyújtott.

Január végén egy nap kétszer is jártak szakemberek a területen

Összehangolt ellenőrzést ígérnek a KöKi-n
Lakossági bejelentésre villámellenőrzést tartottak január végén egy nap kétszer is a
KöKi területén a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájának szakemberei, a Fővárosi
Önkormányzati
Rendészeti
Igazgatóság (FÖRI), az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat XX. kerületi
Hivatala, a Kerületi Rendőrkapitányság, valamint a Kispesti
Rendészeti Központ munkatársai. A városvezetés korábbi
munkáját folytatva, továbbra
is folyamatosak lesznek az
ellenőrzések a KöKi forgalmi
csomóponton és a környékén.
Az összehangolt munkában
részt vesznek a kerületi rendvédelmi szervek, az önkormányzat illetékes irodája,
illetve a hatóságok – ígérte a
kerület közrendjének és tisztaságának felügyeletével megbízott alpolgármester, Varga
Attila. Mint arról már korábban beszámoltunk, a KöKi-n
mindennapos jelenség, hogy
a hajléktalanok a közterületen

Idén is folyamatosak lesznek az ellenőrzések a KöKi közlekedési csomóponton
és a környékén, amelyben részt vesznek
a kerületi rendvédelmi szervek, az önkormányzat illetékes irodája, illetve a
hatóságok – ígérik a Városházán.

VARGA ATTILA
életvitelszerűen tartózkodnak,
mások szeszes italt, valamint
kábítószert fogyasztanak, sokan illegálisan árulnak, illetve
a tömegközlekedési eszközökre várakozók nem az arra
kijelölt helyen dohányoznak.
Ennek következtében a te-

rület koszos, elhanyagolt, az
illegális tevékenységek a közlekedőket, a bevásárlóközpontba érkezőket zavarják,
akadályozzák. Az önkormányzat évek óta küzd a probléma
megoldásáért. Az illetékes
szervek, szervezetek hatékonyabb összefogást, rendszeres
ellenőrzést ígérnek. Az áldatlan állapotok felszámolását nehezíti, hogy a KÖKI Terminál
Bevásárlóközpont magánkézben van, de a közhasználatra
átadott tereinek használatát a
kerületi rendőrségen túl többen, a FÖRI kollégái, a Kispesti Rendészeti Központ önkormányzati rendészei is
jogosultak ellenőrizni.

KÖLTSÉGVETÉS

Néhány tábla már a felismerhetetlenségig elkopott, olvashatatlan

Pótolják, cserélik az utcatáblákat a kerületben
Nincs annál bosszantóbb, mint
amikor az ember utcatáblák
hiányában, vagy azok rossz állapota, olvashatatlansága miatt
nem tud megfelelően tájékozódni, és összevissza kóborol
kerületszerte. Az önkormányzat megkezdi a táblák pótlását,
cseréjét, ezért március 10-ig
lehet bejelenteni a hiányzó
vagy megrongálódott utcatáblákat. A Polgármesteri Hivatal
az elmúlt öt évben nagy hangsúlyt fektetett a közterületi

tájékozódás megkönnyítésére,
így az utcanévtáblák folyamatos pótlására avagy cseréjére.
Hogy maradéktalanul eleget
tehessünk ezen kötelezettségünknek, számítunk a lakosság segítségére is – tudtuk meg
Patek Gábortól, a Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda vezetőjétől. Az irodavezető arra kéri a kispestieket,
hogy amennyiben rossz állapotú vagy hiányzó táblát észlelnek lakókörnyezetükben,

úgy azt a varosgazd@kispest.
hu e-mail-címen vagy a 06-1347-4533-as telefonszámon is
jelezhetik a Városüzemeltetési Csoport részére. A március
10-ig bejelentett utcanévtáblaigényeket még a húsvéti ünnepek előtt teljesíteni tudják, így
ezen névtáblák kihelyezése
megkezdődik a kerítésekre és
a házfalakra – ígéri az irodavezető.

Források
Elfogadták a fővárosi forrásmegosztást január végén a fővárosi közgyűlésben. A forrásmegosztásról szóló
törvény alapján a bevételekből 2020ban a Fővárosi Önkormányzatot 54
százalék, a kerületi önkormányzatokat együttesen 46 százalék részesedés
illeti meg. Így Kispest helyi iparűzési adórészesedése idén 5 milliárd 61
millió 125 ezer forint, ami örvendetesen 152 millió 801 ezer forinttal több,
mint tavaly. A fővárosi forrásmegosztás alapja a várható iparűzési adóbevételekből 323 milliárd forint lesz.
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ÉLETMENTÉS

FŐHAJTÁS

Megemlékezés
az évfordulón

Gyors segítség
a sportpályán
Örömmel olvastuk a hírt, hogy az önkormányzat és a Magyar Labdarúgó
Szövetség jóvoltából már a tavaly felújított Tichy Lajos Sportközpontban
is van automata újraélesztő készülék!
A defibrillátor életet menthet, hiszen
használata igen egyszerű, minden teendőt magyarul elmond, így a mentők
telefonos segítségével azonnal megkezdhető a beteg ellátása. A sporttelepen kívül a Kispesti Polgármesteri
Hivatalban is évek óta van ilyen készülék.

Az idei ünnepségen Mezey Zsoltot, a KMO hangtechnikusát díjazták

Önkormányzati elismerés a kultúra napján

PREVENCIÓ

Juhász Dániel, Gajda Péter és Győri Imola a díjátadón

Egészségnap
a Segítő Kéznél
Tizenkettedik alkalommal rendezte
meg prevenciós egészségnapi rendezvényét a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat, ezúttal a Zöld Diófa
Idősek Klubjában. Hat helyszínen
csaknem húszféle szűrővizsgálat között szerepelt szemészeti szűrővizsgálat szemész szakorvossal, ortopédiai
szűrővizsgálat rehabilitációs szakemberrel, vércukor-, véroxigénszint-,
koleszterinszint- és vérnyomásmérés.
De nem maradt el idén sem Nick Árpival a Mozgásmatiné.
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Kispest Sportjáért-díj
Győri Imola, Juhász Dániel
és Oláh László kapott Kispest
Sportjáért-díjat 2019-ben. A
díjazottak személyére egyesületi vezetők, iskolaigazgatók
küldtek javaslatokat. A beérkezett hat javaslat közül az önkormányzat Közművelődési,
Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottsága, a kitüntetési rendeletnek
megfelelően, három szakembernek ítélte oda az elismerést, amelyet Gajda Péter polgármester, Kertész Csaba és
Vinczek György alpolgármesterek adták át a Városházán.

Győri Imola, a Kispesti Bolyai János Általános Iskola
testnevelőtanára,
ritmikus
gimnasztika szakedző, régebben junior válogatott sportoló
2004 óta oktatja a sportágra
az iskola diákjait, eredményesen versenyezteti a tehetséges
gyerekeket. Juhász Dániel, a
Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület dzsúdóedzője 2004
óta tart edzéseket fogyatékos és ép gyerekek részére
a Móra Ferenc és a Puskás
Ferenc általános iskolákban.
A Magyar Speciális Olimpiai
Szövetség dzsúdószakágának

vezetőhelyettese. Oláh László, a Kispest Sportegyesület
asztalitenisz-szakosztályának
vezetője 2000 óta szervezi a
szakosztály munkáját, segítségével a Gábor Áron Általános
Iskolában a tanmenetbe épített
asztalitenisz-oktatás indult. A
magyar korosztályos ranglistákon jelenleg húsz saját nevelésű tanítványa szerepel. Ötven
éve versenyszerűen asztaliteniszezik, 2017-ben az országos
veterán ranglista 13. helyezettje volt. (Oláh László helyett a
díjat fia vette át.)

