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Nyári csomagajánlat

19.990 Ft

Teljes átvizsgálás

+ Folyadék utántöltés*
+ Diagnosztika

+ Klíma ellenőrzés és tisztítás

ŐRÜLETES NYÁRI AKCIÓK

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

*M
ot

or
ol

aj
 (1

L-
ig

) é
s 

fa
gy

ál
ló

A
z 

ak
ci

ó 
id

őt
ar

ta
m

a:
20

19
.0

6.
01

 - 
20

19
.0

8.
31

To
vá

bb
i r

és
zl

et
ek

 a
 h

on
la

po
n.

Írásunk a 19. oldalon

Tichy Lajos Sportcentrum-
avató

7. oldal

Az ellenzéki megállapodás 
értelmében az MSZP-DK-
Momentum-Párbeszéd 
közös polgármesterjelöltje 
Gajda Péter.

GAJDA PÉTER
Hivatalos jelölt

9. oldal

SZABÓ MÁRIA   
Napközis tábor
Kilenc héten át, augusztus 
23-ig, mindennap hétfőtől 
péntekig 8.00–16.00 óráig 
várják a gyerekeket a Vass 
iskolában.



Jó, jó, na de hogy néz ki!
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SZABÓ DÁVID
írása

HÓNAP
-TÁR

A családi vitában, amikor már elfogynak az érvek, és nem tudunk mit 
előhozni se ellene, se mellette, a nagynéni mindig azt mondja, „jó, jó, 
na de hogy néz ki!” 
Valahogy így járt Tarlós István főpolgármester is, amikor a minap 
hosszú cikket írt a Magyar Nemzetbe, amelyben nem kíméli az el-
lenzék főpolgármester-jelöltjét, Karácsony Gergelyt. „Én nyugal-
mat akarok, és megvédem a várost. Karácsony Gergely (Gyurcsány 
nyomán) tüntetést, „forradalmat”, szakadatlan háborúskodást ígér. 
Ráerőltetné a városlakókra a feszültséget. Karácsony gerillaharcról 
álmodik” – állítja mindjárt az írása elején.  Hosszasan ír arról, hogy 
mi mindent csinált 2010 óta, amióta igazgatja a várost, és mit tervez 
az elkövetkező időszakban. Majd hirtelen váltással teszi fel a kérdést: 
„Hát Zuglóban? Mi történt 5 év alatt? Illetve mi nem?” – söpröget 
Karácsony háza táján egy kicsit. Majd kissé gúnyosan beszél arról a 
majd hetvenezer fővárosiról, ki vette a fáradtságot, és a legnagyobb 
kánikulában elment, hogy hangot adjon nemtetszésének, demokrá-
cia iránti igényének, és kifejezze akaratát, hogy egy ellenzéki főpol-
gármester-jelölt induljon Tarlós ellen az őszi választásokon.  Aztán 
hirtelen előránt egy pályázati lehetőséget a földutak aszfaltozásáról 
és négy éven belüli megszüntetéséről, és közleményben jelenti be, 
hogy BKV már felvette a kapcsolatot speciális klímagyártó céggel. 
Meglengeti annak lehetőségét, hogy az M3-as szerelvényeket is 
klimatizálni fogják, amelyre már a felújítás óta várnak a fővárosiak.  
Sőt, még egy reprezentatív közvélemény-kutatás is születik sebtében, 
amelyben a kormányközeli Nézőpont Intézet azt „tárta fel” az ellen-
zéki előválasztás után, hogy a budapestiek ellenzik a főpolgármes-
ter-váltást, „izmos” 51 százalékuk elégedett Tarlós István főpolgár-
mester munkájával. A felmérés szerint Tarlós Istvánra a budapestiek 
46, Karácsony Gergelyre 38 százalékuk szavazna, ha most vasárnap 
lennének a választások. (Csak megjegyeznénk, hogy a Nézőpont 
Intézet közvélemény-kutatása 500 budapesti lakos megkérdezésé-
vel készült július 2. és 5. között, ami bizony elég csekély mintának 
számít.) Persze tudjuk mi is, hogy nehéz elhinni, tudomásul venni, 
hogy végre összerántotta magát a fővárosi ellenzék, és ennek példá-
jára egyre-másra fognak össze a vidéki nagyvárosokban is például 
Szombathelyen, legutóbb pedig Nagykanizsán, Szegeden. „Igazán 
sok választást nyertem 30 év alatt, és nem szenvedek kóros hatalom-
mániában. Ha a nép Karácsonyt választja, én gratulálni fogok neki, 
sok szerencsét kívánok (amire talán szüksége lesz), és szívfájdalom 
nélkül elmegyek” – írja még Tarlós talán kicsit sértődötten, hiszen 
ő is érzi, hogy most az egyszer tényleg veszély fenyegetheti. Így le-
gyen, mi ezt ki- és megvárjuk, kinek lesz igaza!

IDŐKAPUK WEKERLÉN A WEKERLEI NAPOKON:
Szeptember 21., szombat 10.30-12.30 és 15.00-17.00

Korosztály: 5-99 éves korig. A gyerekek felnőtt kíséretével vehetnek részt az úton!
A részvétel díjtalan, de előzetes regisztráció szükséges augusztus 26. és szeptember 13. között 

a wkk.kispest.hu honlapon a programnál vagy 282-9895-ös telefonszámon. 
Részletek: wkk.kispest.hu 

Támogató: Kispest Önkormányzata, Wekerlei Társaskör Egyesület 

WEKERLE • KULTÚRA  • KÖZÖSSÉG

Az egykori öltözködés, a magyar konyha,  
háztartásvezetés és mutatványos bódé.

Izgalmas, négy állomásból álló  
időutazás a Wekerlén!

Újra Időkapuk a Wekerletelepen

A Wekerlei Napok a Wekerlei Társaskör Egyesület szervezésében valósul meg. 

WKK - WEKERLEI KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
1192 Bp., Petur u. 7.  tel.: 282 9895, 358 0690, wkk.kispest.hu

A WKK NYÁRI NYITVATARTÁSA:
Hétköznap: 7.00 – 18.00

Hétvégén: zárva

A WKK 2019. JÚLIUS 22.  
ÉS AUGUSZTUS 5. KÖZÖTT  

ZÁRVA TART.
Élményekben gazdag nyári szünidőt kívánunk!

WEKERLE • KULTÚRA  • KÖZÖSSÉG

WKK - WEKERLEI KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
1192 Bp., Petur u. 7.  tel.: 282 9895, 358 0690, wkk.kispest.hu
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Kéthetenként péntek délelőtt 10 órá-
tól polgármesteri fogadóórát tartanak 
a Kossuth téren. Itt is lehetőség nyílik 
arra, hogy találkozzanak a kispestiek a 
polgármesterrel, az irodák vezetőivel, a 
képviselő-testület tagjaival. Legutóbb 
Tichy Judittal, a Zöldprogram Iroda és 
Bernáth Péterrel, a Polgármesteri Ka-
binet Iroda vezetőjével, illetve Varga 
Attila önkormányzati képviselővel ta-
lálkozhattak. A melegben 300 palack 
hideg vizet is kiosztottak az arra járók-
nak.

Találkozók
a városvezetőkkel

FOGADÓÓRA

Családtagjai, egykori munkatársai vet-
tek végső búcsút Steinerné Dr. Török 
Katalin egykori polgármestertől a Kis-
pesti temetőben. Az önkormányzat, 
a polgármesteri hivatal és a kerületi 
MSZP képviseletében Vinczek György 
alpolgármester emlékezett az egykori 
városvezetőre, a főiskolai oktatóra, a ta-
nácstagra, aki 1998-tól volt önkormány-
zati képviselő és alpolgármester, majd 
2002-2006 között az MSZP színeiben 
polgármesterként vezette Kispestet.

Elhunyt az egyko-
ri polgármester

BÚCSÚ

A tervek szerint őszre elké-
szül a Zrínyi utcai Gyöngy-
kagyló óvoda teljes, külső 
és belső felújítása, energe-
tikai korszerűsítése. Ez az 
idei legnagyobb volumenű 
komplex intézmény-felújítás 
az idén, amely része a há-
roméves programnak. Több 
mint 200 millió forintot 
fordítanak az épület külső 
és belső felújítására, épület-
gépészeti korszerűsítésére, 
a fali és padlóburkolatok, 
valamint a nyílászárók cse-
réjére, a homlokzat és a 

tető szigetelésére, előtető 
építésére az udvarra néző 
földszinti csoportszobákhoz. 
Ráadásul egy pályázati siker 
eredményeként a napelemes 
rendszer kiépítése is megtör-
ténik. A legutóbbi testületi 
ülésen megszületett a támo-
gatási szerződés szövege is 
a KEHOP-5.2.9 „Pályázatos 
épületenergetikai felhívás a 
Közép-magyarországi régió 
települési önkormányzatai 
számára” című pályázathoz 
(Kispesti Gyöngykagyló 
Óvoda), és együttműködé-

si megállapodás megkötése 
a Kispest Városfejlesztési 
és Üzemeltetési Kft.-vel a 
pályázat projektmenedzseri 
munkáira. A projekt össz-
költsége: 90 millió 745 ezer 
982 forint, ebből önkor-
mányzati önrész: 38 millió 
402 ezer 091 forint és a tá-
mogatás összege: 52 millió 
343 ezer 891 forint A pályá-
zatban foglalt tételek egy ré-
szének megvalósítása 2019 
májusában elkezdődött, a 
pályázatot 2019 év végéig 
tervezik befejezni.

