2020. március

XXV. évfolyam 3. szám

Parasportnap
a Kós iskolában
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GAJDA PÉTER

BALÁZS PIROSKA

Hetente két alkalommal
indul útnak a Kispesti
Zöldkommandó, hogy megkeresse és felszámolja az
illegális szemétlerakásokat.

A jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás szociális
szolgáltatása az önkormányzatnak, működtetése
évente 30 millióba kerül.

Zöldkommandó

Jelzőrendszer

*Az akció időtartama: 2020.03.09 - 2019.05.31.
További részletek a honlapon.
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SZABÓ DÁVID
írása

Vírus van…
Nem azért mondom, de amikor január végén még Magyarországon nem
volt koronavírus, „csak” Kínában, és a szájmaszk-felvásárlós víruspánik
csak indult a lakosság körében, a városháza vezetése és szakszervezete óvintézkedésképpen kézfertőtlenítőket és szájmaszkokat rendelt az
önkormányzat fenntartásában lévő bölcsődékben, óvodákban és iskolai
konyhákon dolgozó munkatársaknak, valamint azoknak a polgármesteri
hivatali dolgozóknak, akik rendszeresen találkoznak az ügyfelekkel. Így
néhány lépéssel előbbre jártak, mint a hatóságok, vagy a fővárosi és a
kerületi önkormányzatok.
Ma már mindenhol, így Kispesten is hivatalosan megalakult a helyi operatív törzs, amely konkrét intézkedéseket hozott, valamint ajánlásokat is
megfogalmazott a koronavírus-járvány idejére.
A Kispesti Egészségügyi Intézet főigazgatója, aki szintén tagja az operatív törzsnek, automata kézfertőtlenítőket helyeztetett ki a szakrendelőben több helyen, és közleményben tájékoztatta a kispestieket a szükséges higiéniai szabályokról.
A napokban felállított kispesti operatív törzs első intézkedései között
szerepelt, hogy a Kispesti Uszoda vizének klórtartalmát megnövelték,
illetve kézfertőtlenítőket helyeztek ki az intézményben.
Felfüggesztették az önkormányzat által szervezett nyári diákcsere- és
testvérvárosi programo szervezését május 15-ig.
A koronavírusról és a fertőzés megelőzéséről részletes tájékoztató anyagokat készültek és készülnek, amelyeket az önkormányzat honlapjára,
a kispest.hura és a város FB-oldalára, a Kispest Városra is kitettek. Papíralapú lakossági tájékoztató füzet is készül, amelyet minden kispesti
háztartásba, szociális, oktatási, nevelési intézményekbe eljuttat majd az
önkormányzat. Gajda Péter polgármester külön kiadású Polgármesteri
Hírlevélben is tájékoztatást ad az intézkedésekről.
A vírusterjedés megakadályozása érdekében visszavonásig elmaradnak
az önkormányzat nyilvános rendezvényei, sporteseményei.
A kispesti piacokon, a Kossuth téren és Wekerlén, kifüggesztették az
önkormányzat tájékoztatóját a járványról és a megelőzésről.
Magánrendezvények, esküvők után fertőtlenítő takarítást rendeltek el a
Polgármesteri Hivatalban.
Korlátozást rendeltek el az időseket ellátó kerületi intézményekben
(nyugdíjasház, nappali ellátást végzők), illetve felkészültek a folyamatos fertőtlenítésre.
Mindezeken kívül a civileknek is azt ajánlják, hogy ne tartsanak nagyobb létszámú rendezvényeket, kerüljék a tömeget és mellőzzék a kézfogást!
A vírus terjedésének kezdetén az önkormányzat szinte mindent megtett
azért, hogy elejét vegye egy nagyobb méretű járvány kialakulásának.
Most rajtunk, kispestieken a sor, hogy végiggondoljuk és betartsuk azokat az előírásokat, szabályokat, megfogadjuk az intelmeket, amelyeket
az egészségügyi szakemberek megfogalmaztak.
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2021-től új elismerésként adományozható a Sárkányölő Szent
György Elismerés, amelyben
a kerületi rendőrkapitányság
állományában hosszabb ideje
szolgálatot teljesítő rendőr részesülhet. A pénzjutalommal is
járó elismerés átadására minden
évben Szent György napjához
(április 24.) kapcsolódóan kerül
majd sor.

FEJLESZTÉS

LISTA KÉSZÜL AZ ELHASZNÁLT UTAKRÓL
A FELÚJÍTÁSHOZ

Egynapos sebészet
Az Egészséges Budapest Program keretében a Kispesti Egészségügyi Intézet további fejlesztésére 931 millió forintot kap a
kerület. Így most minden adott arra, hogy a
Polgármesteri Program keretében megígért
egynapos sebészetet kormányzati és fővárosi támogatással kialakítsuk az intézet 3.
emeletén. Az intézmény fejlesztése már
korábban megkezdődött, hiszen önerőből
tavaly mintegy 250 milliós saját forrásból
újították meg az intézet betegfogadó terét,
de folyamatosan újul meg az eszközpark is
– tudtuk meg Gajda Péter polgármestertől.

Az államosított iskolák egy-egymillió forintot kapnak az önkormányzattól

Elfogadták az új testület
első költségvetését

KÖZEGÉSZSÉGÜGY

Dr. Kumin Marianna főigazgató-főorvos ajánlásai

Koronavírus ellen
Kézfertőtlenítők
Automata kézfertőtlenítők kerültek néhány hete a Kispesti Egészségügyi Intézetbe. Dr. Kumin Marianna főigazgató
arról tájékoztatta lapunkat, hogy az intézet földszintjén két helyen, valamint
a kerületi Tüdőgondozóban hosszabb
ideje találnak a betegek automata kézfertőtlenítőket. A szakemberek felhívják
a kispestiek és a szakrendelőbe érkezők
figyelmét, hogy a vírusfertőzésekkel
terhelt időszakban különösen, de ettől
függetlenül is, saját érdekükben, megelőzésképpen mindig használják ezeket!
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A Kispesti Egészségügyi
Intézet vezetője közleményben hívta fel a kispestiek és
a betegek figyelmét néhány
óvintézkedés betartására.
„Mint az mindenki számára
mostanra világossá válik,
minket sem kerül el a koronavírus-fertőzés. Emiatt
külön szeretném felhívni
figyelmüket az alaphigiéniai óvó-védő rendszabályok
betartására.
Fokozott figyelmet fordítsanak a kézhigiéniára,
alkoholos
kézfertőtlenítő
gyakori használatára: közlekedési eszközről való le-

szállás után, pénzkezelést
követően, bevásárlás elején,
végén, kilincsek, lift használatát követően. Lehetőség
szerint kerüljék a nagyobb
lélekszámú rendezvényeket,
különös tekintettel a zárt
légtérben megrendezésre kerülőket (pl. mozi).
Kifejezett kérésem, hogy
fennálló köhögés, tüsszentés,
náthás tünetek megjelenése
esetén csak halaszthatatlan
vizsgálatokon
jelenjenek
meg az egészségügyi intézményben, és feltétlenül
viseljenek szájmaszkot! Az
sem lehet kifogás, hogy nem

lehet maszkot kapni. Mások
védelmét célzóan otthon is
készíthető gézből szájmaszk,
de patikánkba nagyobb szállítmány érkezik hamarosan.
Amennyiben olyan területről tért haza két héten belül,
amely regisztráltan szerepel
a fertőzött országok listáján,
influenzaszerű tünetek (láz,
száraz köhögés, légszomj)
jelentkezésekor ne keresse fel sem háziorvosát, sem
az Egészségügyi Intézetet,
azonnal hívja az erre létrehozott infóvonalat:
06-80-277-456.”

A legfontosabb napirendként
tárgyalt idei költségvetést a
képviselők 11 igen, 1 nem és 5
tartózkodás mellett elfogadták.
Ennek értelmében a képviselők
a bevételeket és a kiadásokat 11
milliárd 956 millió 679 ezer forintban állapították meg. A költségvetés része a köztisztviselők
illetménykiegészítése, amely az
állami többlettámogatásnak köszönhetően, 2020-ban 20 százalékos, az illetményalap mértéke
pedig 44 ezer forintról 50 ezer
forintra emelkedik. A költségvetési vitában elhangzottak szerint,
Vinczek György alpolgármester
javaslatára a civil pályázati alapot 8 millióról 9 millióra emelték.
Továbbra is kapják az államosított iskolák a szabad felhasználású egy-egymillió forintot az önkormányzattól, illetve Paróczai
Anikó képviselői indítványára a
Wekerlei Társaskör támogatása
kétmillió forintról hárommillióra
nőtt, műemlék-támogatásról, elsősorban a nyílászárók cseréjéről

Többek között Kispest ez évi költségvetéséről,
új kitüntetésről, óvodavezetők megbízásáról,
pályázati támogatásokról, szervezetek tavalyi tevékenységéről szóló beszámolók elfogadásáról döntöttek a képviselők a februári
képviselő-testületi ülésen.

