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Írásunk az 5. oldalon

Becsengettek!
5. oldal

Az önkormányzat betar-
totta az ígéretét, hogy nem 
ereszti el az iskolák kezét. 
Elkészültek a nyári felújí-
tások.

GAJDA PÉTER
Tanévkezdés

19. oldal

GÁBOR ILONA   
Képtárnyitó
A tervek szerint szep-
tember végétől már láto-
gathatják az érdeklődők 
a KÁS Képtárat, amely a 
KMO-hoz tartozik.
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...félig önkormányzati pénzből felújított KRESZ-parkkal, kispiac-
cal, templomudvarral, bölcsődével, kerületi költségvetésből vásá-
rolt új ultrahangkészülékkel, épülő parkolóhelyekkel, közösségi 
költségvetésből készült iskolaudvarral, a lakótelep régi játszótere-
inek átalakítására készült tervtérképpel és a bontást végző mun-
kagépekkel, lepukkant beton kártya- és pingpongasztalokkal, töre-
dezett járdaszegéllyel, kinőtt gazzal, elvetemedett ablakkeretekkel, 
földúttal.... És mindehhez öltözz föl csinosan, vágjál olyan képet, 
hogy mindenki azt hihesse, hú az anyját, ez aztán a hozzáértés, ez 
aztán a szakértelem! Aztán sűrűn mondogasd, sőt a helyi sajtóban 
és a közösségi oldalakon írogasd, illusztráld fotókkal is, hogy ez 
mind neked, nektek köszönhető, te és ti jártátok ki ezt a köznek. 
Mert nélküled, nélkületek ez nem lenne ám itt a kerületben, mert 
a jelenlegi baloldali városvezetés nem csinál semmit, és ha mégis, 
az semmit sem ér! Bezzeg a szomszédban, bezzeg a fővárosban, 
bezzeg az országban, még a fű is másképpen nő, és a szél is inkább 
jobbról fúj! 
Csak a köz nem ám olyan hülye, hogy ezt mind-mind elhiggye, 
ezt a maszlagot megegye! A köz bölcsebb ennél! A köz tudja jól, 
mert az elmúlt öt évben már megtapasztalta, hogy ez is az átverés, 
a félrevezetés része! A köz hiába tekergette a nyakát és nézte, ho-
gyan vesz részt a jobboldali „bezzeg frakció” a város mindennapi 
életében, nem látta az aktív közreműködést, mert a Fidesz-KDNP 
alkotta „bezzeg frakció” nem keveredik a közzel, csak a saját köre-
iben bátor, ahol alig várja, hogy hibát találva a városvezetés mun-
kájában, minden segítő szándék nélkül élezgesse ezeken a nyelvét, 
hosszasan kielemezze azt. Máskor meg sunnyog, pózol, smúzol, 
hiszen egyéni érdeke úgy kívánja, hogy azért jóban legyen a vá-
rosvezetéssel. 
A köz tudja azt is, hogy ők azok, akik idén februárban a város ez évi 
költségvetésének szavazásakor nemmel szavaztak vagy tartózkod-
tak. A köz így joggal kérdezi őket, mire ez a melldöngetés, hiszen 
így egyetlen városfejlesztésre szánt forintot sem szavaztak meg!
Kedves Köz! Van egy jó hírünk! Már csak egy hónap! Hamarosan 
véget ér a kampányidőszak, lezárul az ötéves ciklus, és ki-ki eldönt-
heti, jó-e neki itt Kispesten, szeret-e itt élni, biztonságban tudja-e a 
családját, gyerekét, elégedett-e a város nyújtotta szolgáltatásokkal, 
és hogy akar-e a jelenlegi városvezetéssel közösen tenni valamit 
azért, hogy Kispest még szerethetőbb, élhetőbb város legyen!