Szépül a Gyöngykagyló   
Sor kerül a nyílászárók és a burkolatok teljes cseréjére 

Döntöttek arról, hogy a KMO 
Művelődési Központ vezetője 
továbbra is Gábor Ilona marad, 
valamint a Wekerlei Kultúr-
ház és Könyvtár Művelődési 
Házat is korábbi igazgatója, 
Szabó Mária vezetheti újabb 
öt évig. A Kispesti Árnyas 
Óvoda élén meghosszabbítot-
ták a jelenlegi intézményve-
zető, Szücsné Juhász Csilla 
megbízását is. Rendeletet al-
kottak az önkormányzat test-
nevelés- és sportfeladatairól, 
valamint a helyi testnevelés és 
sport támogatásáról. A rendelet 
szerint a testnevelés és sport 
az önkormányzat által köz-
szolgáltatásként működtetett 
humánszolgáltatási rendszer 
része. Módosították az önkor-
mányzati tulajdonú lakások 
és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásáról és el-
idegenítéséről, és a lakások bé-
réről szóló helyi rendeletet. Az 
önkormányzat tulajdonában 
lévő, gépkocsi tárolására alkal-
mas helyiségek megvásárlásá-
hoz  részletfizetési lehetőséget 

teremt. Elfogadták az értéke-
lést a Kispest Önkormányzata 
személyes gondoskodást nyúj-
tó intézményeinek 2018-ban 
végzett feladatellátásáról, a 
Segítő Kéz Kispesti Gondozó 
Szolgálat, a Kispesti Szociális 
Szolgáltató Centrum, továbbá 

a Kispesti Egyesített Bölcső-
dék – Csillagfény Bölcsőde el-
lenőrzése alapján összeállított 
beszámolót. Döntöttek az Idős 
Emberek Gondozásáért Lázár 
Margit Zongoratanárnő Emlé-
kére Alapítvány megszünteté-
séről, valamint az alapítvány 
teljes vagyonának a Kispesti 
Rászorultak Megsegítésére 
Közalapítvány részére való át-
adásról.  Elfogadták az Értelmi 
Fogyatékosok Napközi Ottho-
na Gyöngyszemek Alapítvány 
támogatási szerződését vissza 
nem térítendő támogatásról 
(100 ezer forint) és a Puskás 
Ferenc Alapítvány 2019. évi 
támogatási szerződését (450 
ezer forint) is.

Az ülés elején emlékeztek a képviselők 
a város korábbi polgármesterére, Stei-
nerné dr. Török Katalinra, és a Nagybol-
dogasszony főplébánia nyugalmazott 
ESPERESÉRE, Hegedűs Lászlóra. Az előter-
jesztéseket vita nélkül fogadták el.

Szociális napirendek a 
képviselő-testületi ülésen  

A tömegsport az önkormányzat által biztosított közszolgáltatás

VINCZEK GYÖRGY

Szabadon
felhasználható 

TÁMOGATÁS

Minden évben a tanévkezdéskor 
egy-egy millió forint szabadon fel-
használható támogatást kapnak az 
intézmények a Kispesti Iskolatámo-
gatási Alap (13 millió forint) terhére. 
A kérelmeket az iskolák május végéig 
nyújthatták be az önkormányzathoz. 
Támogatást kértek:
- a Kispesti Bolyai János Általános 
Iskola Alapítványa tantermekbe lég-
kondicionáló beszerelésére 
- az Eötvös iskola az Iskola Angol 
Nyelvtudásért Alapítványa házi tele-
fonközpont és iskolarádió modernizá-
lására, kaputelefon cseréjére, projek-
torok és vetítővásznak beszerzésére 
- a Kispesti Erkel Ferenc Általános 
Iskola Műveltség Gyarapításáért Ala-
pítványa udvarfelújításra 
- a Gábor Iskoláért alapítvány IKT-
eszközök, Sakkpalota program esz-
közei és fejlesztő taneszközökre 
- a Kós iskola Alapítványa mászófal 
faháncsburkolattal telepítésére szere-
léssel és betanítással 
- a Kispesti Alapfokú Művészeti Is-
kola Kispesti Művészetoktatásért 
Alapítványa néptáncjelmezekre és 
-kellékekre
- a Pannónia Iskola 2000 Alapítványa 
IKT-eszközökre
- a Puskás iskola Egyszer Élsz! Ho-
gyan Élsz? Alapítványa tanulói szé-
kekre és padokra, IKT-eszközökre és 
rádiós mikrofonokra 
- a Vass iskola „Egy megújuló iskolá-
ért” Alapítványa IKT-eszközökre
- a Kispesti Móra Ferenc Általános 
Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény Kéz a Kéz-
ben Alapítvány IKT- eszközökre 
- a Kispesti Deák Ferenc Gimnázi-
umért Alapítványa IKT- és oktatási 
eszközök beszerzésére, az Öveges la-
bor karbantartására és az iskola évfor-
dulós rendezvényének támogatására. 
(Képünkön az Erkel iskola igazgató-
ja, Maserné Drexler Katalin a támo-
gatást igazoló dokumentummal.)
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Esősre sikeredett az idei szezonnyitó a vizes 
játszótéren, de aki eljött, találkozhatott kedv-
csináló gólyalábasokkal és a Wekerlei Kultúr-
ház munkatársaival. Ugyancsak hamar népsze-
rű lett, és nem csak az itt élők között, a tavaly 
átadott játszótér, amelyet az önkormányzat 
saját költségvetéséből, mintegy 200 millió fo-
rintból építtetett. Ez azért is különleges, mert 
ingyen használhatják a gyerekek. A közössé-
gi vagyon megvédése érdekében azonban az 
önkormányzat módosítani kényszerült a köz-
terek használatáról szóló rendeletét, amelyben 
a nem kerületből érkező gyerekcsoportoknak 
be kell jelentkezniük az illetékes önkormány-
zati irodán azért, hogy elejét vegyék a kerü-
let által épített és fenntartott közterek üzleti 
használatának. Volt már arra példa, hogy au-
tóbuszokkal érkeztek vállalkozásban szerve-
zett gyermekcsoportok a Kós térre, vagy ide, 
a vizes játszótérre. A Wekerlei Kultúrház és 
Könyvtár (WKK) két munkatársa, Bonecsuk 
Mónika és Kiss-Szitár Orsolya, most is kü-
lönlegesen izgalmas programot, „kalózhun-
cutságokat” állított össze a gyerekeknek. Volt 
ebben „béka a tálban”, halfogás, cápa szájába 
zoknigombóccal való célba dobás. Azok a kis-
gyerekek, akik végigcsinálták a feladatokat, 
okleveles kalózokká vagy matrózokká válhat-
tak! Természetesen nem maradhatott el a test-
és arcfestés sem, amelynek szakértője most is 
a WKK-s Brösztl Éva volt.

Nyárköszöntő
a vizes játszótéren  

Egy 12 tagú, önkormányzati 
képviselőjelöltekből álló csa-
pattal indul neki az októberi 
önkormányzati választásoknak 
az ellenzék Kispesten. A közös 
megegyezéssel kiválasztott je-
löltek mögött a DK, a Momen-
tum, az MSZP és a Párbeszéd 
helyi szervezetei állnak – je-
lentette be Gajda Péter polgár-
mester, aki az ellenzék közös 
polgármesterjelöltjeként indul 
az őszi megmérettetésen. Kö-

szönetet mondott a pártoknak, 
hogy létrejöhetett az ellenzéki 
összefogás. A régi képviselők 
közül, akik most nem lehetnek 
közöttük, a jövőben másképpen 
segítik majd az önkormányzat 
működését. Egy régi, új tagok-
ból álló csapat indul neki annak 
a feladatnak, hogy folytassa az 
előző ciklusban megkezdett jó 
programokat, és újabbakat in-
dítson a kerület érdekében. A 
csapatba friss erőként érkezett 

Momentumtól Paróczai Anikó 
arról beszélt, hogy Kispest az 
utolsó vára a helyi demokráci-
áknak. A Momentum elsősor-
ban azokat a fiatalokat és „zöl-
deket” szeretné megszólítani, 
akiket ez idáig kevéssé kép-
viseltek az önkormányzatban 
– hangsúlyozta. Információink 
szerint az MSZP 5, a DK 4, a 
Momentum 2, a Párbeszéd 1 
jelöltet indít ősszel az önkor-
mányzati választásokon.

A baloldal készen áll
az őszi választásokra  

Egy régi-új tagokból álló csapat indul neki a feladatnak

Amerikai siker
A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 
az Amerikai Kereskedelmi Kamarától 
elnyerte a Karrierorientációs Prog-
ramban a legaktívabb iskola kitüntető 
címet – tudtuk meg Velenczeiné dr. 
Bierbauer Zsuzsanna programkoor-
dinátortól. Júniusban az ötödik alka-
lommal megrendezett „Versenyképes 
oktatás” című konferencián vehették 
át a díjat a gimnázium képviselői. A 
Kamara 2018-ban indította karrier-
orientációs programját. Diákjaiknak 
lehetőséget biztosítottak arra, hogy 
vezető amerikai cégek budapesti vál-
lalatait meglátogassák.

KITÜNTETÉS

Hegedűs atya
Az Esztergomi Főszékesegyházban 
vettek végső búcsút paptársai, roko-
nai, ismerősei és tisztelői a 87 éves ko-
rában elhunyt Hegedűs László kano-
noktól, Kispest Díszpolgárától (1995), 
a Nagyboldogasszony plébánia nyu-
galmazott plébánosától. A szertartáson 
az önkormányzatot Vinczek György 
alpolgármester, a kispesti civil szerve-
zeteket Losó Györgyné, a Romák Fel-
zárkóztatásáért Egyesület elnöke és 
Szonderik Gyula, a Magyar Ellenállók 
és Antifasiszták Országos Szövetsé-
gének (MEASZ) kispesti szervezete 
vezetője képviselte.

FŐHAJTÁS
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Teljesen megújult óvoda várja 
majd szeptember végén a ki-
csiket a Táncsics utcában. Az 
intézményfelújítási program 
keretében már tavaly elkez-
dődött a Százszorszép óvoda 
korszerűsítése, akkor a vilá-
gítást korszerűsíttették, és az 
udvari terasz kapott fedést. 
Tavasszal megtörtént az épület 
homlokzatának szigetelése és 
színezése. Most a teljes meg-
újulás munkálatai zajlanak, a 

tetőtől a belső rész padlózatáig 
szinte minden megújul. A be-
ruházás különlegessége, hogy 
a Vagyonkezelő Műszaki Szer-
vezet (Vaműsz) kiválóan gaz-
dálkodott az elmúlt években, 
ezt a csaknem 200 millió fo-
rintos munkát saját költségve-
téséből finanszírozza. Kránitz 
Krisztián, a Vaműsz igazgatója 
elmondta, a munkálatok ma-
gukban foglalják a tető szige-
telését, a fűtés korszerűsítését, 

új radiátorok felszerelését, a 
vizesblokkok teljes felújítását, 
az összes fali és padlóburkolat 
cseréjét, a festést és mázolást, 
valamint az udvari részen a 
kerítés javítását, gumiburkolat 
építését a játékok alá, a faülő-
kék felújítását. Megtudtuk, a 
felújítás részleteit egyeztet-
ték az intézményvezetővel, a 
csempéket és a színeket is kö-
zösen választották ki. 