DR. VITÁL MÁRTON
további tárgyalások várhatóak. A
vitában a kormánypárti képviselők módosító indítványai közül
támogatták a képviselők Dódity
Gabriella javaslatát, hogy az
Értelmi Fogyatékosok Napközi

Otthona Gyöngyszemek Alapítvány táboroztatásra egymillió
forintot kapjon.
A vita keretében, bár nem a napirendhez tartozóan, a képviselők
egyetértettek Ékes Gábor képviselő javaslatával, amely szerint
készüljön felmérés a kerület valamennyi elhanyagolt, használhatatlanná váló útjáról, és ezzel
egy időben hároméves időtartamra készüljön elképzelés és
költségvetés is az utak tervszerű
felújítására.
Módosították az önkormányzati
címek, díjak, elismerések alapításáról és adományozásáról
szóló helyi rendeletet. E szerint

A képviselő-testület úgy döntött,
hogy pályáztatás nélkül bérbe
adja a kispesti önkormányzat
tulajdonában álló telken lévő
wekerlei kispiac 32,5 négyzetméternyi, nem lakáscélú helyiségét közösségi célra, öt év időtartamra az Átalakuló Wekerlei
Közösség Szövetkezetnek. Az
ingatlan bérleti díja áfamentesen
67 ezer forint havonta, az óvadék
402 ezer 534 forint, az egyszeres
térítési díj összege pedig 354
ezer forint. A bérlőnek közjegyző előtt egyoldalú nyilatkozatot
kell tennie a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésére. A vitában kormánypárti
képviselők – Dódity Gabriella,
Song Simon – arról beszéltek,
hogy jogszerűtlen az a mód,
ahogy az Átalakuló Wekerlei
Közösségi Szövetkezet az ingatlanba került, és az átláthatóság
jegyében érdemes lett volna versenyt indítani a civilszervezetek
között a közösségi tér birtokba
vételéért. Nehezményezték a
pályáztatás nélküli bérbeadást
is. Dr. Vitál Márton aljegyző
kérdésre elmondta, hogy bruttó
egyedi 25 millió forint forgalmi
érték alatt nem kell pályáztatni
a bérbeadásról, és egyébként a
szervezet nem ingyen vagy kedvezménnyel bérli majd az ingatlant, hanem piaci viszonyok között, komoly óvadékkal.
A képviselők elfogadták a Bóbita, a Hársfa, a Mézeskalács, a
Tarka-barka és a Százszorszép
óvodák vezetőinek szakmai beszámolóit az óvodákban 2015
és 2020 között folyó munkáról,
és szavaztak arról, hogy a Bóbita, a Hársfa, a Mézeskalács és a
Százszorszép óvodák jelenlegi
vezetőit pályázat kiírása nélkül,
újabb öt évre megbízza az intézmény vezetésével.
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BEIRATKOZÁS

Nyílt napok
Gyógypedagógiai asszisztensek
Március elsejétől két új gyógypedagógiai asszisztenst alkalmaznak a
Mese-Vár óvodában, és további egyegy szakembert az Árnyas, a Bóbita,
a Százszorszép, a Zöld Ágacska és
a Napraforgó óvodákban. Az elmúlt
években folyamatosan növekedett a
kerületben élő sajátos nevelési igényű, SNI-s, különösen az autizmus
spektrumzavarral élő gyermekek
száma, és a fenntartó feladata a megfelelő nevelés, elhelyezés, fejlesztés
biztosítása.

CIVILEK

Véradás
a Tudásházban
A Kispesti Véradók Egyesületének
idei első véradásán hatvanan adtak
vért februárban. Ez alkalommal 27,45
liter vér gyűlt össze. Egyre kevesebben vállalkoznak véradásra, pedig 18
és 60 éves kor között minden egészséges ember évente három alkalommal adhatna, alkalmanként 4,5 deciliter vért, ami óriási segítséget jelent.
A rendszeres véradók elmondása szerint a véradás után frissül a szervezet,
jobb a közérzet. Legközelebb májusban tartanak véradást.

Elisabeth Schjødt Laursen vidám tornagyakorlatokkal indított

Dán bölcsődepedagógiai
program
Brinza Istvánné, a Kispesti
Egyesített Bölcsődék vezetőjének tájékoztatása szerint a
dán VIA University College
szakértői 2019 nyarán keresték
fel kerületünket. Mintaprojektet szeretnének indítani, hogy
az általuk más európai országokban (Lengyelország, Románia) bevezetett programot
Magyarországon is bemutassák, megvalósítsák. A projekt
elsődleges célja a gondozók
készségeinek és tudásának fejlesztése a gyermekek fejlődésének elősegítése érdekében.
A program első felében a
dán előadó, oktató, Elisabeth
Schjødt Laursen előadásokat
tart a témában, illetve megismerkedik a bölcsőde dolgozóival, dadusokkal, kisgyermeknevelőkkel, azok napi
tevékenységével, munkájával,
módszereivel. Ez a szakmai
program mindkét fél számára
hasznos, hiszen már jól látszik,
hogy hasonló nevelési elvek

Megkezdődött az a hároméves intézményfejlesztési és bölcsődei dolgozóknak
szervezett program, amelyet dán szakemberek tartanak a Kispesti Csillagfény
Bölcsődében – tudtuk meg Brinza Istvánnétól az első képzési napon.

BRINZA ISTVÁNNÉ
mentén folyik a gondozás, a
nevelés, mint Dániában, mégis fontos a folyamatos megújulásra való törekvés. Ezért
is várják izgalommal a dániai
tanulmányutat – mondta az
intézményvezető.
Elisabeth
Schjødt Laursen első előadá-

sa közös mozgással és énekléssel kezdődött, majd a dán
szakember kifejtette, hogy a
gyerekek gondozói és szülei
vannak leginkább hatással a
gyerekekre. Ezért is fontos,
hogy jól képzett, nyitott és stabil személyiségű szakemberek
legyenek a gyerekek környezetében, az intézményekben
pedig magas minőségű, színvonalú munka folyjék. A bölcsődei és az óvodai oktatás az
egyik legfontosabb alapköve
a dán társadalomnak immár
kétszáz éve, mert a társadalom
folyamatosan változik, amire
fel kell készíteni őket, ezért „a
kisgyermekek folyamatos fejlesztése okos befektetés”.

A szülők már boldogan tarthatják karjukban újszülött gyermeküket

Újszülöttköszöntő
Sok-sok izgalom után már otthonában köszönthette Gajda
Péter polgármester Miszkuly
Gabriellát, az idei elsőszülött
kispesti kisbabát.
Kispesten hagyomány, hogy
a város nevében köszöntik a
kerület adott évben elsőként
született legifjabb polgárát.
2016 óta ez immár az ötödik
alkalom. Miszkuly Gabriella 2020. január elsején 23.42
perckor látta meg a napvilágot.
A kisbaba meglátogatására a
családdal és a védőnővel való
megbeszélés után csak most
kerülhetett sor, mert a kis Gabriella élete első heteit még kór-

házban töltötte. Szerencsére
mára minden rendben, ami
nagy boldogság a családnak is.
Gajda Péter polgármester elvitte a családnak azt a babacsomagot, amelyet 2013 óta
megkapnak a kispesti újszülöttek. Kispesten évente általában
500-550 kisbaba születik, ezért
a kerületi védőnői szolgálat
szakmai támogatásával, 2013
szeptemberében új kezdeményezésként indította az önkormányzat babacsomag-programját, amelynek keretében a
kerületi kismamák és újszülött
babáik kapnak egy-egy egységcsomagot, ebben törölkö-

zőt, textilpelenkát, kicsi bodyt,
sapkát, előkét és különféle tájékoztatókat találnak a szülők.
A kispesti újszülött gyerekek
szülei minden évben részt
vehetnek az önkormányzat „Fogadj örökbe egy fát
gyermekednek!” akciójában,
amelynek keretében a kerület
egyik közparkjában ültet nekik az önkormányzat egy-egy
díszfát, amelyen névtábla jelzi,
kié. Évek óta sikeres ez a program, sok-sok szülő, nagyszülő
gondolja úgy, hogy ezzel is
növekszik a kötődés a városrészhez.

Hamarosan elérkezik az óvodáskorú
gyerekek óvodai beíratásának időpontja: 2020. május 4–6. A Kispest
önkormányzata által fenntartott óvodákban nyílt napokat tartanak a szülőknek és a gyerekeknek. Az alábbi
időpontokban várják az intézmények az érdeklődőket – tudtuk meg
Ikladiné dr. Petres Veronikától, a Humánszolgáltatási és Szociális Iroda
vezetőjétől.
Arany óvoda: XIX., Arany János
utca 15-17., április 6-án és 20-án 10től 12 óráig
Árnyas óvoda (három telephelyen):
XIX., Corvin körút 35.: április 30-án
9-től 11 óráig; XIX., Esze Tamás utca
25.: április 29-én 9-től 11 óráig; XIX.,
Vonás utca 10.: április 28-án 9-től 11
óráig
Bóbita óvoda: XIX., Csokonai utca
5., március 24-én 15.30-tól 17 óráig
és április 28-án 9-től 11.30-ig
Gyöngykagyló óvoda: XIX., Zrínyi
utca 6., április 20-án és 21-én 9-től 11
óráig
Hársfa óvoda: XIX., Eötvös utca 9.,
április 28-án 15-től 17 óráig
Mese-Vár óvoda (két telephelyen):
XIX., Zrínyi utca 154.: április 23-án
16-tól 18 óráig; XIX., Nádasdy utca
48.: április 24-én 16-tól 18 óráig
Mézeskalács Művészeti Modell
óvoda (két telephelyen): XIX., Kelet utca 8-12. és Beszterce utca 4-8.:
március 26-án és április 30-án 16-tól
17 óráig, bejelentkezés előzetesen a
+36-1-280-5992-es telefonszámon
Napraforgó óvoda: XIX., Karinthy
Frigyes utca 6., április 23-án és 24-én
9-től 11 óráig
Százszorszép óvoda: XIX., Táncsics
Mihály utca 9., április 27-tól április
30-ig 9-től 11 óráig
Szivárvány óvoda: XIX., Petőfi utca
34., április 22-én 9-től 11 óráig
Tarka-barka óvoda (két telephelyen): XIX., Dobó Katica utca 73. és
Zoltán utca 71., április 15-én és 16-án
9-től 11 óráig
Zöld Ágacska óvoda: XIX., Berzsenyi utca 6., április 29-én 15.30-tól 17
óráig
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Vighné Vincze Erzsébet, a Szociális Szolgáltató Centrum vezetője

