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SZABÓ DÁVID
írása

Advent

EGÉSZSÉG
Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását vállalom garanciával. Járvány idején is biztonságban otthonában. Hívjon
bizalommal! Telefon: 06-20-980-3957
Gyógypedikűr, manikűr, teljes test, talpmasszázs. Gyengéd csontkovácsolás
Bowen technikával, amitől elfelejtheti
nyakfájását, lumbágóját 2-3 alkalom
után. Házhoz is megyek! 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

STUDIO ANTIKVÁRIUM díjmentes kiszállással és azonnali elszállítással,
készpénzért vásárol régi és új könyveket, teljes könyvtárakat, térképeket, metszeteket, kéziratokat, képes
levelezőlapokat, festményeket, porcelánokat, egyéb régiségeket, teljes
hagyatékot. Tel: 06(1)312-62-94; 0630-941-2484.
PÁLYÁZAT
Támogatás civil szervezeteknek! Fixen elnyerhető 300.000 Ft jár minden
szervezetnek, aki benyújtja pályázatát
és a feltételeknek megfelel. Határidő:
december 11. Pályázatírási infók: 0670310-3990

Készülődünk, de mire is?
És kinek higgyünk, az ország toxikológusának, Zacher doktornak, aki azt tanácsolja, idén felejtsük el a karácsonyt, a közös
év végi együttléteket, hogy jövő decemberben legyen kivel közösen ünnepelni, és az idei ünnepet ne a gyász határozza meg.
Vagy a Magyar Mentőszolgálat szóvivőjének, Győrfi Pálnak,
aki még szavakban sem engedi bántani az ünnep, a karácsony
méltóságát, és ugyan ő is távolságtartásra, óvatosságra biztat,
de máshová teszi mondandójában a hangsúlyokat.
Tavasszal a húsvéti ünnepeket nehezen, de elfelejtettük, bíztunk abban, hogy a karácsonyt már családi körben tölthetjük.
Látva azonban a járvány terjedését, a halálozási számokat,
bizony jobb az óvatosság most is. Nehéz ebben a helyzetben
mindenkinek, hiszen untig elege van kicsiknek, nagyoknak ebből a furcsa életből, amely ebben az esztendőben nekünk jutott tavasz óta. Senki sem szereti, nehezen viseli a bezártságot,
a vásárlási időkorlátokból eredő kötöttségeket, a COVID-on
kívüli egészségügyi ellátás döcögését, a távoktatásból adódó
egyenlőtlenségeket, a szabad mozgás, a társasági élet, a mozi,
a színház, a múzeumok hiányát. Most látjuk, hogy életünk
eddig milyen színes és élményekkel teli volt. Itt az idő, hogy
a családok átbeszélgessék, miként ünnepelnek majd, hogyan
lesz is, meg nem is idén karácsony. Hogy milyen döntés születik majd egy-egy családban, és annak milyen következményei
lesznek, azt majd csak néhány hét múlva tudjuk meg.
A világon mindenhol távolságtartó ünneplésre, visszafogott
vagy vásárlásmentes készülődésre kérnek, buzdítanak a józanabbul gondolkodók, és sok helyen korlátozzák majd a nem
egy háztartásban élők együtt ünneplését is.
Hogy idehaza milyen szabályok lesznek majd érvényben az ünnepek közeledtével, ma még nem tudjuk. Egy azonban biztos,
idén próbáljunk meg önmérsékletet tartani mind a vásárláskor,
az ünneplés során, mind pedig a rokon- vagy baráti látogatások
alkalmával. Ne felejtsük el, a vírus nem veszi figyelembe, hogy
most éppen karácsony van, és nekünk jár az ünnep hangulata,
szeretteink ölelése, kedves közelsége.
Mindezek figyelembevételével kívánunk minden kedves olvasónknak békés karácsonyt és eredményekben gazdag, boldog
új évet!
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önkormányzat

ÜNNEPVÁRÓ

Fényvillamos
A több kilométer hosszúságú LEDfüzérrel feldíszített fényvillamos 2009
óta Budapest elválaszthatatlan része.
Kispesten december 13-án, vasárnap
az 50-es, december 19-én, szombaton
a 42-es, január 2-án, szombaton az 50es vonalán közlekedik a fényvillamos.
A fényvillamosok a szokásosnál korábban, már 15 órától közlekednek, a kijárási tilalom miatt 19 és 19.30 óra között indulnak az utolsó szerelvények. A
fényvillamos szenteste és szilveszterkor
nem közlekedik, a pontos menetrendről a bkk.hu oldalon lehet tájékozódni.
Fotó Ruzsa István

Összevonták a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár Művelődési Házat a KMO-val

Kormányzati megszorításokra is reagált a testület

KÖRNYEZETVÉDELEM

A lakásállomány egyelőre nem gyarapodik – mondta Varga Attila

Új útvonalon
A Határ út vonalában tervezett új út
ügyében Gajda Péter, Kispest polgármestere és a Wekerlei Társaskör közös
levélben fordult Vitézy Dávidhoz, a Budapesti Fejlesztési Központ Nonprofit
Zrt. vezérigazgatójához, megerősítve
kiállásukat az új útvonalterv mellett,
amely a Wekerletelepet és a József Attila lakótelepet a lehető legrövidebb
szakaszon érinti, a teljes nyomvonal kéreg alatt fut, kisebb környezeti károkat
okoz, valamint az erdő minimálisan sérül, mert a pataknál a lehető legnagyobb
összefüggő zöldfelület marad meg.

Bérlakások felújítása
A szociális bérlakásokat
ugyancsak lelakott állapotban hagyják hátra a korábbi
bérlők, szinte teljesen újra
kell mindig ezeket építeni.
Most több mint 15 millió
forintot fordítottak három
bérlakás rendbetételére. Az
önkormányzat csak olyan
ingatlanokat ad bérbe, amelyek kulturált módon vannak
felújítva. Bár sokan fordulnak az önkormányzathoz,
sajnos nem tudnak minden
rászorulón lakással segíteni.
Apránként a legnehezebb
helyzetben lévőket tudja tá-

mogatni a kerület egy-egy
ilyen felújított bérlakással
– tudtuk meg Varga Attila alpolgármestertől, aki elmondta azt is, hogy jelentősen
alacsony lakbérrel is tudják
támogatni azokat a családokat, amelyek nem tudnak
piaci albérleti díjat fizetni.
A lakásállomány egyelőre
nem gyarapodik, az építési
program indításához jelentős
állami segítségre lenne szükségük az önkormányzatoknak. Összességében mintegy
700 önkormányzati bérlakás van Kispesten, ez jóval

kevesebb, mint évekkel ezelőtt. Sok közülük közüzemi
díjhátralékkel terhelt, mert a
bérlők milliós tartozásokat
halmoztak fel, így nem lehet
kiadni azokat, előbb rendezni kell a tartozásokat. Az
ilyen lakások felújítási költsége
négyzetméterenként
meghaladja a nettó 100 ezer
forintot, ami tartalmazza a
teljes elektromos, épületgépészeti, építészeti felújítást,
a szerelvények, mosdók,
mosogatók, fűtőtestek és
gáztűzhelyek cseréjét.