3 hónapos kortól

19 éves korig
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Élénk érdeklődés mellett kedvezmé-
nyes tanszervásár volt augusztus 23. 
és 25. között a KMO-ban. A családok 
zökkenőmentesebb tanévkezdését idén is 
ingyenes füzetcsomaggal próbálta segíteni 
az önkormányzat. Közel 3000 füzetcso-
magot készítettek, amelyekre több mint 3 
millió 700 ezer forintot költött az önkor-
mányzat. Ezért rendezték az önkormányzat 
támogatásával a jelentős kedvezményeket 
biztosító tanszervásárt is. Több mint 600-
féle terméket hoztak a vásárra. Olyan ter-
mékek is voltak, amelyeket még eddig for-
galomban nem lehetett megvásárolni.

Iskolakezdés

VÁSÁR 

FOTÓ

Szeptember 30-ig lehet pályázni a Vá-
rosi ember és a környezet fotópályázat-
ra. Az önkormányzat Környezetvédelmi 
Bizottsága fotópályázatot hirdetett a ke-
rületben élő középiskolás és általános 
iskolai felső tagozatos tanulóknak. A 
pályázat célja, hogy a gyerekek a fény-
képezőgép lencséjén keresztül is meg-
figyeljék környezetüket, megismerjék 
az állat- és növényvilágot, és mindez 
ösztönözze őket a természeti és az épí-
tett környezet megóvására, védelmére. 
Bővebben az uj.kispest.hu honlapon.

Gyerekpályázat

A terveknek megfelelően az 
új tanév kezdetére elkészült 
a felújított konyha és ebédlő 
a Kós iskolában. Az iskola 
konyhafelújítását a Vaműsz 
szakemberei végezték el. 
Mint arról már beszámol-
tunk, az évekkel ezelőtti is-
kolaállamosítás után a köz-
étkeztetés az önkormányzat 
hatáskörében maradt, így a 
felújítás továbbra is a város 
feladata, erre most 20 millió 

forintot költöttek. Az iskola 
több mint százéves, hagyo-
mányos téglaépület, a 152 
négyzetméteres konyha-ét-
kező blokk az intézmény 
alagsori szintjén helyezke-
dik el. Mivel a régi víz- és 
csatornahálózat felújítása is 
indokolttá vált, ehhez csatla-
kozott járulékos munkaként 
a felújítás. Kicserélték a dol-
gozók öltözőjének padló- és 
falburkolatát is. Lecserélték 

a gyerekek által használt 
mosdókat és csaptelepeket. 
Az étkezői oldalon a két ki- 
és beadó ablakhoz 4,4 méter 
hosszú, rozsdamentes tálca-
csúsztató pult került. A vi-
lágítás korszerűsítése során 
19 tükrös, nyitott LED-es 
lámpatestet és 10 falra sze-
relt LED-es lámpatestet sze-
reltek fel. A régi radiátorokat 
acéllemez lapradiátorokra 
cserélték.