Hiller István, az Országgyűlés
alelnöke, Kispest-Pesterzsébet országgyűlési képviselője
köszöntötte a jelenlévő kulturális szakembereket, a kerület
kulturális intézményeiben dolgozókat. Hiller István, aki a
munkáskultúra fellegvárának
nevezte a KMO Művelődési
Központot, ünnepi köszöntőjében arról beszélt, hogy a magyar kultúra napján nemcsak
emlékezünk, hanem ez jó alkalom arra, hogy elgondolkodjunk a jelenről és a belátható
jövőről is. Kell, hogy érezzük
azt a változást, amelyet a korábbi nemzedékeknek még
nem kellett átélnie, hiszen talán a könyvnyomtatás óta nem
volt ilyen nagy horderejű az átalakulás, amely kontinenseken
átívelve befolyásolta, alakította a viselkedéskultúrát, az emberek gondolkodását. Bár különbözőek vagyunk, nemünk,
származásunk, mentalitásunk
más és más, mégis összeköt
minket a közös múltunk. De

Kispesten a kerületi önkormányzat 2011ben alapított díjat a „Közművelődésben
végzett kiemelkedő munkáért” és adományoz emlékplakettet kiemelkedő közművelődési tevékenységért. Az emlékplakettet Tihanyi Viktor készítette.

DR. HILLER ISTVÁN
csak akkor van „előre”, ha
pontosan látjuk, mi az az érték
a múltban, amit befogadni érdemes. És ebben ma sok a vita,
amely nem a kultúrából fakad.
Ne akarja megmondani a politika, hogy mi a helyes, a megfelelő, és hogy miként működ-

jön a kultúra, hanem teremtse
meg a feltételeit annak, hogy
tehetséges emberek másokkal
megoszthassák tehetségüket,
identitásukat – tette hozzá. Hiller István a napi kultúrpolitikai
vitákra utalva határozottan kiemelte: a politika hagyja végre
békén a kultúra szereplőit, ne
akarja irányítani a kulturális
élet, a kultúra színtereinek belső életét, működését! Az elismerést Gajda Péter, Kispest
polgármestere, Paróczai Anikó
önkormányzat képviselő, átláthatósági és egyenjogúsági tanácsnok, Hiller István országgyűlési képviselő és Vinczek
György alpolgármester adta át
Mezey Zsoltnak.

Hetvenöt évvel ezelőtt, 1945. január
9-én fejeződtek be a II. világháború harcai Kispesten. Ez alkalomból,
mint minden évben, most is megemlékezést tartottak a Városház téren
álló emlékműnél. Sajnos az évek
múlásával egyre kevesebben jönnek
el egy-egy ilyen megemlékezésre.
Az idősek, akik még emlékeznek
az akkori eseményekre, egyre kevesebben vannak. Vinczek György
alpolgármester a Kispesten született
Mátyás Ferenc József Attila-díjas
költő Városszéli szülőföld című,
1981-ben megjelent riportkötetéből
a korabeli polgármester, Petri Miklós visszaemlékezését idézte a 75
évvel ezelőtt történtekről, a város
nehézségeiről, a lakosság nélkülözéseiről a háborús időkben. Felolvasta Mátyás Ferenc Pest siratása
című versét, majd arra kérte a megjelenteket, hogy a katonahősöknek
állított emlékmű előtt gondoljanak
a polgári áldozatokra, az elhurcolt
kispestiekre és mindazokra, akik
megszenvedték a világégést.
A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége kispesti szervezetének képviseletében Szonderik
Gyula, a Romák Felzárkóztatásáért
Egyesület nevében Losó Györgyné
és Lugosi Losó Magdolna, az önkormányzat képviseletében Gajda Péter
polgármester, valamint a három alpolgármester, Vinczek György, Kertész Csaba és Varga Attila hajtott
fejet és helyezett el koszorút a csaknem 3,5 méter magas, bronzból készült emlékmű talapzatán. A békét
szimbolizáló nőalakot, Tar István
szobrászművész alkotását, 1960ban állították fel a téren. „E szobor
azon katonahősöknek állít emléket,
akik 1945 első napjaiban a városunk
területén folyó harcokban vesztették
életüket a fasizmus elleni küzdelemben” – olvasható az emlékmű talapzatán lévő emléktáblán.
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KÖSZÖNET

LOMTALANÍTÁS

Elismerés
Hosszú idő után ez az első olyan év,
amikor évbúcsúztatóra hívta össze
dolgozóit a Kispesti Egészségügyi
Intézet vezetése. Az ünnepség keretében személyre szóló elismeréseket
és pénzjutalmat adtunk át. Örömmel tudatjuk, hogy dr. Szicsek Judit
felnőtt háziorvos az „Év orvosa”,
Kis-Steinbach Alíz urológiai szakasszisztens az „Év asszisztense” és
Balázs Róbertné intézeti kézbesítő
az „Év dolgozója” lett. Ezen kívül
kilenc dolgozó részesült főigazgatói
dicséretben – tájékoztatta lapunkat dr.
Kumin Marianna főigazgató.

ELLÁTÁS

Gyermekszem
Sok-sok erőfeszítésnek, egyeztetésnek köszönhetően ismét lesz gyermekszemészeti rendelés a Kispesti
Egészségügyi Intézetben – tájékoztatta lapunkat az intézmény főigazgatója, dr. Kumin Marianna. A hír
szerint 2020. február 1-jétől heti 6
órában, csütörtökönként 14-től 20
óráig dr. Szűcs Katalin fogadja a kis
betegeket! Korábban beszámoltunk
arról, hogy szakember hiányában
nemcsak a kerületben, hanem országosan is hiányzott a területi egészségügyi ellátásból a gyermekszemészeti
szakrendelés, akadozott a gyógyítás.
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Hamarosan

Balázs Piroska intézményvezető havonta tart étlapegyeztetést

Mi kerül az asztalra?
A havi megbeszéléseinken,
étlapegyeztetéseinken mindig
jelen van az intézményekre is
főző Klassz Menza Kft. Puskás iskolai konyhájának élelmezésvezetője,
Medveczki
Anett és a szolgáltató dietetikusa, Gulyásné Böröcz Katalin, de a kft. vezetését is mindig képviseli valaki. Minden
hónapban meghívjuk a hét
gondozóegységünk valamelyikéből azok képviselőit, akik
intézményen belül étkeznek,
akik hazaviszik, illetve akiknek házhoz szállítja az ennivalót a szolgáltató, és most itt
van velünk Sturovics Regina,
a Kertvárosi Idősek Klubjának
megbízott vezetője is, hiszen
februárban a kertvárosiak kívánságait, észrevételeit ves�szük figyelembe a havi étlap
összeállításánál – mutatta be
Balázs Piroska a havi fórum
résztvevőit. A megbeszélések
kiindulópontja mindig a következő havi tervezett étlap, amelyet minden alkalommal előre
megküld a szolgáltató, valamint az intézmények naponta
készítenek írásos értékelést az
aznapi étel minőségéről, men�nyiségéről, tálalásáról – meséli

Hogy mi kerüljön februárban a Segítő Kéz
Kispesti Gondozó Szolgálat (SKKGSZ) gondozottjainak asztalára, ételhordójába,
erről közösen döntöttek a szakemberek
és a szolgáltatásokat igénybe vevők képviselői az étkezési fórumon.
Balázs Piroska, aki elmondja azt is, hogy immár hatodik
esztendeje ez a rend a kispesti
szociális étkeztetésben, amelyhez ragaszkodnak, mert a szolgáltatóval való rendszeres és
következetes kapcsolattartás,
visszajelzés az alapja annak,
hogy megfelelő legyen az ellátás színvonala. Napi elvárás
az intézményvezetőkkel szemben, hogy „kóstoljanak”, és a
felmerülő gondokat, minőségi
kifogásokat,
észrevételeket
azonnal, a szolgáltatónak jelezve rendezzék az ellátottak
érdekében, mert csak így van
lehetőség a pótlásra is. Éhen
ellátott nem maradhat – hangsúlyozta. Az egyeztetésen
megtudtuk azt is, hogy a szociális étkeztetésben résztvevők mindig A és B menüből
választhatnak. Mivel a konyha

óvodás és iskolás gyerekeknek is főz, komoly feladat a
három korosztály szükségleteinek összehangolása. Balázs
Piroska felhívta a figyelmet
arra, hogy bár a szolgáltató
napi több mint 300 adagot főz
a szociális gondozásban lévőknek, ebből több mint 30 adagot
valamilyen diéta szerint, de ezt
kizárólag szakorvosi javaslatra (nem elég a háziorvosi javaslat) tudják biztosítani. Az
étlapegyeztető fórum általános tapasztalata, hogy a „nem
válogatósaknak” különösebb
gondja, baja nincs az étkeztetés minőségével és mennyiségével, annak ellenére, hogy a
sokszor napi szinten munkaerőgondokkal küzdő szolgáltatónál előfordulnak tálalási
és technikai hibákból adódó
minőségi kifogások.