Önerőből készül el
őszre a Százszorszép ovi 

A felújítás költségét a Vaműsz gazdálkodta ki

Köszöntések

DÍSZOKLEVELESEK

Kispesten élő és/vagy itt dolgozott 
idős pedagógusokat köszöntöttek, 
akik 50, 60, 65, illetve 70 éve ve-
hették át a felsőfokú diplomájukat. 
Aranydiplomás pedagógus
(50 éve végzett): 
- Szabó Ferencné Nagy Mária, aki a 
Kispesti Ady Endre Általános Iskola 
nyugalmazott tanítója, a Nyugdíjas 
Pedagógusok Egyesülete Kispest el-
nöke.
- Geigerné Szirt Mária, aki a kispesti 
Berzsenyi utcai, mai Zöld Ágacska 
Óvodából ment nyugdíjba 2006-ban.
- Bede Ottóné, aki az egykori kispesti 
Vécsey Károly Általános Iskolából 
ment nyugdíjba.
- Koppány Elemérné, aki 1969-től 
Kispest iskoláiban dolgozott. A mai 
Reménység Katolikus Általános Is-
kolából ment nyugdíjba.
Gyémántdiplomás pedagógus
(60 éve végzett):
- Szebényi Judit, aki nyugdíjba vonu-
lása után Budapesten napközis tanár-
ként dolgozott.
- Pap Irén, aki a Kispesti Kós Károly 
Általános Iskolából ment nyugdíjba.
Vasdiplomás pedagógus
(65 éve végzett):
- Varga Albertné, aki a Kőbányai 
Szellőrózsa utcai Napköziotthonos 
Óvodából ment nyugdíjba, Kispesten 
él.
- Bodnár Anna, aki a kispesti Tán-
csics utcai Százszorszép Óvoda veze-
tőjeként ment nyugdíjba. 
- Bernácz István, aki a Kispesti Eöt-
vös József Általános Iskolából ment 
nyugdíjba.
- Ridly István, aki a Békés Glasz Imre 
Kereskedelmi Szakközép- és Szak-
munkásképző Iskolából ment nyug-
díjba, Kispesten él.
Rubindiplomás pedagógus (70 éve 
végzett):
- László Józsefné, aki a Kispesti Pan-
nónia Általános Iskolából ment nyug-
díjba.

Már táboroznak
a Kispesti Kóficok  

Kilenc héten át, június 24-től augusztus 23-ig, 
mindennap hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig 
várják a kispesti gyerekeket, a Kispesti Kófi-
cokat az önkormányzat napközis táborába, a 
Vass iskolában. Naponta 150-155 gyereknek 
szerveznek vidám és tartalmas nyári progra-
mot az őket felügyelő pedagógusok. Egyre 
népszerűbb a napközis tábor a kispesti csalá-
dok körében, hiszen az évtizedek óta hagyo-
mányos táboroztatási forma sokat változott az 
elmúlt években, gazdagodtak, színesedtek a 
programok. A nyári táborozás továbbra is in-
gyenes, csupán az étkezésért kell fizetni azok-
nak, akik egyébként is fizetnek a közétkez-
tetésért. Ez a kerületi, illetve a tankerülethez 
tartozó és egyházi fenntartású iskolákba járó 
alsósoknak 677 forint, míg a felsősöknek 682 
forint naponta. De itt biztosítják a szociális 
gyermekétkeztetést is a nyári szünidőben. A 
gyerekek választható, de állandó programként 
délelőtt és délután, pedagóguskísérettel a Kis-
pesti Uszodában tölthetik az időt, ahol a tan-
medence áll a rendelkezésükre – meséli Tóth 
András, az intézmény vezetője. Hetente 18 
felnőtt (1 táborvezető, 1 szabadidő-szervező, 
10 pedagógus, 2 gyógypedagógus, 2 takarító, 
1 tábori titkár, 1 gondnok), valamint önkén-
tes fiatalok gondoskodnak a tábor zavartalan 
működéséről – tudtuk meg Szabó Máriától, a 
tábor szakmai programjaiért felelős  Weker-
lei Kultúrház és Könyvtár igazgatójától. Az 
önkormányzat az idei táborozást 12 millió 
forinttal támogatja, amely költség tartalmazza 
a táborban dolgozók bruttó 6 millió forintos 
bérét, valamint a szabadidős programok költ-
ségeit. A pedagógusok (a Hungária, a Bolyai, 
a Pannónia, az Eötvös, az Erkel, a Gábor, a 
Puskás, az  Ady iskolákból) idén is önkéntes 
alapon jelentkezhettek a nyári feladatra. A tá-
bori étkezést továbbra is a Pensio17 Minőségi 
Közétkeztetés Kft. látja el. 
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Immár harmadik esztende-
je, hogy Lázár Tamás önkor-
mányzati képviselő javaslatára 
felszerelnek a tűzcsapokat víz-
csappá átalakító szerkezeteket 
a Vas Gereben utca–Nádas-
dy utca sarkán, a Kós Károly 
tér–Pannónia utca sarkán, a 
Vak Bottyán utcában a KÖKI 
Terminál oldalában, az Üllői 
út–Dobó Katica utca sarkán és 
a Zalaegerszeg utca–Pannónia 
út (Zoltán utca 61.) sarkánál 
lévő tűzcsapokra úgy, hogy a 
csap eredeti funkcióját nem 
zavarja, viszont friss vizet biz-
tosít a nyári kánikulában. A 
tűzcsapokra szerelt szerkeze-
teket tavalyelőtt vásárolta az 
önkormányzat, így a szezon 
utáni karbantartást követően 
ugyanazokat az eszközöket 
szerelik vissza minden évben a 
szakemberek. Az elfogyasztott 
víz mennyisége után fizeten-
dő számlát az önkormányzat 
állja – tudtuk meg a csapok 
felszerelését és felügyeletét 
végző Vagyongazdálkodási és 
Városüzemeltetési iroda mun-
katársától, Camara-Bereczki 
Ferenctől, aki kérdésünkre 
elmondta, a kutak ugyancsak 

takarékosan működnek, hi-
szen egyszerre csupán 15 má-
sodpercig, egy ivásnyi, úgy 
másfél-két deciliter kelleme-
sen hideg vizet lehet belőlük 
nyerni, így nincs mód az ivó-

víz pazarlására. Ennek ellenére 
ez a módszer országosan még 
sajnos nem terjedt el, pedig a 
meglévő 32 ezer tűzcsap kor-
látlan lehetőséget biztosítana 
– tudtuk meg a szakember-
től, aki felhívta a kispestiek 
figyelmét arra, hogy ha meg-
hibásodott csapot találnak, ír-

janak a varosgazd@kispest.hu 
e-mail-címre. A tűzcsapokat 
vízivásra is alkalmassá tevő 
szerkezet magyar fejlesztés-
ben készült, az építész karra 
járó egyetemistákból álló cso-
port találta ki néhány évvel 
ezelőtt Tudományos Diákköri 
Dolgozatként. Ez a letisztult 
mérnöki szerkezet bármely 
magyarországi tűzcsapot ké-
pes másodpercek alatt ivókúttá 
alakítani ott és amikor éppen 
szükség van rá, anélkül, hogy 
annak eredeti tűzbiztonsági 
funkciója sérülne. A megoldás 
környezetkímélő, gazdaságos, 
mert egy átlagos ivókút árá-
ból 5 ivócsap készül, egészsé-
ges, mert könnyen pótolható 
a szükséges folyadék a nyári 
melegben, és úgy célszerű 
és praktikus, hogy a tűzoltók 
munkáját sem zavarja.

Üzembe helyezték a tűzcsap-vízcsapokat 
a Fővárosi Vízművek szakemberei. Az öt 
így átalakított kutat az ősz kezdetéig, 
szeptember végéig használhatják majd a 
kispestiek.

Újra üzemelnek
a tűzcsap-vízcsapok 

Tizenöt másodpercig másfél-két deciliter hideg víz folyik

A FŐVÁROSBAN IS 
ALIG 60-70 DARAB 
VAN  BELŐLE.

Kirándulás
A Kispesti Szociális Szolgáltató 
Centrum, az önkormányzat támoga-
tásával, ismét kirándulást szervezett 
a játszóházába járó családok számára. 
Június végén a kicsik és szüleik, va-
lamint a játszóház vezetői utazhattak 
a Hajógyári-szigetre.  A legfiatalabb 
résztvevő féléves volt, a többség 3-6 
év közötti gyermek. A családok na-
gyon örültek a lehetőségnek, hogy a 
lakótelepi betonrengetegből kimoz-
dulva, egy napot  folyóparton tölt-
hettek – tudtuk meg Deákné Császár 
Gabriella szervezőtől.

TÁMOGATÁS

MEGÚJULÁS

Tavaly tavasszal számoltunk be arról, 
hogy megújulnak a kispesti közte-
rületi pavilonok. Összesen csaknem 
130 közterületi pavilon – sorban és 
szólóban álló – található Kispesten, 
többségében az Üllői út mentén. 
Több helyen már a tavalyi év má-
sodik felében elkezdődött a munka 
a felújítási típustervek szerint. Pálfi 
Ferenc fodrásztól képet is kaptunk, 
hogyan újították meg üzletüket, más 
vállalkozókkal együtt, a Berzsenyi 
utcai pavilonsoron. Pálfiékat sokan 
ismerhetik, hiszen 1982 óta van fod-
rászüzletük Kispesten. 

Pavilonsor

Megkezdődött a Kispesti 
Egészségügyi Intézet beteg-
fogadó terének átalakítása, je-
lenleg a bontási munkálatokat 
végzik a szakemberek – tudtuk 
meg Guzmics Zsombortól, az 
Építéshatósági és Városfej-
lesztési Iroda vezetőjétől. Rég-
óta tervezi az önkormányzat 
a betegfogadó tér felújítását, 
amelyre az idei költségvetés-
ben különítettek el forrásokat. 
A több mint 200 millió forin-
tos beruházás a tervek szerint 

nyár közepére, de legkésőbb a 
végére elkészül, és akkor a kis-
pestiek egy szép és tágas aulá-
ba érkezhetnek majd. A mű-
szaki munkákat és a felújítást 
felügyelő illetékes iroda ve-
zetője kérdésünkre elmondta, 
hogy egészen a tüdőgondozóig 
elbontották a falakat, a lépcső-
ket, a korábbi betegirányító és 
a büfé falait is. Az így kapott 
tágas teret, 350 négyzetmétert 
nem is építik be teljesen, így 
egy „jobb hangulatú”, levegő-

sebb intézményt kapnak majd 
vissza a betegek. Kicsit más-
hol lesz a betegirányító, ahol 
majd le is lehet ülni, és egy 
kicsit arrébb kerül a büfé is. A 
tér teljes egészét álmennyezet 
fedi majd, és korszerű vilá-
gítást is kap. Az irodavezető 
kérdésünkre elmondta, hogy 
a mozgáskorlátozottak aka-
dálymentes mozgását az épü-
let jobb oldalán lévő lépcsősor 
helyén, úgynevezett „emelő-
rámpa” segíti. 