Új abroszok és bútorok is kerültek a felújított helyiségbe

Elkészült az ebédlő
és a konyha a Kósban  

Megkapták

TÁMOGATÁS 

A 2017-ben létrehozott Kispesti Is-
kolatámogatási Alapból ebben a 
költségvetési évben is egy-egymillió 
forint áll rendelkezésre a Kispesten 
működő iskolák támogatására. Az 
idei tanévnyitókon a képviselő-tes-
tület tagjai adták át az erről szóló 
dokumentumokat. Mire költik ezt az 
intézmények?
– a Kispesti Bolyai János Általános 
Iskola Alapítványa tantermekbe lég-
kondicionáló beszerelésére;
– a Kispesti Eötvös József Általános 
Iskola Angol Nyelvtudásért Alapít-
ványa házi telefonközpont és iskola-
rádió modernizálására, kaputelefon 
cseréjére, projektorok és vetítővász-
nak beszerzésére;
– a Kispesti Erkel Ferenc Általános 
Iskola Műveltség Gyarapításáért Ala-
pítványa udvarfelújításra;
– a Gábor Iskoláért Alapítvány IKT-
eszközök, a Sakkpalota program 
eszközei és fejlesztő taneszközök be-
szerzésére;
– a Kispesti Kós Károly Iskola Ala-
pítványa mászófal telepítésére;
– a Kispesti Művészetoktatásért Ala-
pítvány néptáncjelmezek és kellékek 
beszerzésére;
– a Pannónia Iskola 2000 Alapítványa 
IKT-eszközök beszerzésére;
– a Kispesti Puskás Ferenc Általános 
Iskola Egyszer Élsz! Hogyan Élsz? 
Alapítványa tanulói székek és padok, 
IKT-eszközök és rádiós mikrofonok 
beszerzésére;
– a Kispesti Vass Lajos Általános Is-
kola „Egy megújuló iskoláért” Ala-
pítványa IKT-eszközök beszerzésére;
– a Kispesti Móra Ferenc Általános 
Iskola és Egységes Gyógypedagó-
giai Módszertani Intézmény Kéz a 
Kézben Alapítványa IKT-eszközök 
beszerzésére;
– a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziu-
mért Alapítvány IKT- és oktatási esz-
közök beszerzésére, az Öveges labor 
karbantartására és az iskola évfordu-
lós rendezvényének támogatására.

Bár az iskolák államosítása 
után az önkormányzatnak nin-
csenek fenntartói kötelezett-
ségei, de az állammal közös 
felelőssége nem változott, nem 
szűnt meg az intézményekkel, 
az oda járó gyerekekkel kap-
csolatban. Nemcsak ígérték, 
de be is tartották, hogy „nem 
eresztették el az iskolák kezét” 
– mondta Gajda Péter polgár-
mester a kerületi tanévnyitón.
A fenntartó nevében a Kül-
ső-Pesti Tankerületi Központ 
(XVIII., XIX., és XX. kerü-
letek) igazgatója, Bak Ferenc 
köszöntötte a gyerekeket, a 
pedagógusokat és a szülőket. 
Kispesten 142 osztályban 3508 
gyereknek kezdődött meg a 
2019/2020-as tanév, ebből 433 
kisgyerek 18 osztályban kezd-
te meg általános iskolai tanul-
mányait. Bak Ferenc megem-
lítette, hogy a tankerület erre 
a tanévre mintegy 71 millió 
forintos támogatást kapott a 7. 
osztályosok Határtalanul prog-
ramjára, amelyre pályázva az 

osztályok kirándulásokat te-
hetnek a szomszédos országok 
magyarlakta területeire – tette 
hozzá még az igazgató.
„Isten hozott benneteket!” 
– köszöntötte a gyerekeket 
Röhrig Éva, a Bolyai iskola 
igazgatója, aki arról számolt 

be, hogy csaknem száz ön-
kéntes dolgozott az iskolában 
azért, hogy még szebb kör-
nyezetben kezdődhessen a 
tanév. Az önkormányzatnak 
köszönhetően megszépült az 
intézmény előtti sétány, az ott 
lévő régi padok most az iskola 
udvarába kerültek. A fenntartó 
felújítatta a távolugrógödröt, 
új szekrényeket kaptak, telje-
sen kifestették a tanári szobát, 
valamint egy-egy légkondici-
onáló került az informatika-
termekbe is. A tantestület lét-
száma teljes, így zavartalanul 
indulhat az új tanév – jelentette 
be Röhrig Éva. Az önkormány-
zat ajándékával külön köszön-
tötték az első osztályosokat.

Kispesten 142 osztályban 3508 gyereknek 
kezdődött meg a 2019/2020-as tanév. Idén 
433 kisgyerek 18 osztályban kezdte meg 
általános iskolai tanulmányait, ebből 
52 kis elsős a Bolyaiban, ahol a kerületi 
tanévnyitót tartották.