A polgármester tájékoztatása
szerint a veszélyhelyzeti jogszabályoknak megfelelően a
képviselő-testület helyett a polgármester hozhat határozatokat
és döntéseket. De természetesen,
hasonlóan a tavaszi gyakorlathoz, most is minden képviselőtestületi tag előre megkapta az
előterjesztéseket, a bizottsági
döntéseket, majd online szavazhatott és véleményt alkothatott
az adott napirendi kérdésekről.
Így a képviselők online szavaztak arról, hogy az önkormányzati
rendeletben foglaltaknak megfelelően 20 ezer forint év végi
egyszeri támogatást kapnak a
rendszeres települési támogatásban (454 kispesti) és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok (60
család). Ezen kívül a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családokban gyermekenként további ötezer forint
támogatást nyújtanak 123 gyermek részére. A támogatás teljes

A rászoruló családok év végi egyszeri támogatásáról, kulturális intézmények összevonásáról, az általános iskolák egy-egymillió
forintos támogatásáról döntöttünk a képviselőkkel a járvány miatt most online módon
– tudtuk meg Gajda Péter polgármestertől.

GAJDA PÉTER
összege 10 millió 895 ezer forint.
A Kispesti Iskolatámogatási Alap
terhére egy-egymillió forint fejlesztési támogatást kap a Bolyai
iskola az eddig is önkormányzati
támogatásból megvalósult tan-

termi légkondicionálás folytatására, az Eötvös iskola Angol
Nyelvtudásért Alapítványa a
tantermi digitális oktatás fejlesztésére, az Erkel iskola Műveltség Gyarapításáért Alapítványa
a digitális oktatáshoz szükséges
eszközök beszerzésére, a Gábor
iskola Gábor Iskoláért Alapítványa IKT-eszközök beszerzésére, a Kós iskola A wekerlei Kós
Károly Iskoláért Alapítványa
IKT-eszközök beszerzésére, a
Kispesti Alapfokú Művészeti
Iskola Kispesti Művészetoktatásért Alapítványa táncoktatáshoz
jelmezek, kellékek beszerzésére,
a Kispesti Móra Ferenc Általá-
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nos Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kéz a Kézben Alapítványa
szabadtéri játszóeszközök, valamint laptopok beszerzésére, a
Pannónia iskola Pannónia Iskola
2000 Alapítványa az oktatói informatikai eszközpark korszerűsítésére, a Puskás iskola Egyszer
Élsz! Hogyan Élsz? Alapítványa
az intézményi átszervezés miatt
szükségessé vált tanulói székek
és padok, sporteszközök, iskolai
textiláru, továbbá tabletek beszerzésére, a Vass iskola „Egy
megújuló iskoláért” Alapítványa
olyan kaputelefon beszerzésére,
mellyel valamennyi osztályterem elérhetővé válik, valamint
a Deák gimnázium A Kispesti
Deák Ferenc Gimnáziumért Alapítványa hordozható tanulói és
tanári számítógépek beszerzésére. A képviselők egyetértettek a
KMO Művelődési Központ és a
Wekerlei Kultúrház és Könyvtár
Művelődési Ház 2021. január
1-jével történő szervezeti összevonásával. „Az összevonással
önkormányzatunk hatékonyabban, szervezettebben látja majd
el a közművelődési közfeladatokat és az ehhez kapcsolódó
vagyonkezelési feladatokat. Az
átszervezéssel a közművelődési
intézmények egy egységes intézménnyé alakíthatók át.” Kispesten a bölcsődékbe jelentkezők
számának évek óta érzékelhető csökkenése miatt a kerületi
szakértők a Kispesti Egyesített
Bölcsődék – Csillagfény Bölcsőde Harangvirág Bölcsőde
tagintézmény megszüntetésére
tettek javaslatot. Az előterjesztés
szerint idén szeptember végéig a
kerület bölcsődéibe a 480 férőhelyre 333 gyermeket vettek fel,
így az intézmények feltöltöttsége
kerületi szinten 69 százalékos. A
tárgyban készített kimutatások
szerint a leginkább kihasználatlan bölcsődei tagintézmény a
Harangvirág bölcsőde. A döntés
értelmében az 50 férőhelyes bölcsőde üzemeltetése nem gazdaságos, mert 16 dolgozóra jut 22
gyerek, ezért 15 dolgozóval és
50 férőhellyel csökkentették a
kerületi bölcsődei ellátást. A dolgozók elhelyezése, alkalmazása
a Kispesti Egyesített Bölcsődék
– Csillagfény Bölcsőde tagintézményeiben megoldható lesz. A
bölcsőde azonban még nem zár
be, hanem június végig, a nevelési év befejezéséig fogadja a
gyerekeket.
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zású magyarok nyerik, amiről itthon egy
szó sem esik a médiában!
Kispesten is komoly hagyományokkal
élnek, éltek a sikeres zenész cigány
dinasztiák…
A zenész cigányságról, amelynek tagjai már
szinte teljesen asszimilálódtak, ismerik a
magyar cigányságot világszerte. Az autentikus cigány muzsikán kívül mi már tanultunk más stílusban, műfajokban muzsikálni.
A mi családunk zenész hagyományai egyik
unokatestvérem családfakutatása szerint
is legalább Mária Terézia idejéig vezethetők vissza. Olyan képviselőkkel büszkélkedhet, mint például üknagyapám, Lukács
Károly, akinek már az 1900-as évek elején
saját lemeze volt, és 17 tagú zenekarával
az Andrássy úton játszott. Cziffra György
Kispesten kezdett egy kocsmában zenélni,
zongorázni mint csodagyerek, 12 évesen!
Pege Aladárról, a nagybőgős-virtuózról, ha
minden jól megy, a főváros támogatásával
akár még utcát is elnevezhetünk hamarosan.
Édesapám, aki a svájci szimfonikusok kamarazenekarának volt a tagja mint nagybőgős, de emellett cigányzenész volt, utoljára
itt játszott a Halásztanya étteremben Sárközi Bélával! Nagyon sokáig együtt zenélt
Mezei Kálmán bátyámmal, aki a Belügyminisztérium Szimfonikusok koncertmestere
volt, majd több mint húsz évig a Margitsziget Nagyszállóban játszottak együtt. Nem
titok, hogy ezzel azért sokkal jobban lehetett
keresni, mint a Belügyminisztérium zenekarában. És itt van a Losó család, amelynek
a képviselője Losó Györgyné Melinda, aki
vezeti a kispesti Romák Felzárkóztatásáért
Egyesületet, akihez legalább negyvenéves
barátság, ismeretség köt, és akinek szinte
minden felmenője, rokona, férje ismert kispesti muzsikus cigány volt.