Értékelték a gyermekvédelmi jelzőrendszer működését
Dr. Király Beatrix, a XIX. kerületi kormányhivatal vezetője
adott tájékoztatást az újonnan
életbe lépő fontosabb jogszabályi változásokról. Márciustól
a rendőrkapitányság látja el a
szabálysértési hatósági feladatokat. A szociális ellátások közül
a hatósági osztály állapítja meg
az időskorúak járadékát, a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, az egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatást,
a gyermekek otthongondozási
díját, az ápolási díjat, valamint
a közgyógyellátásra és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot. A gyámügyi osztálytól
bizonyos feladat- és hatáskörök
a jegyzőhöz kerülnek: egyebek
mellett a családvédelmi koordináció, a képzelt szülő adatainak
megállapítása, a gyermek nevének megállapítása, az előzetes
gyámrendelés, a teljes hatályú
apai elismerő nyilatkozat és a
tájékoztatás a rendezetlen családi jogállás kezeléséről. Az

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvénynek megfelelően minden
évben összegyűlnek a szakemberek, értékelik
a kispesti gyermekvédelmi jelzőrendszer éves
tevékenységét, feladatokat fogalmaznak meg.
Komoly szakemberhiánnyal küzdenek.

VARGA ATTILA
igazságügyi feladatok – áldozatsegítés, jogi segítségnyújtás
– a folyamatban lévő ügyekkel
együtt márciustól átkerültek
Budapest Főváros Kormányhivatalához, a kapcsolattartás vég-

rehajtása pedig bírósági hatáskörbe került. Ikladiné dr. Petres
Veronika, a Humánszolgáltatási
és Szociális Iroda vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy a
gyermekvédelmi jelzőrendszer
tagjai és bárki köteles jelezni a
jegyzőnek, ha hozzátartozók közötti erőszak veszélyét észleli.
A rendőrség 72 órára ideiglenes
megelőző távoltartást, a bíróság
legfeljebb hatvan napra megelőző távoltartást rendelhet el.
Plánk Róbert ezredes, Kispest
rendőrkapitánya kiemelte, hogy
a kerületben más városrészekhez
képest hatékonyabban működik
a gyermekvédelmi jelzőrendszer,
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és az elmúlt időszakban szerencsére nem történtek kirívóan
súlyos esetek. A családon belüli
erőszak elkövetésének bizonyítását azonban megnehezíti az objektív bizonyítékok hiánya, a közeli hozzátartozók pedig gyakran
élnek azzal a lehetőséggel, hogy
nem kötelesek egymásra terhelő
vallomást tenni. Sármai Kornél,
a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője elmondta, hogy a fizikai tettlegességet
sok esetben napi szinten kíséri
verbális és lelki bántalmazás,
megalázás, a sértett önbizalmának rombolása. A bántalmazó,
illetve a bántalmazott személyek
is gyakran bántalmazó közegben
nőnek fel, és akik gyermekkorukban azt tapasztalják, hogy a
konfliktushelyzeteket erőszakkal oldják meg, felnőttkorukban
is hasonlóan viselkednek, nem
csak a családban. Friedrich Gábor, a Család- és Gyermekjóléti
Központ szakmai vezetője arról
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy
évente több mint háromszáz bejelentés érkezik a gyermekvédelmi jelzőrendszerhez, többnyire
közoktatási intézményektől, a
rendőrségtől és a védőnőktől.
Földi Laura, a Családok Átmeneti Otthonának vezetője elmondta, hogy a 2018 őszétől két
telephelyen működő otthonban
a nehéz anyagi körülmények
között élő, több gyermeket nevelő családok másfél évet tölthetnek, ezt követően az önkormányzat lehetőségeihez képest
bérlakásokat biztosít számukra.
A KSZSZC szakemberei többször is utaltak az egyre égetőbb
szakemberhiányra és fluktuációra, hiszen a szociális ágazatban
hosszú hónapok is eltelnek, míg
betöltenek egy-egy álláshelyet.
Kispesten a rendszerváltás óta
folyamatosan csökken a szociális bérlakások száma, jelenleg
kevesebb mint 700 lakással rendelkezik az önkormányzat. Az
önkormányzat a jövőben más,
alternatív módokon próbál méltó lakhatást biztosítani a kispesti
rászorulóknak – hangsúlyozta
Varga Attila alpolgármester. A
Polgármesteri Programnak megfelelően Kispesti Lakásügynökség elindítását tervezik, amely
felkutatja a kerületben magántulajdonban lévő üres lakásokat, s
a tulajdonosokkal megegyezve
hasznosítja azokat oly módon,
hogy a nehezebb helyzetben lévő
kispestieknek ne a piaci bérleti
díjat kelljen fizetniük.

helyi hírek
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A kispesti óvodások és kisiskolások műsorát láthatták az aulában

Ünnep előtti megemlékezés
a Nemzeti Múzeumban
Dr. Hiller István, az országgyűlés alelnöke, Kispest országgyűlési képviselője ünnepi köszöntőjében arról beszélt,
hogy a magyarság és a szabadság gondolata miként forrt ös�sze, és hogy tudjuk-e megfelelően értelmezni, megbecsülni
mindazt, ami 172 évvel ezelőtt
történt. Fel tudjuk-e fogni, mit
vittek véghez akkoriban nagyjaink, és mindazok, akik csak
figyelték a kor eseményeit,
hallgatták, esetleg lejegyezték, terjesztették a már magyar
nyelven tartott beszédeket.
Hiller István hangsúlyozta:
vannak nemzeti korszakok,
ahol képesek voltak nagyszerű
és korszerű gondolatokat megfogalmazni és véghezvinni.
Nekünk kötelességünk ezeket
megőrizni, és továbbadni az
utánunk jövő nemzedékeknek.
Az ünnepi szavak után a kispesti óvodások és kisiskolások
műsorát láthatták, hallhatták
az érdeklődők. A Szivárvány
óvodások, Németh Benedek,
Krizsán Vivien és Cseh Péter óvodások verset mondtak,

Kiírta a kispesti önkormányzat a civilszervezeteknek szánt pályázatait.
Egészségmegőrző és betegségmegelőző programok megvalósítására,
civilszervezetek működésének támogatására, valamint sportszervezetek
szabadidősportjának és nyári táborozás támogatására március 18-ig, az
amatőr élsportolók támogatására kiírt
pályázatra április 22-ig lehet jelentkezni. Részletes felhívások az önkormányzat honlapján (https://uj.kispest.
hu), a Pályázatok menüpont alatt találhatók.

FELÚJÍTÁS

A Szivárvány óvodások és a Vass iskolások rendhagyó megemlékezést tartottak
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére a Nemzeti Múzeumban. A
kispesti óvodások rendszeresen járnak a
múzeumi foglalkozásokra.
amelyben Velenceiné Horváth
Zsuzsanna volt segítségükre.
Az óvodás néptánccsoportot pedig Horváth Nóra és
Holiczáné Szemere Krisztina
készítette fel a produkcióra.
Petőfi Sándor Nemzeti dalát
Antal Lili, Bachman Zsombor,
Koleszár Kristóf és Várnagy
Kristóf, a Vass iskola diákjai
adták elő, felkészítő tanáruk
dr. Mayer Virág. Az ünnepség
záró momentumaként először
hangzott el a „Magyar vagyok” című dal újabb feldolgozásban, amelynek a zenéjét
Bikics Tibor szerezte, a szövegét Kiss Kata írta, az énekkart
Kántorné Orosz Mária vezényelte. Az önkormányzat és
a Magyar Nemzeti Múzeum
összefogásával januárban in-

dított múzeumpedagógiai foglalkozásokon eddig több mint
kétszáz kispesti óvodás vett
részt – tudtuk meg Suba Eszter Leonától, a Nemzeti Múzeum múzeumpedagógusától.
A Szivárvány óvoda kezdeményezésére kezdték meg a
rendhagyó március 15-i megemlékezés szervezését. Ehhez
az óvoda sikeresen pályázott
„A hazai és határon túli óvodai
tehetség-kibontakoztató programok támogatása” pályázaton (NTP-OTKP-19-0053).
A program megvalósításához
felkérték a Vass iskola énekkarát és azon tanulóit, akik
régen a Szivárvány óvodába
jártak – derült ki az óvodavezető, Kaszper Ágnes tájékoztatójából.