Bontás után építés kez-
dődik a szakrendelőben  

Egy levegősebb előterű intézményt kapnak majd vissza a betegek

Elismerés a Sem-
melweis-napon

KÖSZÖNET

Az „anyák megmentőjének” születés-
napja (július 1.) alkalmából rendeztek  
ünnepséget a Kispesti Egészségügyi 
Intézetben. Az ünnepségen dr. Kumin 
Marianna főigazgató megköszönte 
az intézmény összes dolgozójának 
áldozatos munkáját, és elmondta, ez 
alkalomból valamennyi közalkalma-
zott 10 ezer forint különjuttatást kap. 
Vinczek György alpolgármester ün-
nepi beszédében kitért az intézmény 
vezetése és az önkormányzat közötti 
jó kapcsolatra, mint mondta, az ön-
kormányzat hálával és köszönettel 
tartozik az intézmény dolgozóinak a 
kispestiek érdekében végzett áldoza-
tos munkáért.  A köszöntést követően 
Vinczek György alpolgármester és 
Szujkó Szilvia, a szakbizottság elnö-
ke a kispestiek egészségéért végzett 
kiemelkedő munkájuk elismeréseként 
átadták az önkormányzat dicsérő ok-
levelét és jutalmát dr. Molnár Györ-
gyi reumatológus szakorvosnak és 
Szövérffy Dénesnek, az Informatikai 
és Dokumentációs Osztály vezetőjé-
nek.   A Közalkalmazotti Tanács 10-
10 ezer forint jutalmát és elismerését 
dr. Tamás György főorvos adta át tíz 
munkatársnak: dr. Bihari Ágnesnek 
(Bőrgyógyászat), Csánicz Magdol-
nának (Ideggyógyászat), Janurik 
Erzsébetnek (Védőnő), Kertészné 
Lepsényi Szabó Ágnesnek (Igazga-
tóság), Pásztás Annának (Bőrgyógy-
ászat), Pauscher Évának (Onkológia), 
Szabóné Barna Erzsébetnek (Beteg-
irányító), Vajda Károlynénak (Taka-
rítószolgálat), Dr. Fáczán Mártának 
(Gyermek pulmonológia), dr.Szőczei 
Beátának (Nőgyógyászat) és a Kardi-
ológiai Osztály dolgozóinak. 
Szabó Andrásné, a MESZK általános 
alelnöke elismerő oklevelet és 10 ezer 
forintos Energia Élmény-utalványt 
nyújtott át Szinte Magdolnának, a Re-
umatológia vezető asszisztensének.
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Kezdő mérnökként a Ganz Műszer Művek 
kispesti gyárában dolgoztam, ahol a mun-
kás fiatalokkal jó viszonyban voltam, együtt 
fociztunk, söröztünk. Tőlük sokat tanultam. 
Nem túlzás, ha azt mondom, a világra való 
ráeszméléshez sokat segítettek a wekerlei 
csibészek is, akik a haverjaim voltak. 
Mennyi mindent tanultam tőlük! Sokszor 
butaságokat, „jópofaságot” is, de mindent 
egybevetve, az élethez való hozzáállást 
mindenképpen! Amilyenné váltam, ahhoz 
mind-mind ez a környezet is segített!

Ez is hozzájárult, hogy „ízig-vérig” nép-
művelő lett!
Meglehet. Vallom, hogy egy népművelő-
nek műveltnek és tájékozottnak kell lennie. 
A népművelés részben szakma, részben 
hivatás, de életforma is. Ennek szakmai 
részét meg lehet tanulni, de a hivatás ré-
szét nem.  Az embernek vannak tapaszta-
latai sokfelől, de az már rajta múlik, hogy 
mennyire nyitott a világra, hogy vannak-e 
receptorai, észreveszi-e, milyen jelzések 
érkeznek hozzá, na ez az, amit nem lehet 
megtanulni! Azt gondolom, hogy életem 
során mindig elhivatottan néztem körül, 
sok mindennel foglalkoztam kezdetektől 
fogva, cselekvően reagáltam a körülöttem 
lévő világ jelzéseire, hiszen csak itt, Kis-
pesten megalakítottam és működtettem 
ifjúsági klubokat, irodalmi színpadot, a 
chilei események hatására létrehoztam és 
vezettem a Venceremos Ifjúsági Szolidari-
tási Klubot a hetvenes években. Mindenre 
nyitott és érzékeny voltam, és vagyok most 
is.

Miben rejlik Wekerle különlegessége, ha 
tetszik, csodája?
Bár a Wekerlét munkástelepnek tartották, 
és sokan annak is hívták, sohasem volt 
igazán az. Kezdettől fogva állami, pol-
gári alkalmazottak, pedagógusok, rend-
őrök, postások, vasutasok is éltek itt. Mi 
is polgári családként tekintettük az ottho-
nunknak, hiszen édesanyám óvónő, apám 
a Csepeli Csőgyárnak volt az igazgatója, 
a nagymamák háztartásbeliek voltak, az 
egyik nagyapám rendőr volt, a másik pedig 
a Ganz MÁVAG-ban volt hivatalnok. Ami 
zseniális, hogy az épített környezet elég 
hamar egységbe kovácsolta a legkülön-
bözőbb vidékekről ideköltöztetett, külön-
féle társadalmi státuszban élő embereket. 
A polgári mentalitás viszonylag egységes 
volt, a munkások pedig még nem voltak 
igazi munkások. A telepet azért építették a 
XX. század elején, mert az akkor hirtelen 
fellendült gyáripar sok paraszti származású 
munkaerőt vonzott, és nekik lakásra volt 
szükségük. Akik idejöttek, első generáci-
ós munkásként még nem voltak munkás 
mentalitásúak, félig parasztok maradtak. 
Ha valaki megnézi a régi képeket, Wekerle 
akkoriban kis falu volt leginkább. Az volt a 
zseniális, hogy ez sokféle kultúrájú ember 
viszonylag hamar közösséggé vált. Ez volt 
a Wekerle csodája hosszú időn keresztül. 

Wekerle sokat változott az elmúlt évek-
ben?
Szerencsére a Wekerle még megmaradt 
olyannak, amilyen volt: békésnek, zöldnek, 
nyugodtnak, élhetőnek. Bizonyos értelem-
ben ma már státuszszimbólummá lett. Ez 
vonzotta ide az újonnan betelepülni vágyó-
kat, immár módosabbakat. Ez sajnos nem jó 
a telepnek! Az ő kultúrájuk, életfelfogásuk 
már más, és úgy tűnik, nem is szeretnének 
asszimilálódni. Először csak nádkerítést 
emelnek a szomszédok felé, később már kő-
falat építenek, az „én váram, az én házam” 
szemléletben bezárkóznak, nem nagyon tö-
rődnek az itt lévő közösséggel. Nagyon fur-
csa ez a mentalitás, hiszen éppen abból zár-
ják ki magukat teljesen, amiért idejönnek. 
Sokan nem tartják be az ide vonatkozó szi-
gorú építési szabályokat sem, összképrom-
boló változtatásokkal alakítják át lakásaik 
homlokzatát! Ha pedig megunják, eladják, 
elköltöznek innen. Ez semmiképpen sem 
jó, mert az a fajta összetartás, összetartozás, 
ami korábban jellemző volt, sérül. Sajnos. 

Az elöregedés jellemzi a telepet?
Részben jellemzi, ennek következtében egy-
re több a betelepedő, a korábbiakhoz képest 
nagyobb a mozgás. Ugyanakkor jönnek fia-
talok is, akik gyerekekkel együtt érkeznek,  
vagy költözés után nem sokkal már ide hoz-
zák világra gyerekeiket. Ez viszont nagyon 
jó, de nagy felelősség is a közösségnek. 

Erről is szólt az idei Wekerlei Nyári Sza-
badegyetem is! 
Ez alkalommal a felső tagozatos gyerekek 
kerültek gondolkodásunk középpontjába. 
Egy wekerlei gyermek számára az a termé-
szetes, hogy ha megy az utcán, figyelnek rá, 
mert a „falu szeme” még mindig rajta van, 
a közösségi gondolkodás védi őt. Hozzá-
szoktak ahhoz is, hogy a szüleik elmennek 
önkéntes munkára, és gyakran magukkal vi-
szik a gyerekeket is.

De ez óriási felelősség is, hiszen a gyere-
kek életfelfogása is más lesz!
Így van! Ezeknek a gyerekeknek a többsé-
ge egy zárt közösségben, a Wekerlén éli a 
mindennapjait, így azt hiszik, hogy ilyen a 
világ. Az itt élő gyerekek többsége középis-
kolás koráig bölcsődébe, óvodába, általános 
iskolába valamelyik önkormányzati, állami 
intézménybe jár. Középiskolába azonban 
többnyire már nem a Deák gimibe mennek, 
hanem bekerülnek a nagyvárosba, ahol talál-
koznak egy egészen más, számukra idegen 
mikrokultúrával. Ott az osztálytársaik nem 
értenek bizonyos dolgokat, ami nekik mint 
wekerleinek természetes. És mivel ebben 
az életkorban az egymás cikizése, zaklatása 
amúgy is gyakori, a wekerlei gyerekek véd-
telenek, kikezdhetőek lesznek. Furcsán néz-
nek rájuk, hogy ők ingyen szednek szeme-
tet, hétvégeken önkéntes munkát végeznek. 
Ezért a gyerekek sajnos elbizonytalanodhat-
nak, de nemcsak magukban, hanem a szüle-
ikben, a környezetükben élőkben is. Felada-

tunk tehát a gyerekeket felvértezni, érvekkel 
ellátni, hogy bátran felvállalják önmagukat. 

Sokan „irigykednek” a wekerleiekre. Mit 
tudnánk javasolni nekik, hogyan kezdje-
nek a közösségépítéshez? 
Nem tudok tanácsot adni. Egyrészt azért, 
mert ez az ő dolguk. Másrészt váltig azt 
állítom, hogy a kerület más részein élők, 
elsősorban a lakótelepeken, az épített kör-
nyezetből adódóan jelentős hendikeppel, 
hátránnyal indulnak a Wekerléhez képest. 
Ha ugyanazon az emberekkel próbálnánk 
meg ott a közösségépítést, mint itt a We-
kerlén, a tizedét sem tudnánk megvalósí-
tani, mint helyben. Mindazon érték, amit 
mi a Wekerlén létrehoztunk, annak hetven 
százaléka az épített környezetnek köszön-
hető.  Azért sem tudok igazából tanácsot 
adni, mert önhibájukon kívül mindaz az erő 
sincs a hátuk mögött, ami nálunk megvan.  
A lakótelepen sokkal nehezebb az egymásra 
hangolódás, hiszen nem, vagy csak nagyon 
szűk környezetben ismerik egymást az em-
berek. Talán a játszótéren vagy kis családi 
közösségekben elindulhat valami, ami kinő-
heti magát. 