Lukács János
a világjáró kispesti cigány jazz-zongorista, korrepetitor
Tavasszal a koronavírus hazaparancsolta a tengerjáró hajóról. Azóta egy biztonsági cégen keresztül a NASA-nak dolgozik, tagja a Romák Felzárkóztatásáért Egyesületnek, de rendszeresen
tanít jazz-zongorázni, énekelni érdeklődő amatőröket és gyakorlott profi zenészeket is. Most
azon töri a fejét, hogy talán búcsút int a tengereknek, óceánoknak, a luxuskabinoknak, nemzetközi zenekaroknak, és itthon marad, bár számára jelenleg komoly fejtörést okoz, miként tanítja
majd online énekelni tanítványait. Lukács Jánossal arról is beszélgettünk, milyen is a cigánycelebek világa ma Magyarországon.
Mikor tud vagy akar visszamenni a tengerre?
Komoly fejtörést okoz ez most nekem. Ha
egyedülálló lennék, könnyebben döntenék
a visszamenetelen. Meg aztán maximum
öt évig tudom ezt csinálni ilyen lendülettel.
Másfelől szívesen maradnék már itthon. Ennek az életnek a bizonytalansága már nem
való nekem. Azt pedig, hogy taníthatok,
biztos munkahelyem is van, nem szeretném feladni. Próbálkozom több mindennel.
Tagja vagyok a Romák Felzárkóztatásáért
Egyesületnek, lehet, hogy ott vállalok majd
többet a romák felzárkóztatásáért. De még
nem tudom! Több szempontból, de legfő-

képpen anyagilag tanulságosak az itthoni
viszonyok. Akárhonnan nézzük, uniós tagságunk ellenére sem sikerült kilépnünk még
az itthoni világcégnél sem a kelet-, középeurópai blokkból…
Itthon nem akar zenélni?
Elkeserítő, de sajnos nem éri meg! Sőt,
megalázó, felháborító fellépti díjakért tudnánk csak itthon zenélni. Ebből is látszik,
mivé züllesztették le ezt a korábban nagyon is megbecsült szakmát. Azt szokták
mondani, hogy „luxuscikknek” számítunk,
mert a mi zenénk egy rétegzene, ezért ezt a
minőséget, tudást itthon is meg kéne fizet-

ni. Valamikor a hatvanas-nyolcvanas években nagy becsületünk volt, megbecsülték a
munkánkat! Ma a médiában olyan zeneileg
képzetlen cigány-celebek, sokszor csak ripacsok jelennek meg, amit bizony cigányként és zenészként is kikérek magamnak!
Ez a világ elviszi a valódi művészetet a
gagyi felé, ami a cigányok esetében még
drámaibb, mert nem segíti a felzárkózást!
Eltűntek a médiából az igazán jó zenekarok,
zenészek, a korábbi jó példák. Remek zenészeink kisebb klubokban játszanak, sokszor
éheznek, ezért inkább külföldre mennek, ott
még megbecsülik őket. A rangos külföldi
jazzversenyeket zsinórban cigány szárma-

Nem unalmas hosszú hónapokon át ös�szezárva lenni?
Zenésznek szuper! Ez egy hatcsillagos szálloda a vízen! Ha a kötöttségét és a fegyelmét
nézem, akkor a katonasághoz hasonlítanám.
Bár keveset tudok a katonaságról, mert ott is
a Belügyminisztérium Big Bandjében zongoráztam, de rend és fegyelem van mindenhol, mert különben nem működik az élet.
Itt is minden hierarchikus, így aki a rangsor
végén van, mondjuk a konyhában, az étteremben, a szobákban, napi 12-14 órákat is
dolgozik, annak bizony nehéz az élete. Mi,
„szórakoztatók”, a zenészek, a táncosok,
technikusok, ha lehet mondani, már tiszti
rangban vagyunk, így arany életünk van!
Mi szabadon mozoghatunk a hajón, bárhol
ehetünk, ihatunk, folyamatosan a vendégek
között vagyunk. Legutóbb a kapitány mellett laktam egy gyönyörű kabinban, ahol
még saját segítőm is volt, aki takarított rám.
Melyik hajótársaságoknál dolgozott?
Merre jártak?
A Holland America Line-on 2007 és 2009
között, a P&O Cruise Line-on 2009 és 2011
között, és a leghosszabban a Princess Cruise
Line-on 2011-től 2020 márciusig, onnan

jöttem haza tavasszal. Bejártam a Föld 80
százalékát. A Princess Cruise Line-nál sikerült STCW-t, hajós biztonsági vizsgát is
tennem.
Kedvenc úti cél?
Honolulu! Egy kis Amerika a természetben.
Pláne este, amikor ki van világítva. Szerencsére, ha áll a hajó, sokat látunk a helyi nevezetességekből is. Kilencedszer azért már
Honolulu is olyan, mint Kispest!
Akkor azért erre is rá lehet unni?
Ezt nem nevezném megunásnak! Ilyen hos�szú utakon azért nagyon hiányzik a család,
nem annyira felhőtlen, legyen bármilyen
szép is a tenger, csillogó az utazás.

interjú
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Nekem elsősorban a pénzkeresés maradt.
Zenéltem 1990-ben Ungár György zenekarában, majd a Berlin Étteremben 1990től 1992-ig. Utoljára a Moulin Rouge-ban,
még Vermes János igazgatása alatt 2001 és
2007 között dolgoztam Magyarországon,
kezdetben mint zenekarvezető, 2003-tól pedig mint zenei vezető. Itt dolgoztunk együtt
Mága Zoltánnal is. Később találtunk egy
angol ügynököt, akivel azóta is együtt dolgozunk, ebből 13. éve külföldön.

Mitől lett befutó az itthoni állásinterjún
a NASA-nál?
Ezt is a zenélésnek, a Moulin Rouge-nak
köszönhetem. Egy ottani ismerősöm foglalkozik már évek óta recepciósok szervezésével világcégeknek. A tanítás mellett még
belefér egy ügyeleti rendszerben működő
állás, amelynek a munkanyelve az angol. A
hajón a különböző nemzetek képviselői bizony gyakran szlengekben vagy éppen akcentussal beszélnek, amit a nyelviskolában
nem igazán tanítanak, nekem pedig ennek
megértése a gyakorlatból elég jól megy.
Egyébként az amerikai angolt beszélem,
ezért már az első londoni telefonos állásinterjún is ugyancsak megörültek nekem.

Újra meg újra előkerülnek a cigánysággal kapcsolatos általános bélyegek. Mintha mi sem változott volna az évtizedek
alatt!
Egyszerűen azt kell mondanom, hogy rossz
vezetőket választ a cigányság önmaga képviseletére. Hiába vannak értelmes, okos,
tenni vágyó emberek, ők már oda jutottak, hogy szégyellik cigányságukat, mert
a jelenleg előretolt, a médiában szereplő
képviselők alaposan lejárattak bennünket.
Olyanok vannak vezetői posztokon, akik
nem oda valók, tanulatlanok, nem jól képviselnek bennünket, nem tudják elfogadtatni
a cigányság értékeit a többségi társadalommal. Hiányos a műveltségük, de sokkal fontosabb ennél, hogy hiányzik a józan eszük,
rossz a gondolkodásuk, nincsenek terveik,
elképzeléseik a felzárkóztatásról, a beilleszkedésről, így nem igazán tudnak képviselni
bennünket!

Gyerekek?
Jancsika, a kisebbik fiam, némi kitérők után
most a Kispesti Deák Gimnázium tanulója
nyelvtagozaton, németet tanul. Most már
megtalálta a helyét, nagyon büszke vagyok
rá is. A nagyobbik fiam, Dávid kint született
Németországban, ott éltünk, dolgoztunk az
anyukájával, aki énekesnő. Én 2000-ben hazajöttem, de ők ott maradtak, így az ő élete
ahhoz az országhoz kötődik. Ott járt egyetemre, végzett pszichológus, ledoktorált, és
ott dolgozik.

A nemzetiségi önkormányzatok erre
jöttek volna létre…
A cigányság legalább olyan sokrétű, mint
a többségi társadalom. Itt a kerületben is
két részre szakadtak a cigányok. Elsősorban ezért, mert másképpen látják a világot,
másképpen gondolják a cigányság boldogulását, felzárkóztatását, életét, megbecsülését, másképpen élik a mindennapjait, mást
tartanak fontosnak az életben. A cigányság
kiemelkedő értékeit kellene jobban bemutatni.