Udvarok
A Városháza vezetésének megbízásából az elmúlt hónapokban a szakemberek felmérték a kerületi óvodák és
bölcsődék udvarain található játszóeszközök műszaki állapotát. Bár az
önkormányzat az elmúlt időszakban
sokat költött intézményi udvarainak,
eszközeinek felújítására, a hivatal
arról tájékoztatta a szülőket, hogy a
felmérés eredményeképpen haladéktalanul megkezdik a problémás játszóeszközök cseréjét, a felújításokat
ütemezetten végzik majd. A munkálatok alatt felmerülő kellemetlenségekért előre is elnézést kértek.
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MULATSÁG

ESÉLYEGYENLŐSÉG

Újszerű
akadálymentesítés

Nemzetek gálája
a Bolyaiban
Telt ház előtt léptek fel az osztályok a
Nemzetek gáláján, ahol minden osztály választhatott egy-egy országot,
és annak kultúráját, szokását, gasztronómiáját mutathatta be. A nyolcadikosok keringőztek, a többiek többek között jártak Franciaországban,
a török testvériskolában, Tirolban,
de bemutatkozott Nigéria, Mexikó és
Görögország is, és kimonóban „japánok” táncoltak. A dirndli ruhás, a bőr
rövidnadrágos tanári tánc is vastapsot
kapott.

HAGYOMÁNY

Eltemették
a telet Wekerlén
Tizennegyedik alkalommal vetettek véget közösen a télnek, kísérték
utolsó útjára a telet jelképező kiszebábot, és dobták a tűzre. Idén a zajkeltők közé csatlakoztak a Kispesti
Baranta Kör hagyományőrzői, akik
ostorcsattogtatással hangoskodtak –
tudtuk meg Bonecsuk Mónikától, a
Wekerlei Kultúrház munkatársától.
A télűző menet komoly hangoskodás
mellett vonult át a Kós Károly térre,
ahol körbevették a tüzet, népdalokkal
hívogatták a tavaszt.
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Az illegális szemét egy része nem Kispesten „termelődik”

Hetente kétszer jön
majd a „zöldkommandó”
Évente 40-50 millió forintot
költ az önkormányzat az illegális szemétlerakók felszámolására, pedig ennek a pénznek
lenne sokkal jobb helye is.
Külön bosszantó, hogy a felhalmozott illegális szemét egy
része nem itt „termelődik”, hanem máshonnan szállítják ide
– mondta Gajda Péter polgármester az akció első napján.
Évek óta komoly fejtörést
okoz az önkormányzatnak az
illegális hulladéklerakók, utcai lomtalanítások, alkalmi
szemétkupacok felszámolása
és az illegális tevékenységet
végzők nyakon csípése. Ez a
munka nem most kezdődött,
de a kispestiek közreműködése nélkül továbbra sem
lesz hatékony – mondta Varga Attila, a „zöldkommandó”
újraszervezője, a kerület közrendjének és tisztaságának
felügyeletével megbízott alpolgármester. Egy-egy ilyen
akció során megkeresik, felmérik, eltakarítják az illegális
zöld-, a kommunális és építési

Hetente két alkalommal indul útnak a
Zöldprogram Iroda, a Kispesti Rendészeti
Központ és a Közpark Kft. munkatársaiból álló Kispesti Zöldkommandó, hogy
megkeresse, felmérje, eltakarítsa az
illegális szemétlerakásokat.
szemétlerakásokat a kerületben, ha tudnak, beszélgetnek a
szomszédokkal is. A meglévő
szemétkupacokból igyekeznek
adatokat kinyerni a vélelmezhető szemetelő beazonosítása érdekében, és amennyiben
kispesti az érintett, akkor be is
csengetnek hozzá. Külön feladat lesz annak megszervezése
is, ha nem tudják azonosítani
a szemét tulajdonosát – teszi
hozzá az alpolgármester.
Kollégáim szinte ipari men�nyiségű szemetet számolnak
fel, gyakran heti 70 köbmétert is – mesélte Bán Zoltán,
a Közpark Kft. vezetője, aki
bizakodik abban, hogy változást hozhat az a márciustól ér-

vényes bírságolási rend, amely
szerint ha a szemetet illegálisan az utcán tárolót, oda kihordót a „zöldkommandósok”
felszólítják, és nyolc nap alatt
nem intézkedik az elszállításról, az újraellenőrzés után már
nem a kormányhivatal, hanem
a rendőrség intézkedik az ügyben. A Közpark munkatársai
azon kívül, hogy összeszedik
az ömlesztett illegális szemetet a kerületben, az elszállítás
után még szét is kell, hogy válogassák azt, hiszen külön kell
gondoskodni a kommunális, a
műanyag, az építési és a zöldhulladék elszállításáról, és ez
óriási költségekkel jár – magyarázta Bán Zoltán.

Pirisi Károlyné kapta a biztonsági eszközök egyikét

Segélyhívó szociálisan
rászoruló időseknek
A rendszer működtetése évente 30 millió forintba kerül, és
azt tervezik, hogy a jövőben is
biztosítják a kispestieknek ezt
az ellátást, ami 90 év fölött ingyenes, szociális rászorultság
alapján pedig a havi rendszeres
jövedelem 1 százalékába kerül
– mondta Gajda Péter, Kispest
polgármestere, aki Varga Attila alpolgármesterrel és Balázs
Piroskával, a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtást biztosító
Segítő Kéz Kispesti Gondozó
Szolgálat igazgatójával együtt
adta át az egyik készüléket a
Wekerletelepen élő Pirisi Károlynénak. A karon hordható,
óraszerű készülékkel probléma esetén – legyen szó egészségügyi vagy közbiztonsági
gondról – egy gombnyomással
tud segítséget kérni az idős
ember. A diszpécserközpontban rögtön érzékelik a jelzést,
és közvetlen kommunikációval segítenek, vagy segítséget küldenek, közbiztonsági
probléma esetén pedig értesí-

Mivel a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fontos szociális szolgáltatása
az önkormányzatnak, több mint egy évtizede támogatják ezzel is azokat az idős
kispestieket, akik erre rászorulnak.
tik a rendőrséget. Mindegyik
riasztásra volt már példa. A
Segítő Kéz Kispesti Gondozó
Szolgálat igazgatójától, Balázs
Piroskától megtudtuk azt is, jelenleg 217 készülék működik

JELENLEG 217
KÉSZÜLÉK MŰKÖDIK
KISPESTEN
Kispesten, de több embernek
is segítségére lehet, mert akad
olyan család, ahol a házaspár
mindkét tagja is tudja használni. Dupla pánikgombos készülék esetén a diszpécser be

tudja azonosítani, hogy melyik
családtagtól érkezik a jelzés.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önálló szakfeladata
az intézménynek, de kiegészíti a házi segítségnyújtást,
az idősek nappali ellátását, a
demensek nappali ellátását,
a szociális étkeztetést, valamint az egyéb szolgáltatásokat
igénybe vevők mindennapjait. Az emberek biztonságban
érezhetik magukat, hiszen
a riasztástól – a pánikgomb
megnyomásától – számított 30
percen belül ki kell érnie a házi
segítségnyújtást végző munkatársnak a helyszínre.

Amikor tavaly szeptemberben ünnepélyesen átadták az önerőből felújított Kispesti Egészségügyi Intézetet,
dr. Kumin Marianna főigazgató arra
kérte a kispestieket, hogy legyenek
türelemmel, hiszen mind a betegeknek, mind pedig az itt dolgozóknak
meg kell szokniuk az új betegirányítás rendjét és az ezt kiszolgáló technikai eszközöket. De a főigazgató
ígéretet tett arra is, hogy a betegek
véleményét, észrevételeit beépítik a
további működésbe. Ez a párbeszéd
azóta is folyamatos.
Az elmúlt időszakban több megjegyzés érte az intézmény aulájában az
akadálymentes feljutás kiválasztott
módját, ezért felkérték az építészt,
hogy ismertesse választását – tájékoztatta lapunkat a főigazgató as�szony, aki eljuttatta hozzánk Kovács
Zoltán építész szakvéleményét is.
Az építész által választott megoldást,
az emelőlift beépítését jogszabály
rögzíti – 253/1997. (XII.20.) Korm.
rendelet 66. paragrafus (2) bekezdés
–, és az indokolja, hogy „az akadálymentes rámpa emelkedése maximum
5 százalékos lehet, amennyiben az
áthidalandó szintkülönbség több mint
17 centiméter. A rendelő aulájánál 87
centiméter szintet kellett leküzdeni. A
korábban meglévő rámpa emelkedése
a megengedett 5 százalék helyett 16,5
százalékos volt, hosszúsága 5,20 méter, ami nem felelt meg a rászorultaknak sem”. A szakvélemény szerint ha
az előírásoknak megfelelő akadálymentes rámpa került volna az intézménybe, akkor közel 18 méter hos�szú, plusz félúton egy másfél méteres
pihenővel kiegészített rámpát kellett
volna építeni. Jól látszik, ez rengeteg
helyet vett volna el az amúgy is nem
túl nagy alapterületű aulából.
Bár a megoldás szokatlan és újszerű,
az intézmény vezetése és dolgozói remélik, a betegek mielőbb megszokják
és szívesen használják majd az emelőliftet.
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nem gazdás, kijárós cicák. Sajnos ezek az
állatok sok veszélynek vannak kitéve, amelyek nagy részéről a macskagazdik még
csak nem is hallottak (FIV, FELV, FIP), de
ezek a betegségek rövid idő alatt akár az
életükbe is kerülhetnek. Nagy probléma,
nem csak Kispesten, az ivarosan kóborló
macskák utódainak kérdése, hiszen évről
évre növekszik az utcán születő macskapopuláció száma, amely mára kezelhetetlen
méretűvé dagadt. Kutyákkal kapcsolatban
a véletlen kisurranások mellett sajnos a
rendszeresen kijárós, szökős egyedek száma nem csökken.
Macskák ivartalanítására indított kampányt az önkormányzat tavaly…
Ez volt az első ilyen kampányunk, és határozottan mondhatjuk, pozitívan zártuk.
A kampányt nagy érdeklődés kísérte, így
a regisztrációs helyek három hét alatt beteltek. A kampány két hónapig tartott, ez
idő alatt 60 macskát ivartalanított dr. Eőry
István állatorvos. A kampányhoz a kispesti
önkormányzat 300 ezer forinttal, mi pedig
30 ezer forinttal járultunk hozzá.
Jelenleg telephely nélkül dolgoznak, magánszemélyek gondozzák a befogott állatokat. Van remény saját telephelyre?
Telephellyel kapcsolatban tavaly sok
egyeztetés történt az önkormányzattal. Jelenleg azt látjuk, hogy az önkormányzat folyamatosan keresi a megoldást egy ideiglenes kennel felállításához szükséges terület
biztosítására.