Azt hallottuk, fontolgatja a visszavonu-
lást. 
Két helyettesem is van már, akik átveszik 
tőlem a Wekerlei Székelykapu Napok főren-
dezését, amelyből most visszalépek, de ez 
nem jelenti azt, hogy végleg eltűnök, hiszen 
továbbra is ott leszek a rendezvények elő-
készítésében, lebonyolításában, de most már 
nem az első vonalban. 

Unokái szaladtak oda a hivatalos díját-
adón önhöz…
Nekem az ünnepség szinte minden mozza-
nata váratlan volt! Egy ilyen kitüntetés az 
én felfogásomban nem egy ember sikere. 
E mögött ott áll egy halom ember, és nem 
csak wekerlei! Azok, akik erőt, tartást adtak 
nekem. Így a családnak is ott a helye egy 
ilyen ünnepségen. Négyből két unokám, s 
mindhárom gyerekem eljött. Nagyon fon-
tos volt ez nekem! Az unokák virágátadása 
pedig hallatlan nagy élményt jelentett, mert 
rögtön az futott át a fejemen, hogy ezeknek 
a kisgyerekeknek, akik 5 és 7 évesek, mit is 
jelent ez az egész. Hiszen valójában nem is 
tudják, hogy itt mi történik, csak azt látják, 
hogy a nagypapa a társaság középpontjában 
van, kezet fognak vele, mindenki mosolyog. 
De mégis azt hiszem, hogy megmarad ben-
nük. Ha valamikor majd ők is a közért tesz-
nek, eszükbe jut, hiszen a papa is ezt csinál-
ta! Nem az ünneplés a fontos ebben, hanem 
a visszajelzés! Sőt az is fontos, hogy felnőtt 
gyerekeim is látták, az apjuk hogyan reagál 
minderre.
 
(Az interjú hosszú változatáért kattintson a 
www.magazinlapok.hu oldalra!)

Varga Ibolya

Az ünnepi képviselő-testületi ülésen hosszan tartó, egyetértő 
taps fogadta a bejelentést: Romhányi András Kispest díszpolgá-
ra lett. Őt Kispest-szerte szinte mindenki ismeri, többek között 
mint a Wekerlei Séták alapötletének, a Wekerlei Székelykapu 
Napoknak, a Wekerlei Nyári Szabadegyetemnek kigondolóját, 
megvalósítóját, a Wekerlei Életfa egyik alkotóját. A Kispest 
közművelődési életében 46 éve szolgálatban álló Romhányi 
ANDRÁSSAL A SZENT IVÁN-ÉJI „tüzes este” után beszélgettünk, 
ahogy ő mondja, „a Wekerléről”, a helyi közösségek erejéről, 
felelősségéről és még sok minden másról.

Romhányi András
az „ízig-vérig” népművelő, a negyedik generációs 
wekerlei, a Magyar Kollégium vezetője

Azt mondta a díjátadón, hogy a szülőhely, 
Kispest, Wekerle olyan tartást adott önnek, 
ami egy életen át elkíséri…
Egy József Attila-idézetet is mondtam: „engem 
sejdít a munkás teste két merev mozdulat kö-
zött; rám vár a mozi előtt este suhanc, a rosz-
szul öltözött”. Fontos, hogy az én életemben 
Kispest és a Wekerle együtt jelenti mindezt. 
Ifjúkoromat itt éltem le a telepen, bár mi ak-
koriban a kispesti területen, a Wekerle szélén 
laktunk, de kötődni mindig „a Wekerléhez” 
kötődtem. A Kós, akkor még III. számú általá-
nos iskolába jártam alsó tagozatra, majd a felső 
tagozatot a II. számú, ma Erkel iskolában vé-
geztem el. Minden barátom wekerlei volt, így 
én is wekerleinek tartom magam, többek között 
azért is, mert az egyik dédanyám volt a telep 
első tanítónője. A másik dédanyám itt egy var-
róiskolát vezetett. Családi alapon olyan gyöke-
rekkel rendelkezem, amelyek mindenképpen a 
Wekerléhez kötnek. És igen, az Ady mozi előtt, 
mint ahogy József Attila is írja, bandáztunk, 
először még motor nélkül, majd motorral, és ha 
nem is voltunk rosszul öltözve, mégis egyszerű 
srácok voltunk. 

A fiatal, polgári környezetben élő „Romhá-
nyi” mit tanult a különböző társadalmi ré-
tegektől?



ATM és MTA
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Ki ne ismerné a bankautomatákat? Megannyi helyen teszi 
lehetővé Kispesten is, hogy elegendő készpénz hiányában, 
bankkártyánk használatával feltöltsük pénztárcánkat, már 
amennyire. Van ATM a nagyobb üzleteknél, gyógyszertá-
raknál, biztos, ami biztos, bár kártyával szinte mindenhol 
lehet ma már fizetni. A készülékek akár arra is alkalmasak, 
hogy pénzt tegyünk be, bár ez nem annyira tipikus. És úgy 
tűnik, a mai fideszes döntéshozóknál, Fidesz-közeli hozzá-
tartozóknál, barátoknál, oligarcháknál teljesen ismeretlen 
magatartás. Ők ugyanis nem azt nézik, hogy hol lehet pénzt 
betenni, érdeklődésük homlokterében az áll, hogy hol lehet 
pénzt kivenni.
Most éppen úgy találták, hogy a Magyar Tudományos Aka-
démiától vesznek el pénzt. Attól az MTA-tól, amely eleve 
úgy jött létre, hogy pénzt toltak be. Hiába, a reformkor-
ban még más idők jártak. Akkor az ország gazdag nemesei 
még abban versengtek, hogy ki mennyi pénzt ajánl fel a 
hazának. Széchenyi István, mint tudjuk, birtokai egy éves 
jövedelmét ajánlotta fel a Magyar Tudományos Akadémia 
létrehozására. Az alma nem esett messze a fájától, hiszen 
apjának, Ferencnek oroszlánrésze volt a Magyar Nemzeti 
Múzeum megalapításában. 
Ma más idők járnak, a dicső ősök alighanem forognak sír-
jukban, mikor hónapok óta tartó tiltakozás ellenére, a parla-
ment fideszes többsége megszavazta azt a törvényt, amely 
elveszi az MTA-tól a kutatóhálózatot, a hazai tudományos 
élet legfontosabb intézményrendszerét. A jövőben ezen a 
téren is döntő befolyása lesz a kormánynak, és kötelezik az 
MTA-t, hogy eddigi tulajdonát ingyen használatba adja. A 
gyászos hírre elsötétült az MTA helyesírás-ellenőrzőjének 
honlapja, a sötét döntéshozókhoz ez illik, mivel úgy tűnik, 
hogy a fideszesek nem tudják, hogy mi a különbség az ATM 
és az MTA között. Kellő bölcsesség híján így azt csinálják, 
amihez értenek: pénzt vesznek ki a rendszerből. Pedig az 
MTA nem ATM. Nagyon nem.

Burány Sándor
országgyűlési képviselő

Nagy menü lett, maradhat?

jelentkezz:
info@zingburger.hu

DOLGOZZ NÁLUNK 
ÉS TALÁLD KI A 
SAJÁT DUMÁD!

Választás jön
Kampánytéma lett a Kiserdő: Ko-
csis Máté FB-posztban jelentette be, 
hogy ő mentette meg a Határ úti fákat 
– írja a 444.hu. Évek elteltével vég-
re hajlandó volt leülni a Határ úti 21 
hektáros erdőért küzdő civilekkel, a 
Kiserdővédőkkel és a Wekerlei Tár-
saskörrel. Kocsis Máté, a környék 
parlamenti képviselője előtte tárgyalt 
Fürjes Balázs budapesti fejlesztése-
kért felelős államtitkárral, és „ennek 
eredményeként, az érintett területen 
már semmilyen útnak a tervezése 
nem zajlik, és abban állapodtunk 
meg, hogy nem is fog”.

CIKI

DOHÁNYTÖRVÉNY

Éjszaka nem lehetne alkoholt vásá-
rolni a nemzeti dohányboltokban, a 
jegyző pedig akár be is zárathatná azt 
a trafikot. Rendeletben írhatnák elő 
az önkormányzatok, hogy 22 és 6 óra 
között ne árulhassanak szeszes italt a 
nemzeti dohányboltokban. Az erről 
szóló törvénymódosítási javaslatot 
Kocsis Máté nyújtotta be ahhoz a ja-
vaslathoz, amit Lázár János jegyez a 
trafiktörvény szigorításáról. A javas-
lat szerint a korlátozás betartását a 
jegyzők ellenőriznék, akár egymillió 
forintos bírságot is kiszabhatnának.

Változás

A híradások szerint az MSZP-
Párbeszéd-Szolidaritás fő-
polgármester-jelöltje 33 ezer 
vokssal húzta be a versenyt. A 
Demokratikus Koalíció által 
támogatott, független Kálmán 
Olga 25 ezer vokssal a második 
helyen zárt, míg a momentumos 
Kerpel-Fronius Gábor csaknem 
9800 szavazatot szerzett. Az 
egy héten át tartó folyamaton 
közel 70 ezren voksoltak. Azóta 
megszülettek a megállapodá-
sok: mind a 23 kerületben egy 
jelöltet indít az ellenzék.  Az 
előválasztáson csapatkapitányt 
választottunk, a kapitány pedig 
most csapatot hirdet – közölte 
Karácsony Gergely a napok-
ban tartott sajtótájékoztatón:  
az I. kerületben, V. Naszályi 
Márta – Párbeszéd, a II. kerü-
letben Őrsi Gergely – MSZP,  
a III. kerületben Kiss László 
– MSZP, a IV. kerületben Déri 
Tibor – Momentum, az V. ke-

rületben, Tüttő Kata – MSZP, 
a VI. kerületben Soproni 
Tamás – Momentum, a VII. 
kerületben,Niedermüller Pé-
ter – DK, a VIII. kerületben, 
Pikó András – Momentum, 
a IX. kerületben  előválasztás 
lesz Jancsó Andrea és Ba-
ranyi Krisztina között, a X. 
kerületben Somlyódy Csaba – 
MSZP, a XI. kerületben László 
Imre – DK, a XII. kerületben, 
Élő Norbert – DK, a XIII. ke-
rületben Tóth József – MSZP, 
a XIV. kerületben Horváth 
Csaba – MSZP, a XV. kerü-

letben, Németh Angéla – DK, 
a XVI. kerületben Nemes Gá-
bor – DK, a XVII. kerületben, 
Gy. Németh Erzsébet – DK, a 
XVIII. kerületben Szaniszló 
Sándor – MSZP, a XIX. kerü-
letben Gajda Péter – MSZP, 
a XX. kerületben Balog Ró-
bertről, volt Főtáv szóvivőről 
lehetett hallani, akit az MSZP 
támogat, a XXI. kerületben 
Erdősi Éva – MSZP, a XXII. 
kerületben Havasi Gábor – 
Momentum és a XXIII. kerü-
letben Berecki Miklós – Job-
bik. (Fotó: MTI)

Karácsony Gergely nyerte a fővárosi 
előválasztás második fordulóját, ő lesz 
Tarlós István kihívója a főpolgármes-
ter-választáson – jelentette be Magyar 
György, a folyamatot lebonyolító Civil 
Választási Bizottság elnöke. 