Gyerekei zenélnek?
A legnagyobb szívfájdalmamra egyik sem
zenél hivatásszerűen. A kisebbikben sokáig
nagyon bíztunk, volt hozzá tehetsége is. A
feleségem legnagyobb bánatára, akinek az
élete a világhírű zenész Lakatos családhoz
kapcsolódik, így lett volna a gyereknek kitől
tanulnia, többek között Lakatos Róberttől,
Lakatos Tónitól, de ott volt az unokatestvér,
Cséki Kálmán, a szenzációs jazz-zongorista
is, de egy jó indulás után, az alma messze
esett a fájától… Ebben persze az is benne
van, hogy utaztam a világban, így nem is
tudtam segíteni neki abban, hogy komolyan foglalkozzon zenei tanulmányaival.
Volt olyan év, hogy csupán 26 napot voltam
itthon. Így a feleségem, az édesanyám és a
nagymama felügyelte őt.

Tényleg a tanulás az egyik kitörési pont
ebből a helyzetből?
Igen. A sport és a tanulás! Szerencsémre
jó volt az otthoni családi háttér, mindenki
ösztönzött a tanulásra, így nekem nem volt
gondom ezzel. Hiába cigányoztak le annak
idején, a tanulással bizonyítottam. Csepelre jártam általános iskolába, ahol angolul is
tanultunk, így amikor átkerültem a XVIII.
kerületi Steinmetz Miklós Gimnáziumba,
már nem okozott gondot a nyelvtanulás,
ahol szaktanári dicsérettel végeztem a nevelési fakultációt is, a konzervatóriumban
jazzakadémiát végeztem a nyolcvanas évek
végén. Általános iskolai cigány származású társaim mostanában az egyik közösségi
oldalon vallották be, hogy felnéztek rám
ezért. De nagy volt a család respektje is,
mert édesapám a zenélés miatt sokat volt
külföldön, világot járt embernek számított.
Az ókori történelmet apám képeslapjairól
tanultuk az általános iskolában.

Akkor a többiek álltak helyt itthon a
családban?
Ebből a szempontból konzervatív módon,
a cigány tradícióknak megfelelően éltünk.
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SZOLGÁLTATÁS

ELLÁTÁS

Számítógépek javítása helyszínen,
hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciával.
Ingyenes kiszállás! Aradi Zoltán Tel: 06
70 519 2470 Email: szerviz@szerviz.info
BÁDOGOS, TETŐFEDŐ, ÁCS, KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁLLALOK!
TEL.: 280-1271, 06/20-532-7823
Ha tud olyan kis munkát, amit más nem
vállal el, mi szívesen elvégezzük.
Kőműves, burkoló, festők, vízvezeték
szerelő szakemberek állnak rendelkezésére. Tel.: 06/30-486-7472, 06/20416-5879

Hajléktalanok
A tavaszi járványidőszakhoz képest
nem sokat változott a nappali ellátás
és az éjjeli menedékhely munkarendje, de a távolságtartás miatt kicsit
másképpen kell szervezni a mindennapokat – tudtuk meg Csóka Éva
Antóniától, a Magyar Vöröskereszt
Budapest Fővárosi Szervezet Nappali
Szociális Központ 2. számú Ady Endre úti Telephelyének megbízott vezetőjétől. Semmit sem enyhültek tavasz
óta, még a nyári szabadabb időszakban sem a korábban bevezetett fertőtlenítési, lázmérési protokollok az
intézményben. Folyamatos a fertőtlenítés, maszkot kötelező továbbra
is minden ellátottnak hordania, és a
másfél méteres távolságot is be kell
tartaniuk. Az ellátottak már tudják,
megtanulták és betartják a szabályokat, így a tavaszi tesztelésnél nem találtak sem a szociális munkások, sem
pedig a hajléktalanok között fertőzöttet. A munkatársak számára tavasz óta
védőeszközt biztosít a Vöröskereszt.
Ősszel még nem volt lehetőségük
lakóik tesztelésére, de remélik, hogy
az eredmények egy újabb tesztelésnél
is negatívak lennének. Napi szervezést igényel, hogy ezen a telephelyen nappal 60 fő tartózkodhatna, de
a járványügyi protokoll miatt egyszerre csak 13 ember tartózkodhat a
melegedőben. Ezt egyfajta folyamatos forgórendszerrel biztosítják. Az
éjjeli menedékhelyet összesen 28-an
vehetik igénybe. A megfelelő távolságtartás miatt maximum 20 hajléktalant tudnak befogadni. Kispesten az
ellátási területen tartózkodó ügyfelek
elhelyezéséről együttműködési megállapodás alapján az önkormányzat
támogatásával a Magyar Vöröskereszt utcai gondozószolgálata és a
Kijárat Egyesület utcai gondozószolgálata gondoskodik. Aki segítségre
szorulót lát, értesítse a Menhely Alapítvány diszpécserszolgálatát (06-1338-4186)!

Egy eddig ismeretlen helyzetben kiválóan, példamutatóan helytálltak

Szociális munkások
Az elismeréssel járó pénzjutalmat és oklevelet Gajda Péter
polgármester, Rátkay Andrea, a
Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke, Blázy Krisztina, a
Humánszolgáltatási és Szociális Iroda megbízott irodavezetője, valamint Vinczek György
alpolgármester adta át.
Gajda Péter arról beszélt, hogy
bár a szociális ágazatban dolgozók helyzete, munkája sohasem
könnyű, különösen ebben az
esztendőben, annak is leginkább az első negyedében hárult
óriási teher az itt dolgozókra.
Egy eddig ismeretlen helyzetben közösen tanultuk, mit jelent
a járvány, mit a betegség, mi az,
hogy veszélyhelyzet, és mindazt, hogy miként tudunk, tudnánk segíteni azoknak, azokon,
akik ehhez csak nehezen vagy
támogatás nélkül nem is tudnának alkalmazkodni– emelte ki
Gajda Péter.
„Nem az a hős, aki nem fél,
hanem az, aki bár retteg, mégis szembeszáll a veszéllyel"
– mondta a szociális ágazatot
felügyelő Vinczek György alpolgármester arra utalva, hogy
a szociális ágazatban dolgozóknak nap mint nap közvetlen
kapcsolatba kerülnek a veszél�lyel, hiszen nem home officeban dolgoznak, hanem a rászorultak között.

Az eddigi évektől eltérő körülmények
között az idén négy, a kerület szociális
intézményeiben dolgozó szakember munkáját ismerték el a szociális munka napjához (november 12.) kapcsolódóan. Most
négyen kaptak elismerést.
kezett, az ellátottak ragaszkodnak a kedves személyiségéhez.

RÁTKAY ANDREA
Díjazottak 2020-ban:
Kiss Judit Aranka, a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási és Szociális Iroda
Szociális Csoportjának területi
szociális ügyintézője, aki 1994.
január 1-je óta dolgozik a hivatalban területi szociális munkatársként.
Visnyovszky Zsuzsanna, a
Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum családsegítője, aki
2008. január 16. óta dolgozik az
intézményben. Tizenkilenc év
alatt munkájára panasz nem ér-

Hegedűsné Vincze Lívia, a
Lila Akác Szakmai Egység szociális gondozója 2001. március
19-től dolgozik a Segítő Kéz
Kispesti Gondozó Szolgálatnál
mint szociális gondozó. Munkáját precízen, pontosan, lelkiismeretesen, megfelelő szakmai
alázattal végzi. Tizenkilenc év
alatt munkájára panasz nem érkezett, az ellátottak ragaszkodnak a kedves személyiségéhez.
Trényi István, a Segítő Kéz
Kispesti Gondozó Szolgálat
szociális munkása, aki 2004.
december 1-jén került a Zöld
Diófa gondozóba, azóta is töretlenül végzi munkáját. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
indulása óta jelen van ebben a
szolgáltatásban is, az időseknek
szereli a készülékeket, és végzi
az ezzel kapcsolatos adminisztrációt is.