A diáktestület hetente ülésezik (középen az ifjú polgármester)

A KIFÖ adománygyűjtése
A Kispesti Ifjúsági Önkormányzat (KIFÖ) kinőtt, megunt, de kifogástalan állapotban
lévő ruhák gyűjtését szervezte
meg decemberben a kerületi
iskolákban – tudta meg lapunk
Szlaby Dánieltől, aki tavaly
szeptember óta a kerület ifjúsági polgármestere. A nyolcadik osztályos, Bolyai iskolába
járó ifjúsági polgármester arról is beszámolt, hogy akciójukban a kerületi általános
iskolák közül a Bolyaiban, a
Gáborban, az Eötvösben, az
Erkelben, a Kósban, a Pannóniában, a Puskásban, vala-

mint a Vassban, a középiskolák közül pedig a BVHSZC
Semmelweis Ignác Szakképző
Iskolájában helyeztek el kartondobozokat, ezekbe tehették
be az adományozók a ruhákat.
Az elszállításban a Gazdasági
Ellátó Szervezet (GESZ) munkatársai segítettek. A kilenc iskolában rengeteg holmi gyűlt
össze, nagy részüket már nem
is tudta befogadni a kispesti
József Atilla Gyermekotthon.
Így a ruhákat a Magyar Vöröskereszt csepeli szervezetébe,
illetve a Kispesten működő
Ezer Daru Adományboltba jut-

tatták el abban a reményben,
hogy lesznek, akiknek segítenek ezzel. Az ifjú polgármester elmondta azt is, hogy
a KIFÖ ebben az esztendőben
számtalan kerületi programot
szervez és sok rendezvényen
vesz részt, és lesznek a gyerekeknek szóló pályázatai is.
Ma már el sem lehet képzelni a
kerületi nagyrendezvényeket,
például az úszóversenyeket a
KIFÖ tagjai nélkül, akik mindig aktívan részt vesznek az
önkormányzat programjain is.

Kispesten városrészenként más-más
időpontban, február 23. és március
2. között lesz az éves lomtalanítás!
Az FKF Zrt. az értesítőlevélben, illetve a társasházak lépcsőházaiban
kifüggesztett plakátokon is megadott
kihelyezési időpontot követő napon
szállítja el a lomokat. A Zöldprogram
Iroda tájékoztatása szerint a lomtalanítás során nem szabad kihelyezni
– mert az FKF Zrt. nem szállítja el
– a háztartásokban naponta képződő hulladékot, ipari, mezőgazdasági,
szolgáltatási tevékenység következtében keletkezett hulladékot, veszélyes hulladékot, építési törmeléket,
gumiabroncsot, zöldhulladékot (ág,
nyesedék, lomb, fű), szénport, hamut,
földet, elkülönítetten gyűjtött üveg-,
papír-, műanyag és fémhulladékot és
gépjárműroncsot.
A lomokat a lakóházuk előtt, a járművekkel jól megközelíthető közterületre helyezzék ki! A lomokat ne az
úttestre tegyék, mert akadályozhatják
a forgalmat, illetve balesetet okozhatnak! Az FKF a lomtalanítást követően elvégzi az úttest takarítását. Az
ingatlan előtti járdaszakasz tisztaságának biztosítása az ingatlan tulajdonosának, illetve üzemeltetőjének kötelessége! A háztartásokban keletkező
veszélyes hulladékok átvételére az
FKF Zrt. minden lomtalanítási körzetben az elszállítás napján ideiglenes gyűjtőpontot létesít. A veszélyes
hulladékok leadására a lomok kihelyezését követő napon van lehetőség.
A gyűjtőpontokon leadható veszélyes
hulladékok: sütőolaj és göngyölegei, festékmaradék és göngyölegei,
olajos műanyag flakon, oldószerek,
hígítók, növényvédő szerek, akkumulátor, szárazelemek, elektromos és
elektronikai hulladék, gumiabroncs,
szórópalack, fénycső, gyógyszerhulladék. A lomtalanításról bővebben:
https://www.fkf.hu/tajekoztato-2020evi-lomtalanitasrol.
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persze a szüleivel él egy fedél alatt a kertes
házban, óvodás kora óta érdeklődik a természet iránt, de a rovarokhoz való kötődése
az elmúlt négy-öt évben növekedett olyan
szintre, hogy bele mert vágni egy-egy faj
házi szaporításába is. Mint mondja, családja ma már belenyugvással tűri, hogy a
ház legkülönbözőbb pontjain, leginkább a
konyhában, tartja a terráriumokat, preparátumokat, de mindenben támogatják.
Zoli a tenyésztéshez szükséges egyedeket
különböző börzéken, illetve az interneten
szerzi be.
– Elég sok a buktató a tenyésztéshez, hiszen van úgy, hogy a külföldről érkező peték, rovarok nem élik túl a szállítást vagy
sérülnek, vagy sajnos van olyan is, hogy
eleve „rosszak”, azaz nem alkalmasak szaporodásra. Néhányan ebből üzletet csinálnak itthon és külföldön is.

Szőke Zoltán,
az ifjú, tehetséges kispesti bogarász
Az iskola volt tanítványa, Szőke Zoltán élő rovarok bemutatásával színesített természettudományos előadásával nyitották
meg decemberben a Bolyai VegyÉszNapok című rendezvénysorozat a Bolyai iskolában. Zoli, miközben egyre felszabadultabban
beszélt bogarairól, szokatlan hobbijáról, szenvedélyéről, szeme sarkából figyelemmel kísérte a hozott állatokat, amelyek
olykor szívesen szöktek volna alkalmi bemutatóhelyükről. A
Bolyaiban hamar elszaladt az őrá szánt tanítási óra, sok-sok
kérdést tettek fel neki a gyerekek, sőt a bátrabbak meg is foghattak néhány példányt a rovarok közül.

A rovarok, sáskák, bábok, hernyók, peték puszta emlegetésére kialakuló kezdeti vakaródzást,
látványos irtózást és ódzkodást hamar a kíváncsiság váltotta fel az érdeklődő ötödikesekből
összeszervezett osztályban, ahol a jelenleg a
Szent László Gimnázium 9. osztályos diákja,
a természettudományok után érdeklődő Szőke
Zoltán mutatta be élő rovar- és preparátumgyűjteményének leglátványosabb darabjait.
– Zoli meghívása nem véletlen, hiszen azt
szeretnénk, ha a gyerekek nem félnének, irtóznának a rovaroktól, bogaraktól, egy kicsit
megismernék életüket, szaporodásukat és tartásukat. De nem titkolt szándékunk az is, hogy
az általános iskolás korosztályhoz korban közel állók közül mutassunk be olyan „csodabogarakat”, akik valamiben kitűnnek a kortársaik
közül mindamellett, hogy remekül helytállnak
a tanulásban is – mondta Röhrig Éva, az iskola
igazgatója, aki ebben a röpke egy órában volt a
kezdetben kicsit lámpalázas előadó és a gyerekek segítségére a rendhagyó tanórán.
Szőke Zoli, aki elmondása szerint jelenleg
csaknem 30 különböző faj háromszáz egyedével, ezen kívül két kutyával, három macskával, két nyúllal, két ékszerteknőssel, négy
görögteknőssel és néhány hüllővel, na meg