A főváros mind a 23 kerületében 
egy jelöltet indít az ellenzék 

A csapatkapitány, Karácsony Gergely most csapatot hirdetett
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Diákprogram 

Színcsere

Immár 15. alkalommal indultak diák-
csoportok a testvérvárosokba a prog-
ram keretében. Az önkormányzat 
évente 10 millió forinttal támogatja 
ezt. Az Eötvös iskolából Bulgáriában, 
Smolyanban, a Kós iskolából Török-
országban, Pendikben, a Deák gim-
náziumból Szerbiában, zomborban 
a Kispesti Szociális Szolgáltató 
Centrum gondozottjai Romániában, 
Tasnádon jártak. Július 12-én indult 
a káptalanfüredi nyári ifjúsági tábor, 
ahová a törökországi, romániai, bul-
gáriai és szerbiai testvérvárosokból 
érkeztek csoportok. 

A vezető biotechnológiai vállalat, a 
Roche cég vállalati önkéntes prog-
ramjára jelentkeztünk tavasszal, si-
kerrel. A programot megelőző komoly 
előkészítő munkák után 90 önkéntes 
érkezett az iskolába, hogy segítsenek 
abban, hogy a gyerekek szebb környe-
zetben tanuljanak. Csapatépítő nap is 
volt ez egyben, kisebb munkacsopor-
tokba tömörültek, és lelkesen, moso-
lyogva dolgoztak délutánig. Már most 
jelentkeztünk a következő programra, 
hogy folytathassuk a színcserés mű-
veleteinket – mesélte a Bolyai igazga-
tója, Röhrig Éva.

TESTVÉRVÁROS

FESTÉS 

Az új tanév kezdetére biztosan 
elkészül az Árpád utca Bolyai 
iskola előtti szakaszának a fel-
újítása, amelynek sétálórésze 
a zöldfelületek növekedése 
miatt egy kicsit keskenyebb 
lesz – tudtuk meg Tichy Ju-
dittól, a Zöldprogram Iroda 
vezetőjétől. A polgármesteri 
és a kerületi Zöldprogram ré-
szeként, a Városház tér projekt 
keretében először megújult a 
Városház tér, valamint meg-

épült a Kispesti Polgármes-
teri Hivatal és a kerületi Kor-
mányablak közötti területen 
a parkoló, és most, a projekt 
harmadik ütemében készül el 
a felújítás, az egységes arculat 
kialakítása a Kormányhivatal 
épületétől egészen a József 
Attila utcáig. A beruházás-
ra mintegy 40 millió forintot 
különített el költségvetésé-
ben az önkormányzat. Tichy 
Judit tájékoztatása szerint a 

mintegy 1600 négyzetméter-
nyi sétálóutcában kicserélik a 
burkolatot, ezen kívül 5 fát és 
cserjéket ültetnek, valamint 12 
új padot helyeznek ki. Az ut-
caszakasz mindkét végét úgy-
nevezett „pollerekkel” zárják 
le a gépkocsibehajtás elől. Ha 
itt befejeződik a munka, várha-
tóan újabb területek rendbeté-
telére kerül sor a Nagysándor 
József, a Szigligeti utcában, 
illetve Wekerlén is.

Szépül a sétálórész is
az Árpád utcában  

A sétány a zöldfelületek növekedése miatt keskenyebb lesz

Csaknem 40 millió forin-
tot költött az önkormányzat 
idén a Bokréta bölcsőde kül-
ső hőszigetelésére, az udva-
ri előtetők felújítására és a 
világítás korszerűsítésére, 
amely nyár végére megújul. 
Az intézményfelújítási prog-
ram részeként most a világí-
tás teljes felújítása zajlik a 
Berzsenyi utcai Bokréta böl-
csődében, ezzel lesz teljes a 
felújítás. Ha augusztusban 
elkészülnek a világítással 

egy szinte teljesen megújult 
bölcsőde várja majd ősszel 
a gyerekeket és szüleiket, 
hiszen 2017-ben már korsze-
rűsítették itt a vizesblokkot.  
A bölcsőde külső homlokza-
tán és lábazatán 630 négyzet-
méternyi felület hőszigetelé-
sét, vakolását és színezését 
végezték el, 170 méteren 
cserélték a kétvízorros fal-
lefedést, az udvaron pedig 
összesen 270 négyzetmé-
ternyi felületű polikarbonát 

előtetőt szereltek fel vízelve-
zetéssel az újonnan készített 
vázszerkezetekre. A világí-
táskorszerűsítés során egye-
bek mellett új vezetékeket 
építenek ki, átalakítják az 
elektromos bekötéseket, 148 
új LED-fényforrásra cserélik 
a régi, elavult lámpatesteket, 
valamint új kapcsolókat és 
dugaljakat szerelnek fel a 
következő hetekben.

Kívül-belül megújult intézmény várja majd ősszel a gyerekeket

Új világítás is lesz
a Bokréta bölcsődében  

Ötéves lett
a Zengő kert

SZÜLETÉSNAP

Ötödik születésnapját ünnepelte az 
Élmunkás lakótelepi Zengő kert. Gaj-
da Péter polgármester és Varga Attila 
ön kormányzati képviselő is részt vett 
a születésnapi ünnepségen, amelyre 
ajándékképpen, az önkormányzat se-
gítségével szaletli épül.  Öt éve, a kert 
megnyitóján bíztunk benne, hogy a 
korábban létrejött két közösségi kert-
hez hasonlóan itt is jó közösség ala-
kul ki. Látható, hogy ez megtörtént. 
Gyönyörűen gondozott a 25 ágyás, 
fontos, hogy egy olyan területen, ahol 
nincs kertjük az embereknek, gyü-
mölcsöt, zöldséget tudnak maguknak 
termeszteni. Ráadásul nagyszerű kö-
zösségformáló eseményeket is tarta-
nak – mondta el lapunknak Kispest 
polgármestere, aki arról is beszélt, 
hogy nem jött üres kézzel a szüle-
tésnapra.  Minden kertnek, amely 
kerek évfordulót ünnepel, próbálunk 
valamilyen ajándékkal kedveskedni, 
olyannal persze, amit egyeztettünk a 
kertészekkel, ami segíti a munkát. Itt 
az önkormányzat segítségével szaletli 
épül, hogy a különböző eseményeket 
fedett helyen is meg tudják tartani – 
tudtuk meg Gajda Pétertől. A Zengő 
kertet az Élmunkás lakótelepen, a 
Harangvirág bölcsőde mellett, a Zen-
gő utca 3. és a Kasza J. utca 2. kö-
zött alakította ki az önkormányzat a 
saját területén. A kert létrejöttében a 
Városi Kertek Közhasznú Egyesület 
segítette az önkormányzatot. Az 1015 
négyzetméteres területen vannak ha-
gyományos, kiemelt, valamint mobil 
ágyások, van közös használatú rész 
a fűszer- és gyógynövényeknek. A 
sikeres kispesti kertmozgalom 2011-
ben indult az önkormányzat és a Vá-
rosi Kertek Közhasznú Egyesület ösz-
szefogásával. 
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Az írás szerint a Kispest SE 
elnöke, Kerekes Balázs klub-
vezető jelezte, hogy a kispesti 
önkormányzat döntésének ér-
telmében július 13-tól bezárja 
a kapuit a legnagyobb múltú, 
és az ország jelenlegi legna-
gyobb területű strandröplab-
da-bázisa a Kispesti Uszoda 
napozókertjében. „A Kispesti 
Uszoda kertjében nem műkö-
dik strandröplabda-központ, 
csupán az önkormányzat enge-
délyével és hathatós támogatá-
sával több pálya kialakítására 
került sor az elmúlt 20 évben. 
A lakók és a strandröplabdázók 
közötti konfliktus a zaj, por és 
egyéb környezeti terhelés mi-
att sajnos évek óta problémát 
jelent”– mondja Gajda Péter, 
aki arról is beszámol, hogy a 
gondokat rengeteg egyeztetés-
sel próbálták orvosolni, többek 
között azzal is, hogy tulajdono-
si hozzájárulást adtak egy ter-
vezett csarnok felépítéséhez, 
amit sajnálatos módon a Kis-
pest SE és a Magyar Röplabda 
Szövetség eddig nem tudott 
megvalósítani. 

Támogatásukról biztosították 
a Kispest SE-t arról is, hogy 
egy zajvédő fal felépítéséhez is 
hozzájárulnak, ami a környé-
ken lakók nyugalmát, környe-
zeti terhelésének csökkentését 
szolgálta volna, de a Kispest 
SE nem tudta biztosítani a zaj-
védő fal felépítéshez szüksé-
ges további anyagi forrásokat 
– teszi hozzá. A panaszok újra 
felerősödtek: az érintett utca 
összes lakója tiltakozott, és 
birtokvédelmi eljárás is indult 
az ügyben. Az ÁNTSZ jelentős 
határérték-túllépést mért szálló 
porban, a homokos pályák mi-
att, és verseny idején a zajszint 
is túllépi a megengedett határ-
értéket. Ezért az önkormányzat 
ügyvédi felszólítást kapott a 

pályák bezárására, felszámo-
lására, és újabb egyeztetést 
kezdeményezett a Kispest SE-
vel és a Kispesti Uszodával. A 
megbeszélés eredményeként 
született meg a döntés, hogy 
az idei meghirdetett nyári ver-
senyek végeztével, július köze-
pe után további versenyek és 
edzések nem lesznek a Kispes-
ti Uszodában – összegzi. Gajda 
Péter polgármesterként azt vál-
lalta, hogy a sporttevékenység 
támogatásán túl (minden évben 
több millió forinttal támogat-
ja az önkormányzat a Kispest 
SE-t), megvizsgálják annak a 
lehetőségét, hogy a strandröp-
labda-pályákat a most felújított 
Tichy Lajos Sportcentrumba 
helyezzék át. 