Kruzslicz Anna,
a Kispesti Állatvédelmi Járőrszolgálat
Egyesület vezetője
A Kispesti Állatvédelmi Járőrszolgálatot lelkes civilek hozták
létre 2014-ben az önkormányzat támogatásával. Aktivistáik
legalább heti tíz órát járják önállóan a kerületet, de a hét
minden napján 0–24 órában fogadják telefonon és e-mailben
a Kispestről érkező bejelentéseket esetleges állatkínzásról,
helytelen tartásról, balesetet szenvedett, illetve kóbor állatokról. Sokat dolgoznak, hiszen ezt a feladatot szabadidejükben, munka mellett végzik. Komoly szervezettséget, türelmet
igényel tőlük, mert olyan esetekben is hívják őket, amiket a
kispestiek akár önmaguk is meg tudnának oldani.

Az elmúlt testületi ülésen tárgyalta az önkormányzat az egyesület 2019-es tevékenységét…
A Kispesti Állatvédelmi Járőrszolgálat Egyesület gondozásába került 43 állat, ebből 34 kutya, négy macska, egy teknős, egy hörcsög, három papagáj. Ez komoly teljesítmény, hiszen
az egyesületnek nincs állandó telephelye, így
ezeket az állatokat alkalmi befogadókhoz kellett elhelyezni, míg nem találunk nekik gazdát.
Ezen kívül ebben az időszakban 218 esetben
intézkedtünk lakossági bejelentésre. Hazajuttattunk 101 talált állatot, 20 helyen végeztünk
helyszíni ellenőrzést nem megfelelő tartási körülmények miatt, 54 esetben pedig különböző
kéréseknek tettünk eleget, lakossági, civilszervezeti, önkormányzati felkérésekre, például
a sokak által nagyon kedvelt EbFeszten és a
kispesti gyereknapon tartottunk bemutatókat,
előadásokat. Sokat dolgoztunk, hiszen mindenkinek van civil foglalkozása, munkahelye,
családja, és az állatvédelmi feladatokat szabadidőnkben végezzük.
Sok a kóbor állat Kispesten?
Kispesten döntően macskák kóborolnak az
utcákon nagyobb számban. Azt tapasztaljuk,
hogy nagy részük valójában nem kóbor, ha-

Nem lehet könnyű dolguk az alkalmi befogadóknak sem. Mire kell figyelniük?
Sokan, amikor utcán állatot látnak, kön�nyen gondolják, ott vannak az állatvédők,
vigyék el, ez a dolguk. Ám ez nem ilyen
egyszerű, és nem minden esetben van így.
Valójában ha valaki ideiglenes befogadásra
szánja magát, ugyanolyan felelős döntést
kell hoznia, azzal a különbséggel, hogy
nem kell az állatról élete végéig gondoskodnia, mert a cél a megfelelő gazda megtalálása. Sok esetben az elhelyezendő állat
rémült, zavarodott, sokkos állapotban van,
ezért számolni kell azzal, hogy idő, amíg
megnyugszik. Sokszor sérülten kerülnek
gondozásunkba, így a lelki rehabilitáció
mellett előfordul, hogy fizikálisan is rendbe kell őket tenni, ami nem kevés költséggel jár. Talált állat esetén két hétig eredeti
gazdáját kell keresnünk, így addig biztosan gondoskodni kell róla, mindeközben a
szükséges orvosi ellátásokban is részesül
az állat. Ha nem tudjuk fellelni eredeti gazdáját, elindítjuk a gazdikeresést, közben
folytatjuk az oltásait, kamasz/felnőtt állatot
ivartalanítunk. Kiszámíthatatlan, hogy az
álomgazdi mikor jelentkezik, erre számítani kell, ha befogadást vállal valaki. Ebben
az esetben is fontos a felelős megfontolás
egy ilyen vállalás előtt, hiszen az amúgy
is hányatott előéletű állatnak nem tesz jót,
ha egyik ideiglenestől a másikig van elhe-
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lyezve, ebben az átmeneti időben is fontos,
hogy stabil, gondoskodó környezetben várja leendő családját az állat.
Sokat segítenek a kóbor állatok gazdáinak megtalálásban a csipek, hol tudjuk
ezeket leolvastatni?
A kerületi MOL-kutakon, illetve a Halásztanya étteremben vannak kihelyezett
csipolvasók, de lehetőség van az állatorvosokhoz is elvinni a talált állatokat, illetve
mi is tudunk csipet olvasni. Az elmúlt öt év
tevékenységének köszönhetően sok esetben már „látásból”, fotóról is felismerünk
nagyon sok kutyát, akiket haza tudunk juttatni.
A képviselő-testület egyik ülésén felmerült, legyen „állatbarát” a felújított
wekerlei kispiac. Mit gondolnak Önök
erről?
Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre több
nyilvános hely állatbaráttá kezd válni. Ennek viszont alapfeltétele az, hogy a gazdák
tisztában legyenek az alapvető etikettel, ha
kedvencükkel ilyen helyre látogatnak el.
Ahhoz, hogy a társadalom széles körben
elfogadja és természetesnek vegye kedvenceink jelenlétét mondjuk a wekerlei
kispiacon, nagyon fontos, hogy tiszteletben
tartsák a gazdák az állat nélkül vagy másik
állattal ott lévő, esetlegesen nem állatbarát
emberek komfortzónáját.
Mi lehet az oka, hogy egyre többen tartanak állatot? Milyen házi kedvenceket
tartanak leginkább a kispestiek?
A kutyán, macskán kívül általában madarakat, rágcsálókat, de egyre többen tartanak
hüllőket, egzotikus állatokat is. A világháló cuki fotói nagy hatással vannak az emberekre, sajnos sokszor nem mérik fel az
adott állat családba való befogadásával járó
feladatokat, nehézségeket. Persze igaz az
ellenkezője is, a figyelemfelkeltő posztok
felelős gondolkodást eredményeznek, de ez
még mindig kevesebb.
De miért kerülnek utcára a házi kedvencek?
Számtalan oka lehet ennek. Sajnos sokan
gondolkodnak még mindig úgy, hogy ha
szélnek eresztik állataikat, meg is van oldva
az állat sorsa, a többi nem az ő problémájuk. Sokszor előfordul, hogy mégsem mérte
fel a család kellően az állat befogadásával
kapcsolatos teendőket, esetleg az állatkölyök nem felel meg az elvárásoknak, mert
például meglepő módon nem lett szobatiszta egy nap alatt, és még meg is rág dolgokat, vagy a nem megfelelő nevelés miatt
szeparációs szorongás tüneteit produkálja.
Előfordul, hogy haláleset vagy költözés
miatt döntenek úgy, hogy megválnak addigi kedvencüktől. Ilyen esetekben sajnos
sokszor elvárják, hogy a szervezet azonnal
menjen és távolítsa el az állatot, de ez befogadóink létszáma és az otthonaink mérete miatt sokszor nem ilyen egyszerű. Új

gazdi keresésében az állatvédő szervezetek
sok tanácsot tudnak adni, ilyenkor érdemes
„gazdikereső posztot” készíteni, bemutatva leírással, fényképekkel az állatot, mert
a szervezetek oldalaik nagy látogatottsága
miatt segítséget tudnak nyújtani a gazdakeresésben. Ez azért a leghumánusabb megoldás, mert nem kell az állatnak a két gazdi
között azon a stresszen keresztülmennie,
amit a családtól történő elszakadása okoz,
így az új gazdinak nem egy lelkileg megtört
kutyával kell kezdenie új életét.
Jól gondolják-e a szülők, akik azt mondják, a kisállattartás felelősségre nevel?
A gyermekek általában nem tudják felmérni, mit jelent a valóságban az állatokról rendszeresen gondoskodni. A hirtelen
fellángolás hamar lecsitul, de ha szülőként
tisztában vagyunk azzal, hogy a továbbiakban is felelősen gondoskodunk az új családtagról, a gyermekre nagy hatással lesz
felnőtt élete során a mutatott minta.
Mire készüljön, aki kisállatot fogad?
Mielőtt kisállat érkezik a családba, érdemes
alaposan utánaolvasni az adott faj szükségleteinek, igényeinek, mind a biztosítandó
körülmények, táplálkozás, szocializálódás
terén. Mindenképpen fel kell mérni azt,
hogy képesek vagyunk-e annak az állatnak
a családba kerülésétől kezdve öregkori elmúlásáig megadni mindazt, amire szüksége van. Tisztában kell lenni azzal, hogy az
állat temperamentuma, energiaigénye, szocializálása, megfelelő táplálása nagyon sok
időt, energiát és anyagi ráfordítást igényel.
Kinek milyen állat tartását javasoljuk?
Mielőtt bárki kisállat befogadása mellett
dönt, szükséges felmérni a saját lehetőségeit, lakásban él vagy családi házban, mennyi
időt tud naponta fordítani az állat ellátására.
Ha megtalálta a számára megfelelő kedvencet, érdemes utánaolvasni az adott egyed
jellemzőinek, hogy túl nagy meglepetés ne
érje. Nagyon fontos, hogy tisztában legyen
azzal, élete végéig felelősséget vállal azért
az állatért.
Varga Ibolya
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TANULÁS

Tizennegyedik félévét kezdte meg a
Kispesti Szeniorok Akadémiája. A
nyitóelőadást most is az akadémia létrehozója, Jászberényi József, a Milton Friedman Egyetem felnőttképzési igazgatója tartotta. Az előadás a
„szent” és a „profán” leggyakoribb
példáit mutatta be az egyre inkább
profánná váló világban, és beszélt arról, hogyan nő meg a fontos tárgyak,
események, emlékek szerepe.