– A rovartenyésztés nem olcsó mulatság.
Van úgy, hogy egy-egy tenyészthető példányért akár 5-10 ezer forintot is elkérnek.
Igaz az is, hogy ha sikerül a tenyésztés, akkor ebből lehet egy kis zsebpénzt is szerezni. De ez egy nagyon aprólékos, időigényes
munka, hiszen nagyon fontos, hogy megfelelő hőmérsékletet, szellőzést és párás
levegőt biztosítsunk az állatoknak, és még
akkor is ott a rizikó, hogy sokszori nekifutásra sem sikerül új egyedeket tenyészteni –
avatta be fiatal hallgatóit néhány titokba az
ifjú természetbúvár, akit jelenlegi gimnáziumi osztályában még nem tartanak „bogarasnak”, mert még nem ismerik különleges
hobbiját. Amit ő annyira nem is bán, de fura
elfoglaltságával az Emberi Erőforrások Minisztériuma a „Nemzet Fiatal Tehetségeiért
Ösztöndíj” pályázatán Természetközelben
című munkájával 200 ezer forint támogatást nyert. Ennek keretében önként vállalta,
sőt, a pályázatba is belefogalmazta, hogy
korosztályának tart majd előadásokat a természetben élő rovarokról. A támogatást az
előadásokon kívül tárgyi eszközök vásárlására, rovardobozokra, szakkönyvekre és
preparáláshoz szükséges kellékekre is igényelte, mert Zoli nemcsak az élő állatokat
gyűjti, tenyészti, hanem megtanulta ezeket
preparálni, kiállíthatóvá tenni is.
– Mivel a rovarok nem sokáig élnek, és
egy-egy szép példányt érdemes megőrizni,
így az egyszerűbbeket már 10-15 perc alatt
tudom preparálni. De mondjuk egy-egy
lepke preparálása eltart akár 15-20 percig
is. A preparátumok azonban nagyon érzékenyek, az úgynevezett „múzeumbogár” a
legnagyobb ellenségük, mert szinte teljesen
szétrágja ezeket! Levendulával védekezünk
ellenük – mesélte töretlen lelkesedéssel
hobbijának mesterfogásait.
Zoli a gyerekek kérdéseire válaszolva elmesélte azt is, hogy a rovarok napi gondozása
a tanulás mellett bizony időigényes feladat,
ami legkevesebb két órát is elvesz a sza-

Röhrig Éva mentorként is büszkén segíti korábbi tanítványát
badidejéből, de még az is előfordul, hogy a
tanulástól vagy az alvástól. A laikus nem is
gondolná, hogy naponta kétszer is, nyáron
a melegben még többször, reggel és este
párásítani kell az állatokat, amelyeket télen
zártabb, nyáron szellősebb terráriumban
tart. Ezen kívül példányszámtól függően
heti kétszer kell cserélni a tápnövényeiket.
Kevésbé kényesebb fajnál esetleg lehet egy
kicsit „lazítani”, hiszen elég heti egy alkalommal a növénycsere. A tenyésztésben
lévő petéket jól szellőző dobozokban, homokos talajon tartja, gondosan dátummal
ellátva, így könnyű megfigyelni egy-egy faj
jellemzőjét, a kelési időt és hányadot.
Zoli két éve lelkes önkéntese az Újpesti
Lepkemúzeumnak, ami azt jelenti, hogy
rendszeresen segíti munkájukat, rendezvényeiken tájékoztatókat tart, olykor „bérnevelést” is vállal, és talán az ő tiltakozó
kampánybeli részvételének is köszönhető,
hogy nem számolták még fel ezt a páratlan
magángyűjteményt.
Zoli beszámolójából is jól kirajzolódott,
hogy a rovartenyésztést azoknak ajánlja elsősorban, akik már ismernek könyvekből,
tenyésztőktől egy-két dolgot, nem csak úgy
maguk vágnak bele.
– A kezdők figyeljenek arra, hogy mindenképpen megfelelő alapfelszerelés álljon a
rendelkezésükre. Az elején egy egyszerűen
tartható, kevésbé érzékeny fajjal kezdjenek.
Előbb azonban alaposan meg kell ismerni a
rovart, és csak utána szabad tartani! Kezdetben talán a legfontosabb, hogy olyan fajt
válasszunk, amelynek egész évben tudjunk
biztosítani a tápnövényt. Vannak fajok,
amelyek vegyes „étrendet” is elfogadnak,
így az évszaknak megfelelően táplálhatjuk
őket, de vannak olyanok is, amelyek kizá-

rólag egyféle növénytípussal táplálkoznak
– tanácsolja az ifjú szakember.
– A rovartartáshoz és a tenyésztéshez elszántság, felelősség, kitartás kell, és azt is
figyelembe kell venni, hogy ezek az állatkák nem lesznek bújósak, taníthatók. Szépségük és érdekességük pont abban rejlik,
hogy kissé kiszámíthatatlanok. Egyik napról a másikra megbetegszenek, akár egy
fertőzött növény, akár túl sok pára vagy a
huzat is okozhatja az elhullásukat. De mikor felnő egy-egy példány, sőt még sikeresen tovább is tenyésztettük, az nagy élmény
és büszkeség – foglalja össze egy mondatban, miért is vállalkozott erre a nem mindennapi hobbira Zoli.
Később megtudjuk azt is, hogy Zoli pályázati munkát adott be a „Fazekas Biológia”
versenyre, amelyet a Budapesti Fazekas
Mihály Gyakorló Gimnázium a Magyar
Természettudományi Múzeummal együtt
szervezett, és az ottani szakemberek segítségével bírálják majd el az érkezett pályamunkákat. Zoli biológiatanára szerint
rendkívül szép munkát adott le A preparátumok titkos élete sokat sejtető, ugyancsak
figyelemfelhívó címmel. Eredmény március elején várható, az egyik jutalom egy
előadás megtartása a Természettudományi
Múzeumban. Ezért is fontos számára, hogy
a Magyar Természettudományi Múzeum
esetében is észszerű döntés szülessen, hiszen fiatal kora ellenére, felelősen gondolkodva ő is azokkal ért egyet, akik szerint
a múzeum vidékre költöztetése nagyon sok
kárral járna. Versenymunkájában ezért is
szerette volna felhívni a figyelmet a rendkívüli értékekre.
Szorítunk Szőke Zolinak mi is!
Varga Ibolya
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2020. 02. 15., SZOMBAT 18:00 - 19:00

FÉNNYEL SZŐTT
SZERELEM

2012. január 13-án nyelte el a tenger
a 38 éves Fehér Sándort. Emlékére
gyújtottak gyertyát januárban a Romák Felzárkóztatásáért Egyesület
tagjai és vendégei a Kispesti Kaszinóban. A Costa Concordia hajó, amelyen hegedült, léket kapott. Fehér
Sándor, aki nem saját magát mentette,
hanem a gyerekeknek segített mentőmellényt húzni, még visszament a
kabinjába, talán a hegedűjéért, de a
hajóba betörő víz elsodorta. Az emlékezésen a kispesti zenész nagynénje,
Lakatosné Fehér Erzsébet beszélt a
hős fiatalemberről.

CIKI

Szegény…
Orbán Viktornak egy fillér megtakarítása sincs. Egy éve 1,39 millió forint,
másfél éve pedig 965 ezer forint volt
a bankszámláján, tavaly év végére
azonban lenullázódott a 2019-ről frissen benyújtott vagyonnyilatkozata
szerint. Továbbra is a XII. kerületi
Cinege utcai és a felcsúti ház van a
tulajdonában, nem vett új ingatlant,
autót sem, értékpapírt sem, egyéb
ingóság sem került a nevére, a 2002ben feleségével közösen felvett 20
millió forintos hitelből viszont tovább
törlesztett – írja a magyarnarancs.hu.