Kerületi tanévnyitó    
Kicsit megszeppenve, de várakozással érkeztek az elsősök

GAJDA PÉTER
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Valamennyi nagy közparkunk 
felújítását követően azok a 
kisebb parkok, lakótelepi köz-
területek is sorra kerülnek, 
amelyekre igencsak ráfér már 
a felújítás. Most több mint 20 
millió forintot fordítanak arra, 
hogy az Árpád utca és a Nagy-
sándor József utca közötti 
zöldterület is megújulhasson. 
Eddig minden a tervek szerint 
halad a lakótelepen, a házak 

közötti területen. Szeptember 
végétől újra egy pihenőparkot 
használhatnak az itt lakók – 
mondta el Kertész Csaba al-
polgármester. Az alpolgármes-
ter hangsúlyozta, hasonlóan a 
többihez, ezt a területet is az itt 
élők igényeinek megfelelően 
alakíttatja át az önkormányzat, 
így ide nem játszótér épül.
Tichy Judittól, a Zöldprogram 
Iroda vezetőjétől megtudtuk, 

a lakótelepi parkfelújítási pro-
jekt egyik állomása az Árpád 
utca és a Nagysándor József 
utca közötti kisebb park rend-
betétele. A bontást követően 
épül ki a pihenőpark átkötő 
járdákkal, térkő burkolattal, 
padokkal, székekkel, kerék-
pártárolóval és ivókúttal. Két 
fát, valamint cserjéket és évelő 
növényeket is telepítenek.

Parkfelújítás az Árpád 
utca és a Nagysándor 
József utca között  

Kertmozizás
Csak néztek, mint a moziban! Immár 
hagyományos kertmozizásra hívták 
augusztus 31-én este a kispestieket a 
Kertvárosba, a Csíky utcai játszótér-
re, ahol a Kavarás című amerikai víg-
játékot vetítették. Szerencsére nem 
volt szükség esőnapra, remek nyár 
esti időjárás és hangulat volt! A szer-
vező Kispest Kertvárosi Közösség 
Egyesület vezetője, dr. Halász Géza 
köszöntötte a nézőket. A vetítésen, 
mint minden alkalommal, ezúttal is 
ott volt a városrész önkormányzati 
képviselője, Vinczek György alpol-
gármester.

SZÓRAKOZÁS  

Fa a gyereknek
Olyan szülők jelentkezését várják, 
akiknek gyermeke 2018-ban vagy 
2019-ben született, és a család szeret-
ne örökbe fogadni egy fát Kispesten, 
az önkormányzat Te is fogadj örökbe 
egy fát gyermekednek! programja 
keretében. Jelentkezni lehet a fekete.
petra@hivatal.kispest.hu e-mail-cí-
men, a 06-1-3477-464-es telefon-
számon vagy személyesen a Polgár-
mesteri Hivatalban (XIX., Városház 
tér 18–20.). Szükséges a szülő neve, 
címe, telefonszáma, gyermek neve, 
gyermek születési dátuma. Határidő: 
2019. szeptember 16.

ÖRÖKBEFOGADÁS

Már jól látszanak a pihenőpark sétaútjainak nyomvonalai
A képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy az önkormányzat – a 
Budapest-Kispest-Központi 
Református Egyházközséggel 
2017. augusztus 15-én létrejött 
használati megállapodásban fog-
laltak alapján – 2019. szeptember 
1-jétől 2020. augusztus 31-ig, 
újabb egy év határozott időtar-
tamra térítésmentesen biztosítja 
az Ady Endre úti ingatlant az 
egyház számára, hogy ott isko-
láját, az Ady Endre Református 
Általános Iskolát működtethes-
se. Dódity Gabriella képviselő 
felvetésére, amely szerint a kép-
viselő-testület ne évente hosz-
szabbítsa meg a térítésmentes-
ségről szóló határozatot, hanem 
a használati megállapodásban 
foglaltak végéig, Gajda Péter 
polgármester javaslata alapján, 
gondos előkészítés után, ennek 
a testületnek az önkormányzati 
választások előtti utolsó ülésén 
kerülhet sor.
Varga Attila képviselő kérdésére 
Vinczek György alpolgármester 