TÁRLAT

Zsánerképek
a Városházán
Smidéliusz Jenőné Anikó grafikai
munkáiból nyílt kiállítás a Városháza
Tárlaton, amelyet május 4-ig tekinthetnek meg az érdeklődők. „Anyám
támogatta kézügyességemet, de az
élet a műszaki pálya felé vitt. A művészet iránt visszafojthatatlan vágyamat
2005-ben néhány tubus olajfesték s
némi instrukció indította el. Férjemben egy jó kezű, jó eszű, családját
szerető, s mindenben támogató ezermestert kaptam az élethez – mondta
el magáról Anikó.

Képünk illusztráció

A Szenior
Akadémia
új féléve

A rendkívül különleges és izgalmas programot „jeltánc” zárta

Átlag
A részvétel díjmentes!

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

Címlapmodell lehetsz!
A 2017-ben indult kezdeményezés abból az elgondolásból
ered, hogy a fogyatékkal élőké
és a divatszakma is igazából
egy zárt világ. „Azt mondtuk,
hogy mi lenne, ha ezt a zárt
világot kinyitnánk, és közelítenénk egymáshoz. Így jött az
ötlet, először a Salva Vita Alapítvány munkatársai segítettek, és az alapítványhoz tartozó fiatalok, akiknek alapvetően
volt kedvük és nyitottságuk
egy szépségnapra, egy kis
sminkelésre, csajoskodásra.
Elmentünk,
kisminkeltük
őket, kaptak egy kis ékszert,
és egy címlapfotót csináltunk
róluk. Nagyon-nagyon lelkesek voltak, és a Nem adom fel
Kávézó adta az első kiállítási
lehetőséget nekünk. Valójában
minden lány királylány akar
lenni, és egy címlapfotó miből is áll: sminkből, fényből,
ruhából, ékszerből, és bárki lehet királylány. Ezt az élményt
akartuk megadni a lányoknak,
hogy egy napra igenis mindenki érezze magát címlapmodellnek, és legyen erről
egy képanyag” – fogalmazott
Sárosi Emőke, az egyesület

Te is lehetsz címlapmodell! címmel a társadalmi érzékenyítést, a kirekesztettség
és előítéletesség csökkentését felvállaló
Reflektor Egyesület Relatív szépség projektjének első divatbemutatóját rendezték meg a Forrásházban.
munkatársa. A harmadik címlapfotó-kiállításnak és az első
divatbemutatónak a Forrásház
adott otthont. Az intézmény
2019 őszén kötött együttműködési megállapodást a
Reflektor Egyesülettel. Kéri
Éva rehabilitációs mentor, a
Forrásház esetmenedzsere lapunknak elmondta, „a Forrásháznak mindig is nagyon fontos volt az esélyegyenlőség,
küzdünk a stigmatizálás ellen,
ezért úgy gondoltuk, ez egy
jó alkalom arra, hogy a projekt mellé áljunk. Így jött az
ötlet, hogy ne csak a képeket
állítsuk ki, hanem adjunk egy
kis keretet a programnak, és
így merült fel a divatbemutató
ötlete. Facebookon, ismerősi
körben kezdtünk sminkeseket,
fotóst, fodrászokat keresni, és
fantasztikus volt megtapasz-

talni, hogy mindenki azonnal
igent mondott, jött, és mindenki mellénk állt. „A szépséget
és az elfogadást jöttünk ünnepelni” – mondta Kéri Éva, a
program háziasszonya, útjára
indítva a divatbemutatót, amelyet jeltánc zárt.
Köszöntőjében Burány Sándor úgy fogalmazott, hogy
azt látjuk szépnek, amit szeretünk. Mint mondta, Kispest
legnagyszerűbb rendezvénye a
szombati divatbemutató, örül,
hogy jelen lehet, és megcsodálhatja a rengeteg szépséget.
Takács Máriusz, a Reflektor
Egyesület elnöke a projektet
bemutatva arról beszélt, hogy
mindenki lehet szép és elfogadott. Elmondta, a divatbemutató képanyagából május 9-én a
Wekerlei Kultúrházban nyílik
kiállítás.

A részvétel díjmentes!

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

Tegyük fel, hogy három beteg fekszik egy kórteremben. Átlagos testhőmérsékletük 36,6 Celsius-fok. Minden rendben,
gondolhatnánk, ez alapján – ha más gond nincs – akár haza is
mehetnének. Ha azonban - ahogy kell - egyenként megvizsgáljuk őket, azt tapasztaljuk, hogy kettőjük testhőmérséklete
35, a harmadik társuk testhőmérséklete viszont 40 Celsiusfok,
így jött ki a 36,6 fokos átlag. Ez viszont már nagyon nincs
rendben. Nyilvánvaló, hogy míg az egyik betegnél sürgős lázcsillapításra van szükség, addig a másik két páciensnél azt kell
megakadályozni, hogy kihűljenek. Ha az átlagból vonjuk le a
következtetéseket, akár mindhárom beteg belehalhat a hibás
diagnózisba.
Na, ez a baj az átlaggal. És ez a baj az átlagbérek növekedéséről szóló diadalmas híradásokkal is. A KSH átlagjövedelem-számítása eleve több sebből vérzik. Eleve hiányoznak a
számításból az öt főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkahelyek adatai, márpedig azt joggal feltételezhetjük,
hogy ezeknél a cégeknél alacsonyak a keresetek. Sokkal célszerűbb lenne, ha a KSH is az adóhatóság adatait dolgozná fel
(ebben minden munkavállaló keresete benne van), de minden
ígéret dacára ezt a KSH a mai napig nem tette meg. Pedig a számok mélyére nézve egy egyre súlyosabban kettészakadó társadalom képe bontakozik ki, ahol az átlagbér már régóta nem
tükrözi a valóságot. A valóság az, hogy a dolgozók több mint
egynegyedének, közel 1,3 millió embernek kisebb a fizetése a
minimálbérnél! A munkavállalók háromnegyedének kisebb a
fizetése, mint az átlagbér. Sőt! Akkora az egyenlőtlenség, hogy
a legjobban kereső 10 százalék összesen visz annyit haza, mint
amennyit a dolgozók kevesebbet kereső kétharmada összesen
megkeres. A kormány elégedett, szerinte átlagosan jól élünk.
Közben a szomorú valóság az, hogy egy szűk elit nagyon jól
él, az ország zöme viszont rosszul, vagy nagyon rosszul él.
Számukra csak egy vágyálom az átlag. Ez a hivatalos adatok
szerint országosan bő 360 ezer, Budapesten több mint 460 ezer
forint volt 2019-ben.
Burány Sándor
országgyűlési képviselő
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Parasportnap
a Kós iskolásoknak

Az intézmény már másodszor csatlakozott a
Magyar Parasport Napjához (február 22.), és
ennek alkalmából tartottak érzékenyítő programokat a Kós iskolában és a Wekerlei Kultúrházban. A nap programja ráhangolással kezdődött, majd több osztályban filmet vetítettek
a diákoknak a parasportolók életéről, nehézségeiről, küzdelmeiről, helytállásáról. A délelőtt
második felében kétféle látássérültsporttal, a
csörgőlabdával és a vakfocival ismerkedtek
az osztályok, de a foglalkozásokkal párhuzamosan sérült emberekkel is találkozhattak
és beszélgethettek életükről, nehézségeikről,
felépülésükről. A gyerekek találkoztak az
asztaliteniszező olimpikon és edző Szvitacs
Alexával, akinek baktériumfertőzés okozta
vérmérgezés következtében 2018-ban amputálni kellett a bal alkarját és a lábujjait, és Beri
Józseffel, aki egy vonatbaleset következtében
elveszítette jobb csuklóját és térd alatt mindkét
lábát, de ma már verseket ír, eredeti szakmáját
– bútorkárpitos – segítséggel végzi, számítógép-kezelői, képszerkesztői, weboldalkészítői
képesítéseket szerzett.
Később kerekesszékes táncosok voltak az iskola vendégei az akadálymentes Wekerlei Kultúrházban. A baleset miatt megsérült Sárai Rita
óvónő és Kató László mérnök húsz éve hozta
létre a Gördülő Tánccsoportot. Most a gyerekeknek mutatták be a sportot, és meg is táncoltatták a kisiskolásokat.
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Mángorlótól a
villanyvasalóig