Képünk illusztráció

Fehér Sándor

Az önkormányzat évek óta sokat költ az intézmények felújításra

Elvehetik az óvodákat
is az önkormányzatoktól
Az újság úgy értesült, hogy a
kabinet továbbra sem tett le
erről a tervéről. „Ehhez csak a
jogalkotói akarat kell, minden
további nélkül megvalósítható” – mondta érdeklődésükre
Totyik Tamás, a Pedagógusok
Szakszervezetének (PSZ) alelnöke. Felmerül a kérdés, hogy
milyen intézményes rendszerben működhetnének tovább az
óvodák? A szakember szerint
meglenne a helyük, ugyanis
értesülései szerint a Belügyminisztérium oktatási osztályát
kibővítették. „Egyszer már
fordultunk az Emberi Erőforrások Minisztériumához, akkor cáfolták, hogy ilyen terveik lennének” – tette hozzá.
Totyik Tamás elmondta: jelenleg a pedagógustársadalom
nagyjából 150 ezer főállású
munkavállalóból áll. A közelmúltban leválasztották a
szakképzést, így „benne van
a pakliban, hogy tovább szalámizzák” a területet, hiszen
könnyebben lehetne a pedagógusokat kezelni, illetve egy-

A magyarnarancs.hu úgy értesült, a
kormány nem tett le arról, hogy elveszi
az önkormányzatoktól az óvodákat, és
„szalámizza” a pedagógustársadalmat. A
helyhatósági választások előtt ez már
felmerült, de később elült az ügy.
mással szembeállítani őket.
„Ügyes taktika. A bölcsődés
SNI-s (sajátos nevelési igényű – a szerk.) gyerekek után
jár pótlék, viszont az SNI-s
óvodások után nem. Próbálják

IDŐVEL SOR
KERÜLHET
A BÖLCSŐDÉKRE IS?
megosztani az egyes társadalmi és szakmai csoportokat” –
mondta az alelnök. Szerinte az
is elképzelhető, hogy idővel a
bölcsődéket is elveszik, hiszen
a kormány ki akarja üríteni

az önkormányzatokat. „Intenzív tárgyalások folynak arról,
hogy a vidéki kisiskolákat
megszüntessék, de legalább
a felső tagozatokat, mert nem
tudják ellátni a feladatokat”
– tette hozzá. Totyik Tamás
emlékeztetett, a hatévesek kötelező beiskolázásáról is úgy
hoztak meg egy jogszabályt,
hogy nem folytattak társadalmi vitát, csak bizonyos szervezetek véleményét kérték ki.
A döntés miatt 30 százalékkal
nőhet az első osztályba beiskolázottak száma, így KözépMagyarországon összeomolhat a rendszer, hiszen nincs
elég tanterem és pedagógus”
– mondta a szakember.

Bárdos Csaba filmesztéta
előadása a WKK-ban
a filmkockákon
megjelenített szerelemről
Belépődíj: 500 Ft/fő

További infomáció a wkk.kispest.hu honlapon
a programnál vagy 282-9895-ös telefonszámon.

Az előadás a Kultúrházak éjjel-nappal
programsorozat része!
WEKERLE • KULTÚRA • KÖZÖSSÉG

2020. 03. 07., SZOMBAT 16.00-18.00

NŐK 24 ÓRÁN TÚL
Kiállításmegnyitó
és könyvbemutatós beszélgetés
a WKK-ban a Nők napja alkalmából
Kiállítás Elekné Ilovai Gabriella,
Gyurcsó Józsa Petra és Halász Ildikó
munkáiból.
A megnyitó után Halmos Borbála
a #NŐ című könyvét mutatja be.
A részvétel díjmentes!

További infomáció a wkk.kispest.hu honlapon a programnál
vagy a 282-9895-ös telefonszámon.
WEKERLE • KULTÚRA • KÖZÖSSÉG

WKK - Wekerlei Kultúrház és Könyvtár Művelődési Ház

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

Mivel játsszunk?
Matolcsy György nemrég cikkben méltatta a Rubik kockát és –
nem mellesleg – saját gazdaságpolitikáját. Szerinte mindkettőre
igaz, hogy „egyszerre játék és tanulás”.
A cikk azokban a napokban jelent meg, amikor a forint árfolyama
újabb történelmi mélypontra zuhant. Lassan kezdjük megszokni
ezeket a mélypontokat, pedig aggódnunk kéne. Matolcsy viszont
cseppet sem aggódik, az említett cikkben egy sort sem ír a gyengélkedő, lassan nagybeteggé váló forintról. Miközben a lengyel
zloty, a cseh korona történelmi csúcson jár az év elején, a forint
sosem látott mélységekbe zuhant, egy euróért több mint 338 forintot kellett fizetni, és elemzők nem zárják ki a 350 forintos árfolyamot sem.
A forint jelenleg Európa leggyengébb devizája. Sőt, a világban is
az egyik leggyengébb, ha megnézzük a nemzeti fizetőeszközök
amerikai dollárral szembeni teljesítményét, csak a chilei peso, a
brazil reál és a dél-afrikai rand gyengébb nála. A Magyar Nemzeti
Bank és annak elnöke olyan látványosan hagyta sorsára a forintot,
hogy az egész világnak feltűnt, egyre nagyobb divat a nemzeti
valutánk gyengülésére spekulálni.
Közben sorra jönnek a számok a magyar gazdaság tavalyi évéről.
Ezekből kiviláglik, hogy kik viselik a legnagyobb terheket. Nos,
nem a vállalkozások, hanem a lakosság. A társasági adóbevételek
alig 300 milliárd forintot tettek ki 2019-ben, miközben a lakosság
befizetései közel 2700 (!) milliárdra rúgtak. Ha ehhez hozzáadjuk,
hogy a rekordnagyságú áfa nagy részét szintén a lakosság fizeti
meg, a tendencia világos. Minél kevesebb adót kelljen viselnie a
nagyvállalatoknak, és annál több adót kelljen viselnie az embereknek. A végeredmény: luxusban élő kevesek, küszködő tömegek.
Eközben Matolcsy szerint a gazdaságpolitika „játék és tanulás”.
Hát nem, nagyon nem.
A forint nem játék.
Az adó nem játék.
Az emberek sorsa nem játék.
Ha a jegybank elnöke ennyire szeret játszani, küldjünk neki egy
Rubik-kockát. Azzal játsszon, ne a forinttal, ne az országgal, ne
az emberi sorsokkal.
Burány Sándor
országgyűlési képviselő
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Wekerletelep szegényebb lett egy csodás emberrel, egy remek postással, de gazdagabb
a közösségi összetartozás élményével – írta
Facebook-oldalára Debreceni Zsuzsanna, az
esemény főszervezője.
„38 év után Józsi (Kenesei József), az egyik
wekerlei terület postása úgy döntött, hogy abbahagyja azt, ami 18 éves kora óta munkája,
és elhagyja a postát. Döntésének nyilván megvoltak a személyes okai, de ezek közül biztos,
hogy egyik sem az volt, hogy nem szerették
és becsülték őt azok, akikért dolgozott. Ezt mi
sem bizonyítja jobban, hogy amikor kiderült
a távozása, gyorsan szerveződni kezdett egy
egyre nagyobbra növő csapat, hogy együtt
elbúcsúztassa őt! Józsi utolsó munkanapja január 20-án volt, délutánra pedig mit sem sejtő
postásunk meghívást kapott egy nem létező
eseményre az egyik helyi oviba. Itt csaknem
80-90 ember zsúfolódott össze a kis tornateremben, ahol tapsviharral fogadták egykori
körzetének lakói! A lelkes összeesküvők süteményekkel, italokkal, és rengeteg ajándékkal,
tortával várták őt, hogy méltóképpen köszönjék meg neki a sokéves áldozatos, segítőkész,
odaadó és szeretettel végzett munkáját!
Még az ovisok is készültek, hisz a „postás bácsiról” készült rajzaikból is lett egy kis füzetecske, de egy hatalmas wekerlei képeslapon
az itt élők is kifejezték szeretetüket, sajnálatukat, kedves gondolataikat Józsi felé.”
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KIÁLLÍTÁS

Hódolat
A boldogság pillanatait mutatja be
Skoda Éva festőművész Horvátországban, 2001–2009-ben született
képeiből készült kiállítás a KMO
Előtér Galériájában. A képeket március 10-ig láthatják az érdeklődők. A
kiállítás egyben emlékezés az alkotó
2018-ban elhunyt férjére, Vincére is.
Feledy Balázs művészeti író a „Munkanapló” címet adta megnyitójában a
kiállításnak, utalva arra, hogy Skoda
Éva 2001 és 2009 között a helyszíneken dolgozott. Érződik a sorozatról,
hogy nem csupán egy nyaraló festőről van szó – mondta.