A nyár közepén bezáratják a kispesti 
strandröplabda-komplexumot – olvasha-
tó az információ a Magyar Röplabda Szö-
vetség honlapján, a hunvolley.hu olda-
lon. Gajda Péter polgármester tételesen 
válaszolt a honlapon felvetettekre.

Helyet néznek a strand-
röplabdának a kerületben

A lakók és a sportolók közötti konfliktus oka a zaj és a homok

Kábítószer-elle-
nes világnap

DROGPREVENCIÓ

A KMO Művelődési Ház Mondj 
nemet! komplex programjának 
keretében, drogprevenciós cso-
portfoglalkozásokat, K.I.A.B.Á.L 
- társasjáték-képzést, prevenciós 
egészségnapot, szülők részére érzé-
kenyítő tréningeket, továbbá diákok 
részére drogperevenciós színházi elő-
adásokat szerveztek 2019. március 
5-től június 26. között. Záróesemény-
ként drogprevenciós napot tartottak 
a napközis táborban táborozó gyere-
keknek, amelyen részt vett Vinczek 
György alpolgármester, aki egyben 
a 2017-ben alakult kispesti Kábító-
szerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 
vezetője.  A prevenciós program pá-
lyázati menedzsere, Kisberk Ágnes 
szociálpedagógus, gyógypedagógus 
beszámolt arról, hogy ezen a záró-
eseményen, a KMO tornatermében 
a Kispesti Labdarúgást Támogató 
Egyesület szervezésében, Kimmel 
Zsolt vezetésével focikupát tartottak 
36 alsó tagozatos gyereknek, míg a 
művelődési ház főépületében 5 állo-
másos programot szerveztek 86 felső 
tagozatos gyereknek.  Az első hely-
színen kézműves foglalkozás volt, 
ahol a nap témájához kapcsolódó 
emléktárgyat készíthettek maguknak 
a gyerekek.  A második helyszínen 
Markó Mónika, a KMO munkatársa 
tartott foglalkozást, ahol 5 darab 2x2 
méter nagyságú kép várta a gyereke-
ket, amelyeket gondolatébresztőnek 
szántak a függőségekről.  A harma-
dik és a negyedik állomáson Dobák 
Szilvia, a BRFK XIX. kerületi Rend-
őrkapitányság munkatársa és Varga 
Dániel, a Köztes Átmenetek Non-
profit Kft. drogpreventora mutatta be 
a K.I.A.B.Á.L. társasjátékot. A Kis-
pesti Szociális Szolgáltató Centrum-
munkatársai, Bartáné Kolesza Mária, 
Turi Lilla és Sármai Kornél játékos, 
interaktív drogprevenciós foglalko-
zást tartottak.

A „nemzet bombázója”, Tichy Lajos nevét vi-
seli júniustól a felújított Katona József utcai 
Önkormányzati Sporttelep. A fenntartó ön-
kormányzat tavasszal szavazást indított, hogy 
mi legyen a neve a felújított létesítménynek. 
A kispestiek javasolták, hogy Tichy Lajosról, 
a Honvéd egykori legendás csatáráról, Kispest 
Díszpolgáráról nevezzék el. 
Az átadóünnepségen Gajda Péter polgármes-
ter, Sipos Jenő szóvivő (MLSZ), valamint 
Vinczek György és Kertész Csaba alpolgár-
mesterek együtt vágták át a Tichy Lajos Sport-
centrum átadását jelképező szalagot, majd a 
polgármester, illetve Kertész Csaba és az egy-
kori Honvéd-csatár, Kozma Mihály leplezte le 
Tichy Lajos szobrát, Kristóf Lajos alkotását.
A KAC-pálya átépítése tavaly ősszel kezdő-
dött az önkormányzat és a Magyar Labdarú-
gó Szövetség (MLSZ) közös beruházásában, 
350 millió forintért. A szövetség 220 millió 
forinttal finanszírozta a felújítást.  Ebből va-
lósult meg a nagy méretű, műfüves focipálya, 
az öltözők felújítása, építése, valamint két 
mosdó, illetve a világítás. Önkormányzati be-
ruházás volt az ötpályás rekortán futókör és a 
strandkézilabda-pálya kialakítása, új kazánház 
építése és a dzsúdóterem felújítása, a kültéri 
fitneszgépek felállítása a kapuk mögötti terü-
leten, illetve 200 nézőtéri szék beszerzése és a 
beléptetőrendszer kialakítása. 

Tichy Lajos Sport-
centrum-avató  
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TÁRSASHÁZI

ROVAT

Az elmúlt hónapban lezárult az idei, aktuális közgyűlések időszaka. 
Néhány gondolatot szeretnék megosztani önökkel a tapasztalataimról. 
Sajnos az elmúlt évi, a társasházakat is érintő lakástakarék-pénztári 
megtakarítási forma megszűnése idén már érezteti hatását. Az idei 
tervezett felújításokat a lejárt megtakarítások felhasználásával még el 
tudják végezni a társasházak, de már újat nem tudnak kötni. Sok köz-
gyűlésen éppen ezért a közös költség, valamint a felújítási alapra szánt 
befizetések emelése történt, hogy a jövőben tervezett felújításokat vég-
rehajthassák. Jelenleg egyetlen elérhető támogatási forma, a Kispest 
Önkormányzata által meghirdetett „Társasházak és lakásszövetkeze-
tek felújítási támogatása” című pályázat létezik a társasházak részére. 
Ez visszatérítendő, maximum 5 millió forint, kamatmentes kölcsönt 
nyújt a társasházak részére, 5 éves futamidővel úgy, hogy a tervezett 
munka teljes költségének 50 százalékával kell rendelkezniük a társas-
házaknak, lakásszövetkezeteknek. A pályázati kiírás és a szükséges 
dokumentumok a kispest.hu oldalon részletesen, letölthető formában 
megtalálhatóak. A pályázat folyamatos, és az a tapasztalatom, hogy 
egyre több társasház veszi igénybe ezt a lehetőséget.  Sajnos a közgyű-
lések továbbra is a tulajdonosok csekély létszámú részvételével zajlot-
tak. De a résztvevőknél egyre inkább nő a tulajdonosi szemlélet, sok-
szor konstruktív és eredményes közgyűlések zajlottak. Egyszer sem 
tapasztaltam, hogy ellenkezésbe ütközött volna a tervezett közöskölt-
ség-emelés. Sajnos előfordult, hogy egy-két tulajdonostárs tájékozat-
lansága, szereplési vágya, vagy esetleg félinformációk, féligazságok 
hangoztatása miatt a közgyűlés botrányosra sikeredett. Ez ellen sajnos 
nincs mit tenni, mert a tulajdonostársaknak joga van a közgyűlésen 
részt venni. De az nem lehet, hogy a hangos kisebbség korlátozza a 
józanul gondolkodó többség jogait, érdekeit.  Továbbra is probléma 
a házirend és az együttélés szabályainak betartása, illetve figyelmen 
kívül hagyása. Ezen csak a tulajdonostársak tudnak változtatni toleran-
ciával, empátiával és a szabályok betartásával. Sok helyen látom, hogy 
a lakótelepen, a házak környezetében a lakók szépítik környezetüket. 
A társasházak a költségvetésükben külön összeget terveznek arra a cél-
ra, hogy azok a lakók, akik szabadidejüket és munkájukat önzetlenül 
felajánlják erre a célra, eszközöket, növényeket vehessenek a társas-
ház költségére. Az ilyen lakóknak köszönettel tartozunk, és ha már mi 
is vigyázunk a környezetünkre, az utcán a szemetet, cigarettacsikket 
a kijelölt gyűjtőbe dobjuk, a kutyatartók a kutyájuk után az ürüléket 
összeszedik, már sokat tettünk a tiszta, élhető Kispestért.
Kívánok minden kedves kispestinek és olvasóinknak kellemes nyarat, 
és a szabadságon lévőknek jó pihenést!

Hegyi András

Gajda Péter
polgármester fogadóórája:
Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján folyamatosan (347-4525)
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 
18-20.

Vinczek György
(12. sz. választókörzet)
alpolgármesteri fogadóórája:
Minden hónap második szerdáján 
13.00–16.00 óra között, telefonos 
egyeztetés alapján (347-4523)
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 
18-20.

képviselői fogadóórája:
Minden hónap harmadik hétfőjén 
17.00–18.00 óra között
Kertvárosi Közösségi Ház
(Temesvár u. 117.)

Kertész Csaba
(6. sz. választókörzet)
alpolgármester fogadóórája:
Minden hónap második keddjén 
14–16 óra között, telefonos bejelent-
kezés alapján (347-4573)
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 
18-20.

Rátkay Andrea
(3. sz. választókörzet)
alpolgármester
képviselői fogadóórája:
Minden hónap első péntekén 17.00–
18.00 óráig, Kispesti Vass Lajos 
Általános Iskola (Csokonai utca 9.)

alpolgármesteri fogadóórája:
Bejelentkezés e-mailben: 
ratkayandrea@gmail.com vagy
telefonon: 06-20-378-4243

Burány Sándor (MSZP)
országgyűlési képviselő:
Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján folyamatosan
(06-20-466-8492)

Dr. Hiller István (MSZP)
országgyűlési képviselő:
Minden hónap második
csütörtökén 17.00-tól,
előzetes bejelentkezés nélkül
MSZP-iroda
(Kossuth Lajos utca 50.)

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

* * *

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

2. sz. választókörzet
Bogó Józsefné
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Telefonos egyeztetés alapján folyama-
tosan (06-20-466-8492)

4. sz. választókörzet
Teknős Ferenc
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Minden hónap első szerdáján 16.00–
17.30 óra között
Kispesti Waldorf Iskola
(Vécsey utca 9-13),

valamint a DK irodájában (Ady 
Endre út 106., tel.: 607-3879, e-mail: 
dkkispest@gmail.com)

5. sz. választókörzet
Kránitz Krisztián
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Telefonos egyeztetés alapján folyama-
tosan (06-20-971-3397)

7. sz. választókörzet
Lackner Csaba
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Telefonos egyeztetés alapján folyama-
tosan (06-20-549-2400)

8. sz. választókörzet
Ékes Gábor (Fidesz-KDNP)
Minden hónap első szerdáján
17.00–18.00 óra között
Wekerlei Társaskör Egyesület
(Kós Károly tér 10.)