Vinczek György alpolgármester köszönti a 85 éves Juhász Magdát

Gyermeki őszinteséggel
Szerettei, barátai, a kispesti
önkormányzat és civilszervezetek képviselői, a kerületi
kulturális intézmények vezetői, zenészek és a gyerekek
köszöntötték az örökifjú verselőt, a tősgyökeres wekerleit,
a 85 éves Juhász Magdát a
Wekerlei Polgári Egyesület
szervezésében tartott, életművét reprezentáló verseskötetét
is bemutató ünnepségen, a Városháza dísztermében. A kerületi önkormányzat nevében
Vinczek György alpolgármester köszöntötte az ünnepeltet,
aki – mint mondta – „mindig
jókedvet, szeretetet varázsol
az arcokra, kicsikére és nagyokéra egyaránt”, és kifogyhatatlan energiával versköröket,
klubokat vezet még mindig.
Majd idézte Juhász Magda A
dal a szeretetről című versét,
amely talán legjobban jellemzi
íróját: „Ha a szeretetből olyan
sok teremne, mint a réten a
fűszál, jaj de jó is lenne. A
kis köténykémet teleszedném
véle, és mindenkinek adnék,
aki tőlem kérne.” A kötet méltatására felkért Pápai György,
aki betegség miatt nem tudott
az ünnepségen jelen lenni, azt

Ölelkezzetek, magyarok! versének kezdő sora,
a Legyen ez a kapaszkodó... a címe annak az
életművet bemutató verseskötetnek, amely
a Wekerlei Polgári Egyesület gondozásában
jelent meg Juhász Magda 85. születésnapjára.
üzente a hallgatóságnak, hogy
hit, hagyomány és gyermeki
őszinteség jellemzi leginkább
ezeket a verseket. Aki ismeri
őt, az tudja, hogy nem is lehet
őt másképpen ismerni, csak a
gyerekek gyűrűjében, hiszen
elsősorban „azoknak ad, akik
azt legszívesebben fogadják”.
Az ünnepségen egymás után
érkeztek a Juhász Magdát
köszöntő kisgyerekek, versklubtagok, és mindazok a
művészek, akik valamilyen
kapcsolatban állnak vele. Az
Apacuka és a Kávészünet zenekar egy-egy megzenésített
verssel köszöntötte a szerzőt.
„A szívem szorul össze, és egy
kicsit zavarban is vagyok, de
ma elsősorban a költészetet és
nem engem kellene ünnepelni.
Azt a költészetet, amely egy
kicsinyke lány, aki én voltam,

lelkét is megérintette, aki soha
nem gondolta volna, hogy egyszer ilyen tisztességben lesz
része, hogy nagymamaként,
dédmamaként itt áll majd egy
ilyen bemutatón. Az a derű,
ami bennem van, nem más,
mint a megelégedettség derűje, nem a gondnélküliségé.
Mindig szépet akartam adni
a gyerekeknek, azt, ami az én
életemből a második világháború miatt kimaradt. A vers,
amíg a papíron van, nem hat
úgy, mint amikor valaki elmondja” – osztotta meg gondolatait az ünnepelt a kedves
köszöntések, a versmondások,
a zenés előadások után. Juhász Magda külön köszöntötte
Magda Dávid orgonaművészt
és zeneszerzőt, akivel közösen
egy gyermekoperát álmodtak
meg, amelynek szövegkönyvét
Juhász Magda írta.

Immáron a 11. időszaki kiállítást nyitották meg a Bolyai iskola aulájában.
A kiállítást Dániel Gáborné Éva néni,
a Bolyai iskola volt napközis nevelője és mostani segítőtársa, Bényi
Árpádné Marika néni jegyzi, akik különböző korszakok vasalóit mutatják
be a gyerekeknek. A különlegesen izgalmas tárgyakat is bemutató kiállítás
április végéig látható.
A leghétköznapibb házimunkák
egyikének, a vasalásnak a használati
eszközét választotta mostani időszaki kiállításának tárgyául Dániel Gáborné, aki egy zsámbéki kirándulás
alkalmával, több más érdekes tárgy
mellett látott egy különlegesen szép
„kéményes vasalót”, és kapott kedvet
ahhoz, hogy saját és Bényi Árpádné
Marika néni gyűjteményében található, valamint néhány kölcsönbe kapott
vasalókból kiállítást rendezzen az iskola aulájában. És mint azt a megnyitón tapasztalhattuk, a gyerekek élénk
érdeklődéssel figyelték a különféle
vasalók bemutatóját, és szívesen ki is
próbálták azokat.
Éva néni, aki 1984-től tavalyi nyugdíjba vonulásáig dolgozott a Bolyai
iskolában, kedvcsinálóként beszélt
arról a nógrádi kis faluról, Kazárról,
ahol egy rendkívül gazdag gyűjtemény található a különböző korok
vasalóiból, s csaknem hétszáz éves
a legrégebbi vasaló. A gyerekek
megtudhatták azt is, hogy villamos
energia hasznosításáig a vasalókat
korábban szénnel, spiritusszal, kerozinnal, benzinnel, gázzal használták,
és az úgynevezett „kéményes vasaló”
a használót védte a szén-monoxidmérgezéstől. Éva néni azt is elmesélte, hogy bár a villanyvasalót sokan
amerikai találmánynak tartják, az
első leírását 1882-ben Zipernowsky
Károly készítette.
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NEMZETISÉG

CT-vel felszerelt 3D digitális fogászat

• Fogbeültetés

• Parodontológia

• Éber szedáció

• Fogfehérítés

• 3D műtét tervezés • Esztétikai fogászat
• Mosolytervezés

Fotó: Örkény Színház
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• 3D CT(COMPUTER TOMOGRÁF)

• Fogszabályozás
Cím: 1191 Budapest, Fő u. 23. Fsz. 2.
Telefon: (0630) 723-2933, (061) 282-1835
Email: info@fogorvosom.hu
Web: fogorvosom.hu

WEKERLE • KULTÚRA • KÖZÖSSÉG

2020. MÁRCIUS 21., SZOMBAT 10.30-11.20

WEKERLEI ZSEBSZÍNHÁZ: Hófehér és Rózsapiros
A Batyu Színház bábjátéka 3-9 éves gyerekeknek
Írta és rendezte: Kontha Nelli, zene: Csák Péter, játssza: Gergelyi Júlia

Jegyek elővételben kaphatóak! Belépődíj: 1 200 Ft/ fő.
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

Akik látták Mácsai Pál előadását, nem csalódtak

Programgazdag lesz
ez a félév is a KMO-ban
A Kultúrházak éjjel-nappal
programsorozat
keretében
Mácsai Pált az Azt meséld el
Pista! című Örkény-estjében,
márciusban Halász Juditot láthatták, később Hűvösvölgyi Ildikót, Esztergályos Cecíliát és
Zoránt is Kispesten köszönthetjük. A Kossuth-díjas Mácsai Pál Azt meséld el Pista!
című Örkény-estje és a kispesti közönség egymásra talált.
Az Örkény műveiből, szavaiból,
visszaemlékezéseiből,
interjúrészleteiből mesterien
összeállított szöveg utat talált
a lelkekhez. A színész-rendező
Mácsai minden manírt, fölösleges színjátszást nélkülöző
személyisége, természetessége, olykor cinkos lekacsintásai, hosszú csendjei betöltötték
a KMO csaknem háromszáz
fős színháztermét, vezetett
bennünket Örkény életében, a
születéstől a halálig, és mesélte a történeteket, a történelmet.
Tette mindezt egyedül, egy
széken ülve, olykor felállva,

Farsangoltak
a horvátok
Huszonötödik farsangi bálját tartotta a Kispesti Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat a KMO-ban. Szép
számban érkeztek vendégek még a
testvérvárosból, Vrbovecből is. A
horvát testvérváros híres zenekara, a
Svita gondoskodott a jó hangulatról
a farsangi esten, amelyen a kerületi
horvát önkormányzat látta vendégül
az érdeklődőket. A tamburamuzsika
mellett jelmezverseny és tombola
színesítette a programot – tudtuk meg
Zlatár György elnöktől.

ELISMERÉS

Az előttünk álló időszakban is lesz nézni- és látnivaló bőven a KMO-ban. Ez a
félév abban is különleges, hogy egymás
után lépnek fel Kossuth-díjas művészek
a művelődési központ színpadán. Zoránt
is köszönthetjük Kispesten.

GÁBOR ILONA
egy kordbársony nadrágban és
kardigánban, fekete színpadi
háttérben. Társai voltak a nézők, akik olykor lélegzetvis�szafojtva, máskor kuncogva,
odaadóan követték őt a játékban. A KMO-ban a színházi világnap alkalmából egy fergete-

ges vígjátékot láthatnak majd
a kispestiek, Amíg az asszony
alszik címmel, Buch Tibor főszereplésével, májusban pedig
egy meghatóan tragikomikus
színjátékot mutatnak be Koltai Róbert főszereplésével,
Batang felé címmel. Előadásra
várják többek között Bagdy
Emőkét és Zacher Gábort.
Májusban pedig vendég lesz
Zorán, valamint a Kispesti
Vegyeskar Gyöngyvirág Kórusa is itt tartja 50 éves, jubileumi koncertjét. A KMO munkatársai már nagyon készülnek
Kispest 149. születésnapjára
is, idén június 13-án és 14-én
ismét kétnaposra tervezik a
Városünnepet!