Fotó: Póder László
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A képeket váltott műszakban, szabadidejükben készítették

Gyermekkórtermet dekoráltak kispesti tűzoltók
A kerületi lánglovagok tűzoltó
témájú motívumokkal festették ki a Szent László Kórház
Gyermekinfektológiai Osztályának egyik gyerekszobáját,
amelynek dekorációit népszerű tűzoltó-rajzfilmekből merítették, mint például a Sam, a
tűzoltó, a Donald kacsa tűzoltó
kalandjai vagy éppen a Trombi
rosszcsont tűzmanója. A falak
dekorációját négy kispesti tűz-

oltó készítette. Nagy Tamás
tű. főhadnagy 1996. december
1-jétől hivatásos tűzoltó, több
kiállítása is volt már tűzoltó
tematikájú akril- és grafikai
képeiből. Baráth-Novák Csaba
tű. zászlós 1999. április 1-je
óta, Póder László tű. főtörzsőrmester 2006. február 15-től,
Farkas Zsolt tű. főtörzsőrmester 2005. szeptember 19-e óta
hivatásos tűzoltó.

A kerületi tűzoltók minden évben elhivatottan igyekeznek
örömet szerezni a gyermekeknek, hiszen tudják jól, hogy
gyermekkorban egyszer mindenki szeretne tűzoltó lenni. A
tűzoltók ezt az érzését szeretnék támogatni a betegségükből
gyógyuló gyermekeknek, hogy
egy rajz láttán erőt és kitartást
merítsenek gyógyulásukhoz.

Családbarát
A közösség biztatására pályázott és
kapta a Családbarát szolgáltató hely
és Családbarát munkahely címet Wekerlei Kultúrház és Könyvtár – adta
hírül az intézmény igazgatója, Szabó
Mária. Ez a védjegy minősítési lehetőség a pályázó munkahelyek és szolgáltató helyek számára, a tanúsítvány
birtokosa hiteles és minőségi értékelést kap a családbarát működésről. A
pályázó pozitív értelemben megkülönböztetheti magát versenytársaitól,
valamint előnyt szerezhet a minőségi
munkavállalókért folytatott küzdelemben.
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SZOLIDARITÁS

Ételosztás
Karácsony előtt az önkormányzat közös ebédre hívta meg a Kispesten élő
rászorulókat. A Klassz Menza Kft.
készítette el a kétszáz adag ételt, és
adományozott almát, narancsot, konzervet, szaloncukrot és süteményt tartalmazó kétszáz élelmiszercsomagot.
Az ételosztás szervezésében a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum,
a Közpark Kft., a Nagyboldogasszony
Plébánia Karitász Szervezete, a Magyar Vöröskereszt Kispesti Szervezete, a Forrásház népkonyhája, a Kijárat
Egyesület és a Misszió Alapítvány vett
aktívan részt.

A WKK „kreatív tandemje”, Bonencsuk Mónika és Kiss-Szitár Orsolya

Népművelők Kispesten

KÍVÁNSÁGLÁDA

Halász Géza saját bevételeiből támogatja a kispesti fiatalokat

Elkészült
Tizennégy kisgyerek kívánságát teljesítette a Városházi Mikulás decemberben. Az évek során voltak kedves
és furcsa kívánságok. Volt kisfiú, aki
kezdőrúgást kért egy Honvéd-mérkőzésen, és volt, aki egy fát szeretett
volna örökbe fogadni a Városház téren. Az év legkülönlegesebb rajzos kívánságát egy kisfiú dobta be a ládába.
Ő olyan alapanyagokat kért, amelyekből olaszos egytálételt tud készíteni
a családjának. A családi Facebookbeszámoló szerint januárban el is készült a finom ebéd! Egészségükre!

Bursa-ösztöndíjas diákok
kaptak magántámogatást
Nyolcadik alkalommal támogatja kispesti fiatalok felsőfokú tanulmányait dr. Halász
Géza. Az egykori műegyetemi
tanár vállalkozása nyereségéből segíti a 25 legrászorultabb
Bursa Hungarica-ösztöndíjas
diákot. A városházi ünnepségen 50-50 ezer forint támogatást kaptak a fiatalok. Köszöntőjében Vinczek György
alpolgármester méltatta Halász Géza kezdeményezését.
Mint mondta, fontos az önkor-

mányzat számára, hogy minél
képzettebb emberek éljenek a
településen, a szociálisan rászoruló fiatalok számára kiírt
Bursa Hungarica-ösztöndíj és
Halász Géza felajánlása is ezt
a célt szolgálja. Gondolatait
egy Nelson Mandela-idézettel
zárta: „A tanulás a legerősebb
fegyver, amivel megváltoztathatod a világot.” Halász Géza
a tudás, az önálló gondolkodás
fontosságát hangsúlyozta. A
diákok az alpolgármestertől és

az adományozótól vehették át
a támogatást. Az ünnepségén
Pánczél Kristóf énekes-zongorista és Haluska Gyöngyi
énekes köszöntötte műsorral a
fiatalokat, majd az egyik díjazott, Szeleczky Artúr Norbert,
a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem végzős ének szakos
hallgatója adta elő Donizetti
Una furtiva lagrima című áriáját.

Az elmúlt 12 évben a két nagy
intézmény teljes felújítása óta
nem jártak szakmai látogatáson
a BNE tagjai Kispesten. Ezért is
gondoltuk, hogy érdemes a főváros különböző pontjain, más és
más körülmények, feltételek között dolgozó népművelőket, művelődésszervezőket meghívni,
hogy lássák és megismerhessék,
miként dolgozunk, milyen kulturális színtereket működtetünk,
milyen nehézségeink és sikereink vannak – mondta köszöntőjében Gábor Ilona, a KMO igazgatója, a BNE elnöke a látogatás
első helyszínén, a WKK-ban.
A házigazda önkormányzat nevében Vinczek György alpolgármester arról beszélt, hogy
Kispest büszke kulturális intézményeire, és lehetőségeihez
képest mindig támogatja az ott
folyó munkát. A kerületi intézmények szolgáltatásait sokkal
többen veszik igénybe, mint az
gondolnánk, hiszen pici gyerekkortól a szenior korosztályig
bőségesen szerepel színvonalas
program a kínálatukban.
A WKK igazgatója, Szabó Mária röviden bemutatta a wekerlei
„mézeskalács-házikó” adottsá-

„Tanulmányi kirándulásra” érkeztek a Budapesti Népművelők Egyesülete (BNE) tagjai Kispestre. Ellátogattak a Wekerlei Kultúrházba
és Könyvtárba (WKK), a Wekerlei Társaskörbe, a Kispesti Helytörténeti Gyűjteménybe,
valamint a KMO Művelődési Központba.

GÁBOR ILONA
gait – a legnagyobb termében is
csupán száz érdeklődőt tudnak
leültetni – és az ebből adódó előnyöket, hátrányokat.
A WKK tevékenységének és
munkatársainak
bemutatására
a ház „kreatív tandemje”, KissSzitár Orsolya és Bonencsuk
Mónika vállalkozott. A két szakember arról is beszélt, hogy egy
ilyen kis csapatban talán a legfontosabb a munkához, a szak-