válaszában kitért arra, hogy bár 
az Ady iskolában alacsonyabb 
a beiskolázott gyerekek száma 
a vártnál, az intézmény teljesíti 
a megállapodást, a felvett első 
osztályosok zöme kispesti, és 

legalább 50 százalékuk az iskola 
körzetében él. Az egyház nem-
csak használója, hanem gazdája 
is az épületnek, rendben tartják, 
fejlesztik azt – válaszolta Har-
kai Ferenc Csaba lelkipásztor 
Ferenczi István képviselő felve-
tésére, hogy fizessenek legalább 
egy jelképes összeget a haszná-
latért az önkormányzatnak.
Elfogadták a képviselők a Fővá-
rosi Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság 2018. évi önkormányzati 
támogatásáról szóló beszámolót. 
Az önkormányzat és a kispesti-
ek nevében Gajda Péter megkö-
szönte a kerületi tűzoltók áldoza-
tos munkáját, és ígéretet tett arra, 

hogy az elkövetkező években is 
lehetőségeihez mérten támogatja 
őket az önkormányzat. 
Tordai László tűzoltó alezredes, 
XIX. kerületi tűzoltóparancsnok 
munkatársai nevében is köszöne-
tet mondott az elmúlt évek támo-
gatásáért, majd röviden beszá-
molt az önkormányzattól kapott 
kétmillió forintos vissza nem 
térítendő támogatás felhasználá-

sáról. A tűzoltóság részére 2018-
ban biztosított keretösszegből a 
parancsnokság energetikai kor-
szerűsítése már akkor részben 
megvalósult. Idén folytatták a 
korábbi fejlesztési tervüket. Az 
ingatlanban 13 új, műanyag to-
kozású, kétrétegű, hőszigetelt 
üvegezésű nyílászárót építettek 
be a takarékosabb üzemeltetés és 
a komfortosabb munkakörülmé-
nyek biztosítása érdekében.
A megkezdett szakmai progra-
mok, fejlesztések folytatása ér-
dekében elfogadták a képviselők 
a Kispesti Tudásház Közalapít-
vány 2019. évi, kétmillió forin-
tos támogatási szerződését.
Módosították a képviselők a 
Magyar Vöröskereszt fővárosi 
szervezetével 2016. február 18-
án létrejött bérleti szerződés ha-
táridejét. A Vöröskereszt évek 
óta bérli az Ady Endre út 112. 
szám alatti ingatlan 256 négy-
zetméteres földszintjét és 119 
négyzetméteres pinceszintjét, 
ahol az önkormányzattal együtt-
működve üzemelteti a kerületi 
hajléktalanok éjjel-nappali ellá-
tását. Mint azt Vinczek György 
alpolgármestertől a napirend 
kapcsán megtudtuk, erre azért 
volt szükség, mert a bérleti szer-
ződés határidejének 15 éves 
határozott időre történő módo-
sításával a szervezet eredménye-
sebben pályázhat, a maximális 
támogatás igénybevételére lesz 
jogosult. Az alpolgármester sze-
rint a Vöröskereszt ez idáig is 
komoly fejlesztéseket végzett az 
intézményben, legutóbb is a pin-
ceszint rendbetételével korszerű-
sítették az ellátás színvonalát.
A képviselő-testületi ülés utolsó 
részében zárt ülésen megválasz-
tották a Helyi Választási Bizott-
ság tagjait és póttagjait.

Tordai László tűzoltó alezredes, kerületi tűzoltóparancsnok és munkatársa

Többek között a kerületi tűzoltóság tavalyi 
önkormányzati támogatásáról szóló beszá-
moló elfogadásáról is döntöttek ülésükön a 
képviselők. Az október 13-ai önkormányzati 
választások előtt még egyszer összeülnek a 
jelenlegi testület tagjai.