9. sz. választókörzet
Somogyi Lászlóné
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-432-7731)

10. sz. választókörzet
Szujkó Szilvia
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Minden hónap első péntekén 17.00-tól 
előzetes bejelentkezés alapján
MSZP-iroda
(Kossuth Lajos utca 50.)

11. sz. választókörzet
Varga Attila
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-1-550-0019)

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

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

Listás képviselő
Lazányi Ferenc (Fidesz-KDNP)
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 folyama-
tosan (06-20-239-2122)

Listás képviselő
Lázár Tamás (Jobbik)
Telefonos egyeztetés alapján 
(06-20-490-0727)
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 
18-20., A ép. II/71.

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

ÜGYFÉLFOGADÁS A VÁROSHÁZÁN
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

EGÉSZSÉGÜGY

Hegyi András
írása

LEVESEK
350 FT-TÓL

FŐÉTELEK
600 FT-TÓL

DESSZERTEK 
300 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

Kispesten lévő Élelmiszer és Ital Nagykereskedésbe keresünk:

Komissiózó/áru összeKészítőt
vállalkozói jogviszonnyal .

Napi feladatoK:
• Megrendelések összekészítése vonalkód-leolvasóval, meghatáro-

zott rendszer alapján • Raklap mozgatása kézi hidraulikus emelő
(béka) segítségével• Raktárban érvényes munkavédelmi

és biztonsági szabályok betartása, • A raktári rend fenntartásá-
nak biztosítása, a raktári helyiségek tisztántartása

Betanulási idő után garantált nettó 250.000,-ft vállalkozói díj,
1 hónap próbaidő, utána elérhető nettó 320.000,-ft vállalkozói díj.
Jelentkezni önéletrajzzal a hr.ct@4knet.hu, vagy 0630/499-0237

CT-KomissioKft_KER-061_szerzodes_2019-06-21_XIX_103x64  26/06/2019  22:32  Page 

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

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

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

Nyári csomagajánlat

19.990 Ft Teljes átvizsgálás

+ Folyadék utántöltés*

+ Diagnosztika

+ Klíma ellenőrzés és tisztítás

ŐRÜLETES 
NYÁRI AKCIÓK

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

Kombinált üzemanyag fogyasztás: 5,2–8,4 l/100 km*.  CO2 kibocsátás (vegyes): 134-192  g/km*.
*WLTP szabvány szerint 

A képen látható autó illusztráció.

5 év/100.000 km gyári garancia

Ssangyong Délpest 1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu

SZOLGÁLTATÁS

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

Ha tud olyan kis munkát, amit 
más nem vállal el, mi szívesen 
elvégezzük. Kőműves, burko-
ló, festők, vízvezeték szerelő 
szakemberek állnak rendelke-
zésére. Tel.: 06/20-416-5879, 
06/30-486-7472

Gyógypedikűr, manikűr, teljes 
test, talpmasszázs /nem szex/. 
Gyengéd csontkovácsolás 
Bowen technikával, amitől el-
felejtheti nyakfájását, lumbá-
góját 2-3 alkalom után. Ildikó 
tel.: 295 3998, 20 335-5653

Redőnyös munkák készítése, 
javítása, gurtni csere, szú-
nyogháló, reluxa, harmonika-
ajtó, roletta. Megbízhatóság, 
elfogadható ár. Tel.: 276-5827 
üzenet, mobil:06-30-212-9919

Bádogos, tetőfedő (beázások 
megszüntetése) tetőszigete-
lés, burkolás, festés, kőműves 
(kéményfelújítás) vízszerelési 
munkák vállalása. Családi Ház 
és lakásfelújítás, hőszigetelés 
azonnali kezdéssel, ingyenes 
kiszállás és árajánlat. nyugdí-
jasoknak 10% kedvezmény. 
Tel.: 06 30-557 90 74

KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍ-
TÁS Megbízható rakodókkal, 
gyors ügyintézéssel!
Iroda, lakás költöztetés. Igény 
szerint akár csomagolással 
együtt! Padlás, pince lomtala-
nítás.
Kispestieknek INGYENES ki-
szállás! Tel. 280-25-42, 06-70-
2-144-235

SZŐNYEGTISZTÍTÁS-és KÁR-
PITTISZTÍTÁS! Melegvizes 
mélymosás, vegytisztítás, 
szegés, javítás, függöny mo-
sás, takaró mosás. Háztól 
- házig 2 nap alatt! Ottho-
nában is vállaljuk padlósző-
nyeg tisztítását,ülőgarnitúrák, 
fotelek, székek, irodabú-
torok textilkárpit tisztítá-
sát. 20 éves tapasztalat EU 
minőség, garancia! www.
szonyegexpressz.hu Telefon: 
06-1-280-75-74, 06 30-94-94-
360

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

Klímatelepítést vállalunk díj-
mentes felméréssel, árajánlat 
adással. Szaktanácsadást és 
jótállást biztosítunk.
Lakások, családi házak, irodák 
hűtését, fűtését biztosító klí-
maberendezések forgalma-
zása, telepítése, szervizelése. 
NEOKLÍMA Kft, 1196. Buda-
pest Hunyadi u 47. Telefon-
szám: 0620 9429 577és  06209 
351 688

KONTÉNERES SITT, LOM, 
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS, sóder, 
homok, murva, föld házhoz-
szállítása. Tel.: 061-282-1201, 
0630-942-9460

Készpénzért gépkocsikat vá-
sárolunk, hivatalos bontási 
igazolással, ingyenes szállítás-
sal. +36-30/455-87-19 

Házhoz járó fodrász! Női-férfi 
hajvágás, festés, dauer. Tel.: 
290-43-82 

Társasházak közös képvisele-
tének ellátását, vagy társas-
házak könyvelését vállalom 
egyéni vállalkozóként, sok 
év tapasztalattal. 06-30/906-
0022

Kémények bélelése, átépíté-
se, belső marása teljes körű 
ügyintézéssel. Szabó Balázs 
06-20-264-7752  

Takarítást, vasalást és kisebb 
kerti munkákat, gyermek 
és idősfelügyeletet vállalok. 
Megbízható fiatalos, nyugdí-
jas hölgy vagyok. Tel.: 06 20 
426 8302

INGATLAN

Házaspár sürgősen kiadó gar-
zont keres elérhető áron. Kb. 
85 ezer Ft-ig. Tel.: 06 70 401 
3285

OKTATÁS

MÉG MINDIG VISSZATÉRÍTIK 
A NYELVVIZSGÁK  ÁRÁT! RE-
MEK ALKALOM, MERT NYÁ-
RI INTENZÍV, FÉLINTENZÍV 
TANFOLYAMAINK AKCIÓSAK, 
40 ÓRÁSAK, 40.000 FT ÁFÁS 
ÁRON MÁRIS KEZDŐDNEK:)
UGYE AZ IDÉN MÁR FOLYÉ-
KONYAN SZERETNE ANGO-
LUL MEGSZÓLALNI? NYELV-
VIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS 
ÉRDEKLI? ÁLLÁSINTERJÚRA 
VAGY KÜLFÖLDRE KÉSZÜL? 
ÚJ TANFOLYAMAINK, 2X2 
ÓRÁSAK IS VÁLTOZATLA-
NUL INDULNAK, 4-6 FŐS 
MINICSOPORTOKBAN NYELV-
STÚDIÓNKBAN: 45000 FT 
ÁFÁVAL/40 ÓRA, 10 HÉT.
CHAT ANGOL NYELVSTÚDIÓ 
ÉS FORDÍTÓIRODA, KISPEST, 
HUNYADI UTCA 47. 
06-70-238-1226 és 282-60-82 

ÁLLÁS

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

A Bácska téri Lakásszövetke-
zet kertészt, udvari munkást 
keres. A munkadíj megbeszé-
lés szerint. Érdeklődni lehet 
Sitkeiné Sutóczki Szilviánál, 
Tel: 06-20-219-0697

Irodánk mérlegképes könyve-
lő munkatársat keres teljes- 
vagy részmunkaidőben. Te-
lefonszám: 06-30-962-7985, 
e-mail: 9627985@163.com  

19. ker. telephelyre kere-
sünk vállalkozói jogviszony-
nyal komissióst. Bér nettó 
250.000,-Ft, próbaidő után 
nettó 320.000,-Ft vállalkozói 
díj. Jelentkezni önéletrajzzal 
a hr.ct@4knet.hu, 0630/499-
0237      

Agilis kolléganőket (akár 
nyugdíjas is) felveszünk te-
lefonos irodai munkára, jó 
kommunikációs készséggel 
100.000 Ft+jutalék bérezés-
sel. Érd: 0630/529-6446-os 
számon.

Budapest X. kerület Balkán 
utca 3/e szám alatti CBA üz-
letünkbe keresünk boltve-
zetőt, eladót, árufeltöltőt. 
Vasárnap nincs munkavég-
zés. Jelentkezni önéletrajzzal 
domsod2@invitel.hu e-mail-
en.     



Oktatás: 4-9 fôs csoportokban anyanyelvi és magyar tanárokkal
Tanfolyamok szintjei: kezdôtôl a felsôfokú nyelvvizsga elôkészítôig
Hetente 5 alkalommal; délelôtt 9.00 – 12.15 vagy este 17.00 – 20.15

 1. szakasz: 2019. június 17 – június 28.
 2. szakasz: 2019. július 01 – július 12.
 3. szakasz: 2019. július 15 – július 26.
 4. szakasz: 2019. július 29 – augusztus 09.
 5. szakasz: 2019. augusztus 12 – augusztus 27.

Felkészítés a július 20-i Euroexam 
angol B2 és C1 vizsgákra:
 2019. július 08 – július 19.

Intenzív, nyári
nyelvtanfolyamok 

Kispesten

Angol, német, spanyol, francia és olasz 
nyelvoktatás WEKERLEI helyszínekkel

www.shetland.hu
FK engedély száma: E-000309/2014

Jelentkezés szintfelmérésre: telefonon, on-line, vagy személyesen
A tanfolyamok ára: 53.000 Ft /40 óra

: telefonon, on-line, vagy személyesen
A tanfolyamok ára: 53.000 Ft /40 óraA tanfolyamok ára: 53.000 Ft /40 óra

shetland@shetland.hu1192 Budapest, Kábel u. 10. Tel: 281-0822, 30/952-1202; Fax: 281-3391
Nyelviskolánk engedélyezett képzési programmal rendelkezik angol, spanyol, német, francia és olasz nyelvekbôl, ezért ezek a tanfolyamok ÁFA-mentesek.

Shetland szoro 2019 nyar 102,75x136.indd   1 2019. 05. 03.   15:05
Minden pénteken:
16:30 - 17:30

Helyszín:
Erkel Ferenc
Általános Iskola
kis tornaterme