Klímatelepítést vállalunk díjmentes
felméréssel, árajánlat adással. Szaktanácsadást és jótállást biztosítunk.
Lakások, családi házak, irodák hűtését,
fűtését biztosító klímaberendezések
forgalmazása, telepítése, szervizelése.
NEOKLÍMA Kft, 1196. Budapest Hunyadi u 47. Telefonszám: 0620 9429 577és
06209 351 688
Házhoz járó fodrász! Női-férfi hajvágás,
festés, dauer. Tel.: 06 1 290-43-82
Generál kivitelezés: kőműves, burkoló,
festő, ács-álványozó munkálatok, hőhang-nedvesség elleni szigetelés, vízcsatorna, villany-gáz szerelés. Tel:+36
30 996-4706, email: szeibi.a@citromail.
hu
Rácsajtó, ablak és erkélyrács készítése.
Erkély korlát felujjítása,csere. Előtető,
lakótelepi erkélyre. Egyéb lakatos munkák, javítások. Telefon: 06 1 284-2540,
06 70 209-4230
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
SZŐNYEGTISZTÍTÁS-és KÁRPITTISZTÍTÁS! Melegvizes mélymosás, vegytisztítás, szegés, javítás, függönymosás,
takaró mosás. Háztól - házig 2 nap alatt!
Otthonában is vállaljuk padlószőnyeg
tisztítását,ülőgarnitúrák, fotelek, székek, irodabútorok textilkárpit tisztítását. 20 éves tapasztalat E U minőség,
garancia! www.szonyegexpressz.hu Telefon: 06-1-280-75-74, 06 30-94-94-360
Szabó Balázs vállalja kémények bélelését, építését, átépítését belső marással,
kondenzációs kazánok telepítését teljes körű ügyintézéssel. 06-20-264-7752
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Kert- telekrendezés! Metszés, permetezés, favágás, bozótirtás, térkövezés,
kerítésépítés. Reális áron! www. telekrendezés. hu. Tel.: 06-20-259-6319
ALBÉRLET
KISPESTEN, jó közlekedési lehetőséggel családi házban, külön bejáratú,
bútorozott 32 m2-es lakrész (szoba,
konyhasarok, fürdőszoba, terasz)
hosszú távra egy vagy kettő személy
részére (70 ezer Ft + rezsi/hó + két hónap kaució) kiadó.
Telefon: 06 70 709 9503
Egy és félszobás lakás fiatal pár részére hosszútávra, olcsón kiadó, részben
bútorozva, hűtőgép és mosógép van,
90 000.- Ft-ért. Nagy János T: 06 20 437
3165
INGATLAN
Fiatal pár életjáradéki vagy eltartási
szerződést kötne, ügyvéd jelenlétében, idős Hölggyel, Úrral. Meghízható
egészségügyi háttér biztosított. Ha segítségre van szüksége, hívjon bizalommal! Tel.: +3670-200-8012
Életjáradék szerződést kötnék olyan
személlyel, aki betöltötte 75. életévét
és rendelkezik 1/1 ingatlannal. Szerződéskötés esetén az Ön által kiválasztott Közjegyző közreműködésével.
Pintér Judit, 0630-921-2418
ELADÓ 1184 Lakatos úti, 4. emeleti,
parkra néző 43 nm összkomfortos,
másfél szobás, felújítandó lakás. Ingatlanosok ne hívjanak! T: 06 70-222-9933
OKTATÁS
2020-BAN IS MÉG MINDIG VISSZATÉRÍTIK A NYELVVIZSGÁK ÁRÁT! UGYE AZ
IDÉN MÁR FOLYÉKONYAN SZERETNE
ANGOLUL MEGSZÓLALNI? NYELVVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS ÉRDEKLI?
ÁLLÁSINTERJÚRA VAGY KÜLFÖLDRE
KÉSZÜL? ÚJ TANFOLYAMAINK, 5 HETES 2x2 ÓRÁS, 10 HETES 2x2 ÓRÁS,
4-6 FŐS MINICSOPORTOKBAN NYELVSTÚDIÓNKBAN: 24000 FT ÉS 48000 FT
ÁFÁVAL CHAT ANGOL NYELVSTÚDIÓ
ÉS FORDÍTÓIRODA, KISPEST, HUNYADI
UTCA 47. 06-70-238-1226 és 282-6082
Matematika oktatás általános és középiskolások számára a Kertvárosban.
Tel.: 06 70 243 4850

Megélhetés járvány idején
Már egy ideje kitartóan mondogatom, hogy a koronavírus legyőzésének legjobb eszköze a tömeges, ingyenes tesztelés (lenne). Emlékeztetőül: mivel a vírus nagyon sok esetben nem jár
(komoly) tünetekkel, rengetegen szállnak villamosra, buszra,
metróra, vonatra, járnak be dolgozni anélkül, hogy tisztában
lennének egészségi állapotukkal, így aztán akaratlanul is terjesztik a vírust. Aztán a kormány szépen elkezd korlátozni mindenkit a mindennapi tevékenységében, mert valahogy meg kell
akadályozni a ragály elszabadulását. Amitől egy hajszál választ
el bennünket. Pedig sokkal egyszerűbb lenne azokat otthon tartani, akik terjesztik a vírust, csakhogy ehhez tudni kéne, kik
azok, és persze az érintetteknek is tudniuk kéne, hogy fertőzővé váltak. Ehhez pedig tömegesen kéne tesztelni. Egy olyan
országban, ahol millióknak okoz gondot a megélhetés, naivitás
lenne az állampolgároktól elvárni, hogy saját kontójukra özönleni fognak a szűrésre, amelynek (hatósági) ára közel húszezer
forint. De van itt másik bibi is. A gond az, hogy akiknek nincs
elegendő pénze a tesztelésre, azoknak a táppénz is valóságos
csapás. A kieső időre elveszítik jövedelmük 40 százalékát is.
Azok is, akik munkahelyükön kapták el a kórt, így tulajdonképpen üzemi baleset érte őket, például az orvosok, az ápolók,
a mentősök, a pedagógusok, a szociális munkások. Van ugyan
erre jogszabály, de alkalmazása olyan bürokratikus, hogy a
járvány hamarabb kerüli meg a Földet, mintsem az érintett jogos pénzéhez jutna. És sajnos az sem zárható ki, hogy enyhe
tünetekkel többen inkább bejárnak dolgozni, maguknak is bebeszélve, hogy ez csak egy megfázás, amivel egyébként sem
szoktunk otthon maradni táppénzen.
Pedig lenne megoldás. Rendkívüli idők rendkívüli megoldást
követelnek, ahogy tömegessé és ingyenessé kell tenni a tesztelést, úgy a táppénzt járvány idejére fel kell emelni 100 százalékra, hogy sem az egészségünk, se a megélhetésünk ne kerüljön veszélybe. Most mindkettő veszélyben van a kormány
csökönyössége miatt.
Burány Sándor
országgyűlési képviselő
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Új díszpolgárokat
köszöntöttek

CIVIL

Faültetés
Folytatja faültetési akcióját a 10 Millió Fa közösség kispesti csoportja.
Ősszel összesen 17 fát ültetnek el
kerületszerte. Az önkormányzat a
Zöldprogram Irodán és a Közparkon
keresztül termőfölddel és szerszámokkal támogatja őket. Az önkéntesek adakozásából vásárolt platán- és
hársfacsemetéket a József Attila utcában és a Zrínyi utcában ültetik el.
A fák gondozását a közösség vállalja,
ha a vírushelyzet engedi, tavasszal
hasonló akciót terveznek – tudtuk
meg Ajtay Szilárdtól, a kispesti csoport vezetőjétől.