Támogatásokról döntöt-
tek a nyár végi ülésen  

VINCZEK GYÖRGY

A VÖRÖSKERESZT 
EMELTE AZ ELLÁTÁS 
SZÍNVONALÁT
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A tavaszi eső áztatta bringás reggeli után 
remek időjárás várta a kerékpárral munká-
ba indulókat a Shopmark bevásárlóközpont 
előtt, ahol az önkormányzat hagyományosan 
szendviccsel és meleg teával várta a bringás 
kispestieket. Továbbra is sokan közlekednek 
kerékpárral Kispesten, sőt sokan még távolab-
bi kerületekbe is kerékpárral járnak munkába. 
Már folynak az egyeztető tárgyalások a Fővá-
rosi Önkormányzat és a környező kerületek 
között annak a pályázatnak a megvalósításáról, 
amelyre 2016-ban a kerület sikeresen pályá-
zott, és amelynek előkészítése során elkészült 
Kispest Kerékpárforgalmi Hálózati Terve. A 
kerület majd egy évtizeddel ezelőtt csatlako-
zott a Magyar Kerékpáros Klub Bringázz a 
munkába! kampányához, amelynek keretében 
évente két alkalommal tartanak bringás regge-
lit Kispesten. Nem túlzás azt mondani, hogy 
ez a kerület egyik legnépszerűbb rendezvénye, 
mindig sokan jönnek, ma is csaknem kétszá-
zan álltak meg az önkormányzat sátránál. So-
kan dicsérik a kispesti reggelit, azt mondják, 
jobb, mint más kerületekben. Ezeken a regge-
leken kicsik és nagyok találkoznak egymással, 
röviden beszélgetnek, sokan már jó ismerős-
ként köszöntik egymást. Most is volt olyan 
kerékpáros család, amelynek háromgenerációs 
tagjai, nagypapa, apa és unoka itt találkoztak 
egymással uszodába, munkába és óvodába 
menet – tudtuk meg a főszervezőtől, Váradi 
Fekete Petrától.

Bringások találkoz-
tak a reggelin  

Pihenőpark épül 
a házak között

FELÚJÍTÁS

Munkagépek dolgoznak a Toldy utca 
és a Széchenyi utca között. A 2016-
ban kezdődött lakótelepi parkfelújítá-
si program elérte ezt a zöldterületet is. 
Egészen a játszótérig megújul a terü-
let, a munkálatokra mintegy 30 millió 
forintot fordítunk. A parkfelújítás két 
ütemben történik: egy része megújul 
szeptember végére, a második ütemet 
jövőre valósítja meg az önkormány-
zat – tudtuk meg Fekete Lászlótól, a 
terület önkormányzati képviselőjétől. 

Piknik a Határ 
úti kiserdőben

ERDŐVÉDŐK

A Határ úti Kiserdőben építendő au-
tóút ellen tiltakozó Kiserdővédők 
ezúttal közös erdei piknikre hívják a 
Budapesten tevékenykedő többi terü-
letvédő és a zöld környezetünkért, a 
klímáért aggódó csoportot és egyéb 
környezetvédelemmel, fenntartható 
várostervezéssel és közlekedéssel fog-
lalkozó zöldszerveződést. Találkoz-
zunk 2019. szeptember 15-én, a Határ 
úti Kiserdőben, az erdei focipályán! 
Bővebben: https://www.facebook.
com/events/407924629861198/ 