mához fűződő alázat, a minden
nehézségen átsegítő humor és az
a közös szeretetnyelv, az a láthatatlan fonal, amely itt, a házban
mindenkit összeköt.
Rövid autóbuszos wekerlei
és Kós téri ismerkedés után a
Wekerlei Társaskörben Somlói Judit, a Wekerlei Társaskör
Egyesület elnöke köszöntötte
a vendégeket, majd Romhányi
András és Romhányiné Kovács
Mária tartott ismertetőt tevékenységükről, rendezvényeikről, a wekerlei civilek húszéves
munkájának alapfeltételéről, különlegesen fontos vívmányáról,
a csaknem négyszáz önkéntes
munkájáról, szerveződéséről.
A folytatásban a KMO intézményei közül a Nagy Balogh János
Kiállítóteremben – ahol jelenleg
a Helikon 25 című kiállítás látható – Mohay Orsolya művészettörténész, a KMO munkatársa
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várta a fővárosi közművelődési
szakembereket. Bemutatta Kispest ugyancsak aktív és színes
képző- és iparművészeti életének történetét, amely évtizedek
óta jellemzi a városrészt. Külön
kiemelte, hogy a különböző művészeti ágakban tevékenykedő
művészek remek emberi és szakmai viszonyban vannak egymással, ami ugyancsak különleges
jellemzője az itteni közösségnek.
Meglepte a látogatókat a Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény
működési körülménye ( a gyűjtemény a Vass iskola egyik
melléképületében található), és
rácsodálkoztak a gyűjtemény
néhány különleges és ugyancsak ritkaságszámba menő darabjára. Különösen a teljesen
épségben és egészében látható
Gulyás Benjamin, az egykori
Sárkány utcai (ma Ady Endre
úti) gyógyszertárának berendezése, valamint a Kispesten működő ügyvédek közül Dr. Várhelyi Oszkár irodájának bútorzata
és személyes tárgyai tetszettek
a szakembereknek. Siklós Zsuzsanna, a Kispesti Helytörténeti
Gyűjtemény vezetője röviden
elmesélte a gyűjtemény alakulásának, működésének, költözködéseinek, majdnem megszűnésének legfőbb állomásait, és arról
beszélt, hogy olyan egyedülálló
gyűjtemények vannak jelenleg
még dobozban és raktárban, például az egykori Porcelán- Kőedény- és Kályhagyár, azaz a
Gránit gyár porcelánjai, hétköznapi használati tárgyai, edényei,
a különböző korszakokra jellemző példányai, amelyek már csak
itt találhatóak meg. Ezért is szorgalmazzák, hogy a kerületben
találjanak méltó kiállítóhelyet a
gyűjteménynek, amelyre az elkövetkezendő években talán lesz
esély. A tudás átadásának egyik
legfontosabb feltétele az intézményhálózat, ami nem mindegy,
hogy hol és miként működik,
és hogy miként becsülik meg
az ott dolgozókat. Ebben sajnos
mostanság nem állunk jól, elég
ha a Közlekedési Múzeum idő
előtti lebontására, vagy a Természettudományi Múzeum vidékre
költöztetésére gondolunk – tette
hozzá.
A fővárosi közművelődési szakemberek kötetlen találkozója a
KMO-ban ért véget, ahol Gábor
Ilona röviden bemutatta a 2008ban teljesen átalakult és megújult intézményt.
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Gajda Péter
polgármester fogadóórája:
Előzetes telefonos bejelentkezés alapján folyamatosan
(347-4525)
Polgármesteri Hivatal,
Városház tér 18-20.

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

Vinczek György
(12. sz. választókörzet)
alpolgármesteri fogadóórája:
Minden hónap második szerdáján 13 és 16 óra között,
telefonos egyeztetés alapján
(347-4523) a Polgármesteri
Hivatalban
képviselői fogadóórája:
Minden hónap harmadik
hétfőjén 17 és 18 óra között a
Kertvárosi Közösségi Házban
(Temesvár utca 117.)

1. sz. választókörzet
Fekete László
(Momentum-DK-MSZPPárbeszéd)
Minden hónap második keddjén 7. sz. választókörzet
17 órától a Forrásházban
Lackner Csaba
(Dobó Katica utca 18.)
(Momentum-DK-MSZPPárbeszéd)
Minden hónap első szerdáján
2. sz. választókörzet
Telefonos egyeztetés alapján
Bogó Józsefné
(Momentum-DK-MSZPfolyamatosan
Párbeszéd)
(06-20-549-2400)
Minden hónap második hétfőjén 16 és 18 óra között az
8. sz. választókörzet
MSZP-székházban
Ékes Gábor
(Kossuth Lajos utca 50.)
(Fidesz-KDNP)
Minden hónap első szerdáján
3. sz. választókörzet
17 és 18 óra között a Wekerlei
Rátkay Andrea
(Momentum-DK-MSZPTársaskör Egyesület helyiségéPárbeszéd)
ben (Kós Károly tér 10.)
Minden hónap első péntekén
17 és 18 óra között a Kispesti
Vass Lajos Általános Iskolában 9. sz. választókörzet
Paróczai Anikó
(Csokonai utca 9.)
(Momentum-DK-MSZPPárbeszéd)
4. sz. választókörzet
Minden páratlan hét keddjén 9
Teknős Ferenc
és 11 óra között az Ady Endre
(Momentum-DK-MSZPút 190. alatt, valamint telefonos
Párbeszéd)
egyeztetés alapján
Minden hónap első szerdáján
(06-30-483-6529)
16 és 17.30 között a Kispesti
Waldorf Iskolában (Vécsey

***

Kertész Csaba
(6. sz. választókörzet)
alpolgármester fogadóórája:
Minden hónap második keddjén 14 és 16 óra között, telefonos bejelentkezés alapján
(347-4573) a Polgármesteri
Hivatalban
Varga Attila
(11. sz. választókörzet)
alpolgármester fogadóórája:
Telefonos egyeztetés alapján
(550-0019)
Burány Sándor (MSZP)
országgyűlési képviselő:
Előzetes telefonos bejelentkezés alapján folyamatosan
(06-20-466-8492)

utca 9-13.), jelentkezni lehet
még a DK irodájában
(Ady Endre út 106.,
Tel.: 607-3879,
Email: dkkispest@gmail.com)
5. sz. választókörzet
Somogyi Lászlóné
(Momentum-DK-MSZPPárbeszéd)

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

ROVAT
Hegyi András
írása

Listás képviselő
Dódity Gabriella
(Fidesz-KDNP)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-242-7079)
a Fidesz-irodában
(Ady Endre út 91.)

Aktualitások

Listás képviselő
Fekete Márk (Fidesz-KDNP)
Listás képviselő
Lazányi Ferenc (FideszKDNP)
Minden hónap első szerdáján
17.00–18.00 óra között
Wekerlei Társaskör Egyesület
(Kós Károly tér 10.)
Listás képviselő
Ferenczi István (LMP)
Telefonos egyeztetés alapján
folyamatosan
(06-20-239-2122)

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

21

TÁRSASHÁZI

10. sz. választókörzet
Domokos Gábor
(Momentum-DK-MSZPPárbeszéd)

EGÉSZSÉGÜGY

mozaik

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

A beszámoló közgyűléseket május 31-ig kell a közös képviselőknek
megtartania. A közgyűlési meghívót legkésőbb a közgyűlés időpontja előtt nyolc nappal meg kell küldeni. A közgyűlésre valamennyi
tulajdonostársat írásban kell meghívni, postai, elektronikus vagy a
levélszekrénybe bedobott értesítés útján. Vannak kivételek, ahol a
Szervezeti és Működési Szabályzatban külön szabályozzák. Ezzel
egy időben a közgyűlési meghívót a társasházban jól látható helyen
ki kell függeszteni. A meghívót úgy kell kézbesíteni, hogy senki se
hivatkozhasson arra, hogy azt nem kapta meg. A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés helyét, időpontját; határozatképtelen közgyűlés esetén a megismételt közgyűlés időpontját és a határozatképességi szabályra vonatkozó tájékoztatást; a napirendi pontokat. A
társasházi törvény előírja, hogy a meghívóhoz mellékletben csatolni
kell a szavazásra előterjesztett napirendekre vonatkozó írásos, különösen az éves költségvetésről és elszámolásról elkészített előterjesztéseket. Ha idejük engedi, érdemes a pénzügyi beszámolókat és
a költségvetési tervezeteket számszakilag ellenőrizni! A közgyűlésen
kizárólag a meghirdetett napirendben szereplő ügyekben lehet érvényes határozatot hozni. Sokszor felvetődik, hogy a közgyűlés vegyen
fel új napirendi pontot. Nem lehet, még akkor sem, ha a résztvevők
aránya 100 százalékos. A közgyűlés akkor határozatképes, ha az ös�szes tulajdoni hányadnak több mint a felével rendelkező tulajdonostársak jelen vannak, 50+1-es szabály. A megismételt közgyűlést a határozatképtelen közgyűlést követően 15 napon belül kell összehívni,
az eredeti közgyűlésen meghirdetett napirenddel, azon módosítani
nem lehet. A megismételt közgyűlés a jelenlévők tulajdoni hányadára
tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlés az eredeti
közgyűlést követően tíz perccel később is lehet.
Fontos megemlíteni, hogy azokban az ügyekben, ahol minősített szavazattöbbség szükséges, a megismételt közgyűlésen érvényes határozatot hozni nem lehet. A közgyűlést követően a jegyzőkönyvet a
közös képviselő nyolc napon belül köteles a társasházban kifüggeszteni, és a határozatokról a tulajdonostársakat értesíteni. Ha a közgyűlés határozata jogszabályba, az alapító okiratba vagy a szervezeti és
működési szabályzatba ütközik vagy a kisebbség jogos érdekeinek
lényeges sérelmével jár, bármely tulajdonostárs keresettel kérheti a
bíróságtól a határozat érvénytelenségének megállapítását a határozat
meghozatalától számított hatvan napon belül.
Kérem a tisztelt kispesti tulajdonosokat, hogy aktívan vegyenek részt
a közgyűléseken, mert ez az egyetlen fórum, ahol személyesen beleszólhatnak a társasházuk működésébe!
Hegyi András
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apróhirdetés