CSALÁD

Vinczek György alpolgármester is segített a fa behordásában

Házasságok
Városházi információk szerint nem
csökken, sőt rekordot döntött a Kispesten házasságot kötő párok száma.
A járvány, a szigorítások, a vendégszámok korlátozása ellenére ez idáig
mintegy 300 pár mondta ki a boldogító igent a Polgármesteri Hivatalban,
míg tavaly 264 volt egész évben. Az
életben lévő korlátozások miatt már
csak 2021 februárjától fogadnak el
bejelentkezéseket a Városházán.
Horváth-Kozma Anikó és Horváth
Ádám november 20-án még az utolsók között köthetett házasságot. Gratulálunk az ifjú párnak mi is!

Önkormányzati tüzelő
Egy-egy köbméter tűzifával
segíti az önkormányzat azt a
negyven rászorult családot,
akiket a kerületi szociális ellátórendszer rendszeresen segít.
Ez a tüzelőmennyiség közel
egy hónapra elegendő. A hagyományoknak megfelelően
Gajda Péter polgármester, Varga Attila és Vinczek György
alpolgármesterek
segítettek
behordani az első adag tüzelőt a a Közpark Kft. munkatársainak a Nádasdy utcában
lakó Csomó Jánosné és Peres
Erzsébet Ilona kamrájába.
A nyilvántartott, rendszeres

segélyre, segítségre szoruló,
többségében nyugdíjas kispestiek között osztják szét a fát, de
ők a tél folyamán támogatást is
igényelhetnek, hogy abból pótolni tudják a fűtőanyagot.
A rászorulókat a tél beálltával évek óta más módon is
segíti az önkormányzat. A
települési támogatásban részesülő, gázzal fűtő családok
szén-monoxid-riasztót
kaphattak a fűtési szezon elején:
idén száz készüléket osztottak
ki a szociális iroda javaslatai
alapján. A képviselők egyetértésével a testület novemberi

online ülésén Gajda Péter polgármester arról döntött, hogy
az önkormányzati rendeletben
foglaltaknak megfelelően 20
ezer forint év végi egyszeri támogatást kapnak a rendszeres
települési támogatásban (454
kispesti) és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
(60 család) részesülők. Ezen
kívül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kapó családoknak gyermekenként további ötezer forint támogatást
nyújtanak 123 gyermek részére. A támogatás teljes összege
10 millió 895 ezer forint.

díszpolgár
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A képviselő-testület döntése alapján Kispest
Díszpolgára kitüntetésben részesült 2020-ban
Ertelné Csák Judit, a Kispesti Vass Lajos Általános iskola korábbi igazgatója, dr. Zádori
Magdolna korábbi tisztifőorvos és dr. Jókai
Oszkár korábbi országos tűzoltóparancsnok.
Az elismeréseket szűk körben, a Városháza
dísztermében adták át. Ebben az esztendőben
szinte semmi sem úgy zajlik, mint azt korábban megszoktuk. Amikor a képviselő-testület
döntött arról, hogy kik kaphatnak majd Kispest
Díszpolgára címet, nem sejtettük, hogy a díj átadására többszöri próbálkozásra is ugyancsak
nehezen tudunk sort keríteni – mondta köszöntőbeszédében Gajda Péter polgármester. Bár
ezen az ünnepségen a járványhelyzet miatt
nem lehettek jelen sem a hozzátartozók, sem
a munkatársak, sem pedig azok a kispestiek,
akik büszkék a most kitüntetettekre, a város
vezetése mégis úgy gondolta, hogy még ebben
az esztendőben személyesen is megköszöni a
kerületért végzett évtizedes munkájukat.
Gajda Péter ígéretet tett arra, hogy amikor már
újra közösen ünnepelhetünk, örömmel adja
majd át ismét ezeket az elismeréseket is, meg
azokat – a Kispestért Díjat, a polgármesteri
Dicsérő Oklevelet, az Együttnevelő Pedagógus Elismerő Oklevelet, a Kispest Gyermekeiért Elismerő Oklevelet –, amelyek átadására
a tavasszal szintén elmaradt ünnepi testületi
ülésen és a Városünnepen nem kerülhetett sor.
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TÁRSASHÁZI

ROVAT
Hegyi András
írása

A közös képviselők munkája
a járvány alatt

Gyorsan épül
A Kispesti Egészségügyi Intézet
mintegy 440 négyzetméteres új laborjában két MR- és egy CT-gép lesz
majd. Janny Géza, a Raditec Kft.
ügyvezető igazgatója elmondta, hogy
a területi ellátást, valamint a fővárosi
ügyeletet 24 órában, két műszakban,
20 szakemberrel végzik. Egy-egy
MR-gépen havonta, vizsgálattípustól
függően, akár 850-1000, míg a CTgépen 1200-1300 vizsgálatot végezhetnek. Kiemelt figyelmet fordítottak
a gépek, a betegek biztonságára, így
például az MR-gépek alá csaknem
három méter mélyen került betonalap.

VÉDŐNŐK

Új helyen
Belakták új otthonukat a védőnők. A
kispesti átfogó egészségügyi fejlesztési program keretében tágas, világos,
minden igényt kielégítő, több mint
470 négyzetméteres új helyiségükbe,
a Forrásházba költöztek az Ady Endre útról, ahol pedig új diagnosztikai
központ nyílik hamarosan. Kispesten
szerencsére nincs védőnőhiány, jelenleg összesen 27 védőnő látja el a
területi feladatokat a Forrásházban és
a Berzsenyi utcai gyermek háziorvosi
rendelőben – tudtuk meg a vezető védőnőtől, Janurik Erzsébettől.

Dr. Kumin Marianna, a Kispesti Egészségügyi Intézet főigazgató-főorvosa

Nem vagyunk a végén…
Lapzártakor a napi elhunytak
száma elérte az eddigi napi
csúcsot, 152 beteget veszítettünk el. Napok óta hatezer
felett van a napi regisztrált
megbetegedések száma, a fertőzöttek száma meghaladja a
kétszázezret, összesen elhunyt
4516 beteg. A járványhelyzet
jelenlegi fázisában az látszik,
hogy még igen kemény kéthárom hét előtt állunk.
Ezért nélkülözhetetlen, hogy a
lakosság a jelenleginél is nagyobb erőfeszítéseket tegyen
annak érdekében, hogy elkerülje a fertőződést. A következetes és helyes maszkviselés,
a gyakori és alapos kézmosás,
a közösségi programok elkerülése, az otthonmaradás, a
távolságtartás, az idősek rendelkezésére álló vásárlási idősáv kihasználása lényeges védelmet nyújt. Közismert, hogy
rendkívüli mértékben leterheltek az egészségügyi dolgozók
az egész országban. Intézetünkben magas a 70 éven felüli
orvosok aránya, rájuk is vonatkozik az időskorúak fokozott
védelmének szükségessége.
Erőteljesen érintik munkatársaink létszámát a központi