Az elmúlt években a másfél 
milliárd forintos intézmény-
felújítási keretből, amit a kép-
viselő-testület biztosított a 
bölcsődék, óvodák és iskolák 
felújítására, idén több mint 
500 milliót tudtak fordítani az 
önkormányzati intézmények 
korszerűsítésére. Eddig min-
den esztendőben egy-egy  na-
gyobb beruházásra, bölcsőde 
és óvoda teljes felújítására 
került sor.  A Napraforgó óvo-
dában több jelentős munkát 

végeztek a nyár folyamán. 
Megtörtént az elektromos há-
lózat korszerűsítése, amelynek 
során energiatakarékos LED-
es lámpatestek váltották a 
mintegy 80 régi világítótestet, 
és az alapvezetéket is kicserél-
ték. A konyha és a hozzá tarto-
zó folyosó, valamint a konyhai 
víz- és szennyvízvezeték is 
teljesen megújult. Nyár végé-
re maradt a kis KRESZ-pálya 
újjáépítése, amit határidőre 
befejeztek a szakemberek: 365 

négyzetméternyi új aszfaltfe-
lületet kapott az óvoda udva-
rában lévő park, mintegy 30 
négyzetméternyi felfestéssel 
és 6 közlekedési táblával. Ez 
12,5 millió forintba került.  A 
mini KRESZ-park megépíté-
sére, valamint az elektromos 
hálózat és a konyha korábbi 
korszerűsítésére mintegy 55 
millió forintot fordított az ön-
kormányzat.                                   

A KRESZ-pálya is kész
a Napraforgó óvodában  

Új aszfaltfelületet és hat táblát kapott az udvaron lévő park
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Az önkormányzat és a Buda-
pest Honvéd FC közös ünnep-
ségén Gajda Péter polgármes-
ter arról beszélt, hogy milyen 
fontos esemény volt Kispest 
életében, amikor 1908. au-
gusztus 18-án családias kö-
rülmények között, az Éder 
kisvendéglőben ötven taggal 
megalapították a Kispesti 
Athleticai Clubot, amelyben 
öt szakosztály („footbal”, ví-
vás, atlétika, úszás és torna) 
alakult. A KAC első hivatalos 
mérkőzését 1909. szeptember 
19-én Monoron játszotta és 
3:1-re nyerte, ami azt is jelen-
tette, hogy az MLSZ felvette 
tagjai közé a KAC-ot. A klub 
élete nem volt mindig zökke-
nőmentes annak ellenére, hogy 
sok világklasszis, legendás 
játékos nevelődött itt. 1993-
ban az akkori önkormányzat 
élesztette újjá. Piroska János, 
a Honvéd Baráti Kör elnöke 
köszönetet mondott az önkor-
mányzatnak azért, hogy ezt a 
napot közösen megszervezték, 
mert ez a 110 év legalább négy 

emberöltő, amelyben sport-
nagyságok nevelkedtek, sport-
sikerek születtek. Hosszasan 
sorolta a labdarúgó-generáci-
ók legismertebb, legsikeresebb 
képviselőit, akik dicsőséget 
szereztek a klubnak. A klub 
neve sokszor változott, de a 
szívünk mindig kispesti marad 
– hangsúlyozta. Külön kiemel-
te és tortával is köszöntötték a 
hamarosan hetvenéves Kozma 
Mihályt, aki sokat tett azért, 
hogy a klub megmaradjon. 
(Kozma Mihály Szegeden kez-
dett focizni. Gólerős játékára 
hamar felfigyeltek, így került 
Kispestre. Sportvezetőként 
1984-től 1986-ig a Honvéd 
utánpótlásánál dolgozott edző-
ként. 1991-től a Kispest-Hon-
véd FC igazgatója lett. 1995 

januárjában vezetőedzőnek 
nevezték ki, amit 1995. április 
végéig töltött be.)
Az ünnepségen Gajda Péter 
és Fenyvesi Dezső, a Puskás 
Ferenc Alapítvány kuratóri-
umának elnöke sok-sok éves 
munkájának elismeréséül Pi-
roska Jánosnak átadták Kristóf 
Lajos kispesti szobrászművész 
Puskás Ferencet ábrázoló kis-
plasztikáját. Az ünnepség hi-
vatalos része után a Honvéd 
öregfiúk 2×20 perces barátsá-
gos mérkőzést játszottak Mo-
nor NB III-as csapatával, majd 
a gyerekeknek Lipták Mihály, 
a Freestyle Foci Team SE tag-
ja tartott interaktív bemutatót, 
ahol a közönség megismerked-
hetett a sportággal, trükkökkel 
és azok nehézségeivel.