SZOLGÁLTATÁS
BÁDOGOS, TETŐFEDŐ, ÁCS, KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁLLALOK! TEL: 280-1271, 06/20-5327823
Ha tud olyan kis munkát, amit más
nem vállal el, mi szívesen elvégezzük. Kőműves, burkoló, festők,
vízvezeték szerelő szakemberek
állnak rendelkezésére. Tel: 06/20416-5879, 06/30-486-7472
Száz féle rövidárú, többféle színes
méterárú. Olcsó végkiárúsítás.
Fizetés megeggyezés szerint. Kispest Kossuth Lajos utca 68. Tel.:
06 1 280-1147
FÉRFI MODERN ÉS KLASSZIKUS
HAJVÁGÁS. Tel:06/20-931-7199
Piroska Ady Endre út 21. Wekerle
oldal Szükség esetén házhoz is
megyek!
Redőnyös munkák készítése, javítása, gurtni csere, szúnyogháló,
reluxa, harmonika-ajtó, roletta.
Megbízhatóság,
elfogadható
ár. Tel: 276-5827 üzenet, mobil:06-30-212-9919
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: 061-280-75-74, 06 30-94-94-360
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

Számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás,
tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes
kiszállás! Aradi Zoltán Tel: 06 70
519 2470 Email: szerviz@szerviz.
info
Előtető lakótelepi erkélyre. Rácskészítés erkélyre, ajtóra, ablakra.
Korlátfelújítás üvegezéssel, festéssel. Egyéb lakatosmunkák, javítások. Tel: 06 70 209 4230, 06 1
284 2540
Házhoz járó fodrász! Női-férfi hajvágás, festés, dauer. Tel.: 06 1 29043-82
KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS
Megbízható rakodókkal, gyors
ügyintézéssel! Iroda, lakás költöztetés. Igény szerint akár csomagolással együtt! Padlás, pince lomtalanítás. Kispestieknek INGYENES
kiszállás! Tel: 280-25-42, 06-70-2144-235
Kémények bélelése, átépítése,
belső marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-20-2647752
Generál kivitelezés: kőműves, burkoló, festő, ács-álványozó munkálatok, hő-hang-nedvesség elleni
szigetelés, víz-csatorna, villanygáz szerelés. Tel:+36 30 996-4706,
email: szeibi.a@citromail.hu
Ács-Tetőfedő, bádogos, lapostető
javítás-szigetelés, külső homlokzati szigetelés készítése, épületek
karbantartási munkálatait vállaljuk lakosság és közületek részére.
0670-224-9326, 3620-397-9998
Vízvezeték szerelés, vízóra csere,
illetve kialakítás, háztartási gépek
bekötése, egyéb kisebb javítási
munkák magánszemélyek és cégek számára, rövid határidővel.
Sturcz Mihály Tel: 06-30-513-4780
INGATLAN

Életjáradékot fizetnék lakásáért!
Leinformálható,
referenciával
rendelkező megbízható személy
vagyok! Kálny Csaba: 06-20/9494-94-0
Nyugdíjas Nő albérleti szobát keres vagy ott lakással gondozást
vállal. Tel: 06 20 291 8253
OKTATÁS
Matematika oktatás általános és
középiskolások számára a Kertvárosban. Tel.: 06 70 243 4850
2020-BAN IS MÉG MINDIG VIS�SZATÉRÍTIK A NYELVVIZSGÁK
ÁRÁT! UGYE AZ IDÉN MÁR FOLYÉKONYAN SZERETNE ANGOLUL
MEGSZÓLALNI? NYELVVIZSGÁRA
VALÓ FELKÉSZÍTÉS ÉRDEKLI? ÁLLÁSINTERJÚRA VAGY KÜLFÖLDRE KÉSZÜL?
ÚJ TANFOLYAMAINK 2x2 ÓRÁSAK
IS VÁLTOZATLANUL INDULNAK
4-6 FŐS MINICSOPORTOKBAN
NYELVSTÚDIÓNKBAN, 48000 FT
ÁFÁVAL/40 ÓRA, 10 HÉT.
CHAT ANGOL NYELVSTÚDIÓ ÉS
FORDÍTÓIRODA, KISPEST, HUNYADI UTCA 47.
06-70-238-1226 és 282-60-82
Német-Magyar-Orosz nyelvi órákat ad nyelvtanárnő- méltányos
díjért, a KÖKI-nél. Minden szinten, nyelvvizsgára, külföldi munkára is felkészít, Ausztriai gyakorlattal. Ugyanitt fizika, műszaki
tárgyak, szakrajz tanítása.
Mobil: 0620-4232103

KISPESTI MAGAZIN

WWW.FIX.HU

„Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását vállalom garanciával.
Hívjon bizalommal! Telefon: 0620-980-3957

ÁLLÁS
Pesterzsébeti kis létszámú Idősek
Otthonába szakképzett ápolónőt
keresünk. Telefonszám: 06-203970224.
Nyugdíjas munkalehetőség! KÖKI
terminálba keresünk nyugdíjas
munkavállalót kasszás munkakörbe. Tapasztalat nem szükséges, betanítás van, fizetett. Bér:
br. 1458 FT/óra+pótlékok. Munkaidő: rugalmas, heti 20-40 óra
vállalása igény szerint. Öregségi
nyugdíjasok jelentkezését várjuk
a 06204932696 számon. Mindenkor Biztos Pont Nyugdíjas Szövetkezet.
Agilis kolléganőket (akár nyugdíjas is) felveszünk telefonos irodai munkára, jó kommunikációs
készséggel 100.000 Ft+jutalék
bérezéssel. Érd: 0630/529-6446os számon.
Idősek Otthonába, portás munkakörbe (24/48) munkatársat keresünk. Friss nyugdíjas előnyben.
Elvárás: Kulturált megjelenés, határozott fellépés. Érdeklődni: 0630/293-2674
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*Az akció időtartama: 2020.01.15 - 2020.03.08.
További részletek a honlapon.
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Jóváírás a számla végösszegéből.

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

Vadonatúj

Korando
modell

Kipróbálhatja
szalonunkban.
Foglaljon időpontot!

EGÉSZSÉG
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

ANTIKVITÁS
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget,
képeslapot, papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre
átveszünk. VI., Andrássy út 16. Tel:
266-4154, Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs:
10-19

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

Induló ár:
5 949 000 Ft-tól
Igazi családi SUV. Rendkívül gazdag biztonsági alapfelszereltséggel,
tágas belső térrel, erős, gazdaságos Euro 6D-s motorokkal,
akár összkerékhajtással vagy automata váltóval is rendelhető.
A márkakereskedésünkbe érkező autók nagy része már idén átvehető.

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

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

A képen látható autó
illusztráció.

www.shetland.hu

1992 óta a nyelvtanítás élvonalában!

Shetland U.K. Nyelviskola
MINÔSÉGI NYELVOKTATÁS KISPESTEN

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

Shetland szoro 2019_tel_102,75x136_2.indd 1

2019. 11. 26. 15:59

KEDVEZMÉNYES
HIRDETÉSI
LEHETŐSÉG
MINDEN SZERDÁN 9:30 ÉS 12:00 ÓRA
KÖZÖTT A KOSSUTH
LAJOS UTCA 50. SZ. ALATT, VAGY
A 0620-339-1370 TELEFONSZÁMON.