A COVID-járvány második hulláma még az
előzőnél is kedvezőtlenebb lefolyású.
Emelkedik a regisztrált fertőzöttek és
az elhunytak száma, tartós szövődményekre számíthatunk – mondja dr. Kumin
Marianna főigazgató-főorvos.
kirendelések,
betegségek,
életkori felmentési igények, a
szabadságok kiadásának jogszabályi kötelezettsége. Ezek
miatt több szakrendelésen korlátozott a rendelési idő.
A háziorvosok akkor is hatalmas nyomás alatt dolgoznak,
ha éppen üres a betegváróban
a folyosó. Útbaigazítanak telefonon, tanácsot adnak e-mailben, gyógyszert írnak fel, ha
kell, mentőt rendelnek ki stb.
A betegek egy része a régóta
fennálló, az életet nem veszélyeztető egészségügyi problémákkal is ebben a rájuk is
veszélyes időszakban keresi
fel a háziorvost, kikövetelve
számos szakrendelésre szóló
beutalót. A sokféle személyes
megjelenés miatt nagyobb a
fertőzésveszély.
Sajnálatos
halálesetek is bekövetkeztek

körzetünkben, amelyek talán elkerülhetők lettek volna
otthonmaradással. Előfordul,
hogy agresszíven, jogaikat,
elvárásaikat hangsúlyozva lépnek fel betegek. Ez súlyosan
veszélyezteti a még talpon lévő
munkatársakat is, mert a nagy
lelki nyomás immunromboló
hatása miatt nagyobb a megfertőződésük esélye. Azzal
tesznek legtöbbet önmagukért,
ha az évek óta fennálló problémák tisztázását elhalasztják a járvány utáni időkre, ha
személyes találkozást elkerülő
csatornákon keresztül veszik
fel a kapcsolatot háziorvosukkal vagy a szakrendeléssel.
Megújult honlapunkon tájékozódhatnak a rendelési időről,
az elérhetőségekről, továbbá
részletes
tájékoztatásokat,
elemzéseket teszünk közzé –
összegzi a főigazgató-főorvos.

Shetland U.K. Nyelviskola
www.shetland.hu

2020/21
MINÔSÉGI NYELVOKTATÁS KISPESTEN

Angol, német, spanyol, francia, és olasz nyelvtanfolyamaink
szeptember közepén indulnak délelôtt, délután és szombaton,
minden tudásszinten, wekerlei helyszíneken.
Tanfolyamok ára: 78.000 Ft (60 óra) / 52.000 Ft / 40 óra
Nyelviskolánk:
– felnôtt, gyermek, üzleti és egyéni tanfolyamokat indít
– kislétszámú csoportokban tanít (4-9 fô)
– az Euro vizsgaközpont angol és német akkreditált
vizsgahelye
– vizsgafelkészítô tanfolyamokat tart alap-, közép- és
felsôfokon
Jelentkezés ingyenes szintfelmérésre:
telefonon, on-line, vagy személyesen.
A csoportokhoz tanév közben bármikor lehet csatlakozni.

Hegyi András

shetland@shetland.hu – 1192 Budapest, Kábel u. 10. – Tel: 281-0822, 30/952-1202
Nyilvántartásba vételi szám: B/2020/000281

Shetland hirdetes 2020_osz_tantermi 93x136.indd 1

A kormányinfó és az operatív törzs tájékoztatása szerint újabb
szigorítások nem lépnek életbe. A kormányrendelet szerint 2021.
február 8-ig nem lehet társasházi közgyűléseket tartani. A közös
képviselők munkájukat a rendkívüli jogrend alatt is kötelesek elvégezni. A társasházakban az élet a szigorítások alatt is zajlik.
Egyszóval a közös képviseleti munkát a járvány ellenére is el kell
végezni! A társasházi törvény pontosan leírja a közös képviselők
feladatait és kötelességeit. Nézzük a legfontosabbakat!
A számlákat fizetni kell, a hibajavításokat, hibaelhárításokat el
kell végezni, végeztetni. A lakók befizetéseit folyamatosan le
kell könyvelni, valamint nyilván kell tartani. A fizikai kontaktust lehetőség szerint kerülni kell, de vannak feladatok, amikor
ez elengedhetetlen. Akkor viszont a járványügyi védekezés rendszabályait minden esetben maradéktalanul be kell tartani. Ilyen a
maszkviselés és a távolságtartás. A kapcsolattartásra több ingyenes kommunikációs csatorna is rendelkezésre áll, mint például a
közösségi oldalak és a Messenger.
Társasházaimnál zárt Facebook-csoportot hoztunk létre a tulajdonosokkal, ahol bármilyen problémát tudnak jelezni felém. Ez
legyen egy csőtörés, fűtésleállás, lifthiba, hangos szomszéd stb.
Itt azonnal látom a jelzést, és reagálni is tudok rá. Telefon nélkül
több tulajdonossal is tudom tartani a kapcsolatot, visszajelzést
kapok a hibákról és azok elhárításáról. A tapasztalatok alapján ez
egy jól működő dolog, és a tulajdonosok is szívesen alkalmazzák.
A Messenger is hasonlóan hatékony, de ott csak egyes személyekkel történhet a kapcsolattartás. Természetesen ezeken felül
a telefonomat is 0–24 órában bekapcsolva tartom, így mindig,
mindenki számára elérhető vagyok.
Nagyon fontos egy társasház kezelésénél a közös képviselő napi
jelenléte és a tulajdonosokkal történő kapcsolattartás. Sokszor
az a vád éri a közös képviselőket, hogy a járvány idején ők is
„csökkentett üzemmódban” dolgoznak. Biztos van ilyen kolléga,
de nem ez a jellemző. Ezúton is szeretném megköszönni olvasóim egész éves figyelmét, és egyúttal mindenkinek békés, áldott
karácsonyt és boldog új évet kívánok!

2020. 09. 04. 10:39
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Advent elején kigyúltak a város
ünnepi fényei
Bár ezen az adventen, a karácsonyi és az év
végi ünnepeken sok minden másképpen lesz,
mint ahogy ez idáig megszoktuk, november
utolsó napján, András napján a Városház téren Gajda Péter polgármester és Deák László,
a Kispesti Evangélikus Gyülekezet lelkipásztora közösen gyújtották meg a város adventi
koszorúján az első gyertyát. Ezzel egy időben,
az összetartozás reményében és az ünnepvárás
köszöntésére kigyúltak a város ünnepi fényei
is. Sajnos a járványveszély miatt most elmaradt a sokak által oly nagyon várt lampionos
felvonulás az Obsitos zenekarral és a Mikulás-műsor a központi játszótéren. De a hagyományoknak megfelelően díszvilágítást kapott
a Templom tér, és fölállították a kerület fenyőfáját, valamint a betlehemet is. A teret és az
Ady Endre út menti fákat mintegy 5500 méter
fényfüzérrel díszítették idén is a Közpark Kft.
munkatársai. Kispest nagyobb közterein, a
Kós téren, a Kossuth téren, az Atatürk parkban
csaknem 1700 méter fényfüzért, azaz közel 17
ezer LED-lámpát szereltek fel a szakemberek.