Díjat kapott
idén is
A Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat 14. eseménysorozatának
záró díjkiosztóját a KMO Művelődési Központban tartották. A program
aktuális üzenetét megjelenítő spotpályázaton idén is díjat kapott a KMO
munkatársa, Hatvanger Zoltán. A
kispestiek évek óta sikeresek a programhoz kapcsolódó szakmai pályázatokon. A KMO-s Kranyik Ildikó,
Hatvanger Zoltán, a fotós Mészáros
Gábor, a BabaArt és a WekerleFeszt
programok is nyertek már díjat.
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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
17 órától a Forrásházban
7. sz. választókörzet
(Dobó Katica utca 18.)
Lackner Csaba
(Momentum-DK-MSZP2. sz. választókörzet
Párbeszéd)
Bogó Józsefné
Minden hónap első szerdáján
(Momentum-DK-MSZPTelefonos egyeztetés alapján
Párbeszéd)
folyamatosan
Minden hónap második hét(06-20-549-2400)
főjén 16 és 18 óra között az
MSZP-székházban
(Kossuth Lajos utca 50.)
8. sz. választókörzet
Ékes Gábor
3. sz. választókörzet
(Fidesz-KDNP)
Rátkay Andrea
Minden hónap első szerdáján
(Momentum-DK-MSZP17 és 18 óra között a Wekerlei
Párbeszéd)
Társaskör Egyesület helyiségéMinden hónap első péntekén
17 és 18 óra között a Kispesti
ben (Kós Károly tér 10.)
Vass Lajos Általános Iskolában

***

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)
Előzetes telefon egyeztetés
alapján: 0620-432-7731

(Csokonai utca 9.)
4. sz. választókörzet
Teknős Ferenc
(Momentum-DK-MSZPPárbeszéd)
Minden hónap első szerdáján
16 és 17.30 között a Kispesti
Waldorf Iskolában (Vécsey

ROVAT

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

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)

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

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
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TÁRSASHÁZI

9. sz. választókörzet
Paróczai Anikó
(Momentum-DK-MSZPPárbeszéd)
Minden páratlan hét keddjén 9
és 11 óra között az Ady Endre
út 190. alatt, valamint telefonos
egyeztetés alapján
(06-30-483-6529)

ÜGYFÉLFOGADÁS A VÁROSHÁZÁN

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

Megkezdődött a 2020. évi beszámoló közgyűlések időszaka. A
társasházi törvény szerint május 31-ig minden társasházban a
közös képviselőnek meg kell tartania a beszámoló közgyűléseket. Azonban e törvény betartása több közös képviselő esetében nem teljesül. Az elmúlt hónapban szomorúan tapasztaltam,
hogy a közgyűlések részvételi aránya még mindig alacsony. A
kisebb lakásszámú társasházaknál még viszonylag magasabb,
50-70 százalékos, de a nagyobb társasházaknál ez az arány 2030 százalék. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez az egyetlen
fórum, ahol a tulajdonostársak beleszólhatnak a társasházuk
életébe.
Az elmúlt héten részt vettem egy panelház közgyűlésén, ahol
az egyetlen napirendi pont a társasház korszerűsítése, homlokzati szigetelése volt. A részvételi arány közel 60 százalékos
volt. A többség úgy döntött, hogy jóváhagyja a korszerűsítést,
de sokan ellene szavaztak. A kivitelezési ajánlat 250 millió forint. Ezt a beruházást évekkel ezelőtt végre kellett volna hajtani, mert két éve még a kivitelezési költségek 130-150 millió
forintba kerültek. Akkor egy ilyen felújítást még az LTP felhasználásával és az azzal járó állami támogatással költséghatékonyan meg lehetett oldani. Jelen esetben a társasház állami
kamattámogatású hitelt vesz fel „cash-flow” fedezettel, ami
annyit jelet röviden, hogy a befizetett közös költség nyújtja a
fedezetet a bankhitelre. Lakásonként a közös költségben írják
elő a törlesztőrészletet, a tulajdonosok választhatnak 5, 8 és 10
éves futamidők között. A közös költség havonta átlagosan (53
m2-es lakás esetén) 23 ezer, 16 ezer, 13 ezer forint/hó összeggel emelkedik. Egyösszegű befizetés esetén átlagosan 1,2–1,4
millió forint a költség. Ez a közösköltség-emelés sokaknak súlyos terhet jelent!
Hőszigeteléssel a fűtési költség legalább 30-40 százalékkal
csökken, valamint az ingatlanok értéke (a jelenlegi piaci helyzet mellett kicsi a különbség a szigetelt és nem szigetelt panellakások m2-árai között) még ha minimálisan is, de nő, eladhatóság szempontjából pozitív értékkel bír. A vevők inkább a
korszerűsített panelépületekben elhelyezkedő lakásokat részesítik előnyben vásárláskor.
Hegyi András
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SZOLGÁLTATÁS
BÁDOGOS, TETŐFEDŐ, ÁCS, KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁLLALOK! TEL: 280-1271, 06/20532-7823
Ha tud olyan kis munkát, amit
más nem vállal el, mi szívesen
elvégezzük. Kőműves, burkoló,
festők, vízvezeték szerelő szakemberek állnak rendelkezésére.
Tel: 06/20-416-5879, 06/30-4867472
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, alkat-

részcsere 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
290-43-82
KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS
Megbízható rakodókkal, gyors
ügyintézéssel! Iroda, lakás költöztetés. Igény szerint akár csomagolással együtt! Padlás, pince
lomtalanítás. Kispestieknek INGYENES kiszállás! Tel: 280-25-42,
06-70-2-144-235
Kémények bélelése, átépítése,
belső marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-20264-7752
Generál kivitelezés: kőműves,
burkoló, festő, ács-álványozó
munkálatok,
hő-hangnedvesség elleni szigetelés,
víz-csatorna, villany-gáz 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. 0670-2249326, 3620-397-9998
Száz féle rövidárú, többféle színes
méterárú. Olcsó végkiárúsítás. Fizetés megeggyezés szerint. Kispest Kossuth Lajos utca 68. Tel.:
06 1 280-1147
Klímatelepítést vállalunk díjmentes felméréssel, árajánlat adással.
Szaktanácsadást és jótállást biz-

tosítunk. Lakások, családi házak,
irodák hűtését, fűtését biztosító
klímaberendezések forgalmazása, telepítése, szervizelése.
NEOKLÍMA Kft, 1196. Budapest
Hunyadi u 47. Telefonszám: 0620
9429 577 és 06209 351 688
Pancsoló Mancsok Kutyakozmetika teljes körű kutyakozmetikai
szolgáltatással várja vendégeit.
Rugalmas és rövid bejelentkezési idővel. 1202 Bp. Nagysándor
József u. 147. Tel.: 0670-277-8284
Kert- telekrendezés! Metszés,
permetezés, favágás, bozótírtás,
térkövezés, kerítés építés. Reális
áron! www.Telekrendezés.hu
Tel.: 06-20-259-6319
KERTI MUNKÁT VÁLLALOK Hívjon bizalommal: 06 20 530 4148
INGATLAN
Életjáradékot fizetnék lakásáért!
Leinformálható, referenciával
rendelkező megbízható személy vagyok! Kálny Csaba: 0620/94-94-94-0

KISPESTI MAGAZIN
VAL/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
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

Nyugdíjas Nő albérleti szobát
keres vagy ottlakással gondozást vállal. Tel: 06 20 291 8253

Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását vállalom garanciával. Hívjon bizalommal! Telefon:
06-20-980-3957"

OKTATÁS

ÁLLÁS

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

Idősek Otthonába, portás munkakörbe (24/48) munkatársat keresünk. Friss nyugdíjas előnyben.
Elvárás: Kulturált megjelenés,
határozott fellépés. Érdeklődni:
06-30/293-2674

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 ÁFÁ-
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hirdetés

*Az akció időtartama: 2020.03.09 - 2019.05.31.
További részletek a honlapon.
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ANTIKVITÁS
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget,
képeslapot, papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre
átveszünk. VI., Andrássy út 16.
Tel: 266-4154, Nyitva: H-SZ: 1017, Cs: 10-19

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

Tivoli X150

VEZETÉSRE SZÜLETETT

Áremelés előtti készletkisöprési akció
1 300 000 Ft kedvezménnyel

Elegáns formatervezés
Számtalan új technikai
megoldás
Széles körű felszereltség
Átgondolt, meggyőző
részletek
Határozott karakter,
erős szív
A Tivoli teljesen új fejlesztésű hajtásai különösen kompaktak, hatékonyak és megbízhatóak. Az 1.5 GDi-Turbo benzinmotor akár
163 LE/5,500 1/min leadására képes 280 Nm/1500-4000 fordulat/perc forgatónyomaték mellett. Az e-XDi-160 dízelmotor max.
136 LE teljesítmény előállítására képes 4000 fordulatszámon, és 324 Nm maximális nyomatékot ad le az 1500–2500 közötti
fordulatszám-tartományban.

Ssangyong Délpest
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. április
A magazin tartalmát szerzői jogok védik! • www.magazinlapok.hu

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

4 899 000 Ft-tól
A Ssangyong Tivoli X150 modell
vegyes üzemanyag-fogyasztása:
5.53-8,56l/100km felszereltségtől
függően.
A kép 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
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