CT-vel felszerelt 3D digitális fogászat

• Fogbeültetés

• Parodontológia

• Éber szedáció

• Fogfehérítés

• 3D műtét tervezés • Esztétikai fogászat
• Mosolytervezés

• 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
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A rászorultakért
dolgoznak

Skoda Éva és Bereczky Ildikó örömmel válogatja a kész maszkokat

Szájmaszkokra kerültek
a művészeti alkotások
Nagyszabású
jótékonyságiművészeti vásárra készültek
az év végén a Kispesti Helikon
Kulturális Egyesület alkotó
tagjai, de sajnos a járvány második hulláma keresztbe húzta
számításaikat. Ezért gondoltak
arra, nem lemondva az eredeti
szándékról, hogy minden tag
részt vehessen ebben a közös
munkában, keressenek egy
olyan művészetet is hordozó
terméket, amelynek használata
aktuális. Így esett a választásunk a szájmaszkra, amelynek
hordása kötelező, de nem szeretjük viselni, pedig használata
fontos egészségünk megóvása
miatt. Minden maszk egy-egy
iparművészeti termék, amely
új művészeti alkotást mutat be,
ami önmagában is már esztétikai élményt nyújt az egymással szemben állóknak. Mindamellett, hogy praktikus, s
mivel kiállítások a járvány miatt mostanában nincsenek, egy
új, művészetet hordozó felület
is született – tudtuk meg Skoda
Évától, az egyesület elnökétől.
A maszkok varrásában orosz-

A Kispesti Helikon Kulturális Egyesület
jóvoltából még decemberben egyedi, az
egyesület tagjainak művészeti alkotásait ábrázoló arcmaszkok vásárlásával
támogathatjuk a Kispesti Rászorultak
Megsegítésére Közalapítványt.
lánrészt vállaló Bereczky Ildikó grafikus a kétféle anyagból
készült, mosható maszkokról
elmondta, hogy míg a külső rész bársonyosan selymes
anyagú, amelyre a nyomda
remek munkájának köszönhetően gyönyörű színekben
kerültek fel a képek, a belső
rész anyaga „arcbarát” pamutból készült. Bereczky Ildikótól
megtudtuk azt is, hogy a maszkok szabásánál és a rákerülő
képek szerkesztésénél a változó méret miatt figyelni kellett
arra is, hogy nőnek vagy férfinak készül a maszk. Az aprólékos és odafigyelést igénylő
előkészítés miatt egy óra alatt
általában négy maszkot tudok
megvarrni, de amikor a ke-

zembe veszem a kész maszkot,
már nagyon jó, mert szívesen
gondolok arra, akinek a munkáját látom rajta – mesélte
őszinte örömmel. Skoda Éva
szerint a maszkviselés még
nagyon sokáig elkísér bennünket, a 2020-as év ezzel írja be
magát a közös történelmünkbe, így az egyesület tagjai úgy
döntöttek, hogy ezek a művészeti maszkalkotások és a nyári
gyermekrajzpályázat díjazott
munkáinak másolatai közösen
kerülnek fel majd a Simonyi
Zsigmond utca és az Üllői út
sarkán lévő Helikockára.
Az egyesület 50 eladott maszk
árát a Kispesti Rászorultak
Megsegítésére Közalapítvány
javára ajánlotta fel.

A jelenlegi járványhelyzetben, a „második hullámban” még inkább figyelünk arra, hogy segítséget nyújtsunk
a tartós betegséggel küzdőknek, a fogyatékossággal élőknek és azoknak,
akik most lettek betegek – tudtuk
meg Deákné Császár Gabriellától, a
Kispesti Rászorultak Megsegítésére
Közalapítvány elnökétől.
Az alapítvány elnökének tájékoztatása szerint, aki egyéb munkahelyi
feladatai mellett látja el ezt a társadalmi funkciót, a kuratórium, ha kell,
online formában is ülésezik a járvány
idején, hiszen a segítség nem várhat
a baj elmúltáig. Legutóbbi „ülésüket”
november 17-én tartották, amikor is
24 kérelmező anyagát beszélték át,
és összesen 600 ezer forint támogatásról döntöttek. Több kérelmezőnek
egyhavi gyógyszerköltség átvállalásában segíthettek, általában 15-20
ezer forinttal, de nagyobb összeggel
támogattak szívműtét előtt álló kisgyermeket, finanszírozták a szükséges vitaminjait, az állapotromlást elkerülő gyógyszereit. Előfordult, hogy
mozgássegítő rámpa árát térítették
meg, egy esetben fogyatékossággal
élő fiatal fogpótlásának az árát vállalták át. Elsősorban a munkavégzéshez
szükséges vagy speciális dioptriájú
szemüvegek teljes árának megtérítéséről is döntöttünk három esetben –
sorolta a példákat az elnök.
A közalapítvány december elején
még egyszer ülésezik majd, a támogatásokat karácsony előtt eljuttatják
a rászoruló kispestieknek. A kérelmet meghatározott feltételek mellett,
dokumentumokkal alátámasztva folyamatosan be lehet nyújtani az alapítvány székhelyén: 1195 Budapest,
Városház tér 18-20. (A járvány idején
a bejárat előtti dobozva téve.) További információ Bold Erika titkártól
kapható a 06-1-347-4965-ös telefonszámon.

KISPESTI MAGAZIN KEDVEZMÉNYES HIRDETÉSI LEHETŐSÉG MINDEN SZERDÁN
9.30 - 12 ÓRÁIG A XIX. KERÜLET KOSSUTH LAJOS U.50 SZÁM ALATT. TEL.: 06 20 339 1371

- VÁSÁRLÁS UTÁNI AJÁNDÉKOK

- KÉNYELMES ONLINE BEJELENTKEZÉS

- BANKKÁRTYÁS FIZETÉS

*Az akció időtartama: 2020.11.01 - 2021.01.15.
További részletek a honlapon.

WWW.FIX.HU

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

Új SsangYong Korando Style +
már 2,99% THM-től, fix kamatozással!
Magas felszereltség, alacsony THM!
Használja ki kedvező finanszírozási ajánlatunkat
és legyen Öné egy új SsangYong Korando Stlye +
felszereltségű crossover az akció keretében.
A konstrukció legfőbb részletei:
• Érintett típusok:
Új Ssangyong Korando
• THM: 2,99%-4,99%
(CASCO biztosítás megléte esetén)
• Finanszírozási konstrukció:
Zártvégű pénzügyi lízing
• Futamidő: 24–84 hónap
• Minimum önerő: 30%
• Devizanem: HUF
• Kamatozás: Fix
• Minimum finanszírozott összeg:
1 000 000 HUF

Vadonatúj

Korando
modell

Induló ár:

6 299 000 Ft
Használtautó-beszámítás

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

A finanszírozási ajánlat a 2020.08.19-től megkötött szerződésekre érvényes és 2020. 12. 31-ig szól. Finanszírozási feltételek: kamat mértéke: 2,91%-4,61%, kamat típusa: rögzített, devizanem: forint, önerő: minimum 30%, futamidő: 24-84 hó, konstrukció: zártvégű
pénzügyi lízing. Reprezentatív példa: Finanszírozás összege: 3 000 000 Ft, önerő: 3 778 000 Ft, futamidő: 60 hónap, kamat mértéke: 2,91%, kamat típusa: rögzített, THM: 2,99 %, kamat összege: 231 871 Ft, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 3 231 871 Ft, havidíj:
53 865 Ft. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével, a 2,99 % THM érték esetében 2,91% kamat alapul vételével történt, mértéke a feltételek változása esetén módosulhat. A finanszírozást az UniCredit Leasing
Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az
egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.unicreditleasing.hu honlapon. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljeskörűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Márkakereskedőjét, aki közvetítőként a Finanszírozó képviseletében jár el.
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