Kettős ünnepséget tartottak az önkor-
mányzati Tichy Lajos Sportcentrum-
ban: köszöntötték a 110 éves Kispesti 
Athleticai Klubot és a hamarosan 70. 
születésnapját ünneplő Kozma Mihály 
labdarúgót, a klub korábbi igazgatóját.

110 éves a Kispesti 
Athleticai Club, a KAC   

A Budapest Honvéd FC öregfiúk Monor csapatával játszottak ünnepi mérkőzést

Készül már

SPORTPARK

Szeptemberben elkészül a sportpark a 
Csokonai utcában, a Vass iskola, a Bó-
bita óvoda és az Eszterlánc bölcsőde 
tőszomszédságában. Az önkormány-
zat három évvel ezelőtt pályázott egy 
ingyenesen használható szabadidős 
és egészségpark létesítésére lakóte-
lepi környezetben. A sportparkot a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
által közzétett Nemzeti Szabadidős 
– Egészség Sportpark Program kere-
tében, a Beruházási, Műszaki Fejlesz-
tési, Sportüzemeltetési és Közbeszer-
zési Zrt. beruházásában a Nemzeti 
Sportközpontok építi.

Puskás-díj

FOCI  

A Hidegkuti stadionban tartott Bu-
dapest Honvéd FC–Debrecen meccs 
szünetében Gajda Péter polgármester 
és Fenyvesi Dezső, a Puskás Alapít-
vány kuratóriumi elnöke adta át az 
idei Puskás-díjat: Szendrei Norbert-
nek, a Honvéd tehetséges fiatal labda-
rúgójának és Farkas Tibor edzőnek, 
aki hosszú évek óta járul hozzá az 
utánpótláscsapatok sikeréhez. A Pus-
kás Ferencet ábrázoló díjat Kristóf 
Lajos szobrászművész készítette. Ezt 
a díjat az önkormányzat és az alapít-
vány adományozza kispesti sporto-
lóknak és edzőknek.

Ötödik alkalommal rendezett EbFesztet a 
Kispesti Állatvédelmi Járőrszolgálat és az 
önkormányzat közösen a Katona József utcai 
Tichy Lajos Sportcentrumban. A járőrszolgálat 
önkéntesei öt év alatt több mint 1600 esetben 
intézkedtek, mintegy 700 állat került gondozá-
sukba. Fontos feladatuknak tartják az elkóbo-
rolt állatok mentését, visszajuttatásukat gazdá-
ikhoz, a gazdátlan állatok örökbefogadásának 
segítését és missziójukat a felelős állattartás 
szabályainak mind szélesebb körű megismer-
tetésében. A járőrszolgálat vezetője, Kruzslicz 
Anna elmondta, heten dolgoznak, járőröznek 
a kerületben, ezért is várják önkéntes segítők 
és ideiglenes befogadók jelentkezését. Mun-
kájukat autóval és havi 200 ezer forinttal se-
gíti az önkormányzat. A hét minden napján a 
bejelenteskispest@gmail.com e-mail-címen és 
a 06-70-636-6230-as telefonszámon fogadják 
a Kispestről érkező bejelentéseket esetleges ál-
latkínzásról, helytelen tartásról, balesetet szen-
vedett, illetve kóbor állatokról.
A jó hangulatú kutyás-gazdis találkozón be-
mutatót tartott a Falka City Kutyaiskola, fel-
léptek a Mágnes Színház ifjú művészei és a 
DOS együttes, bemutatót tartottak a Black Top 
hip-hop táncosai, dr. Jandó Tamás állatorvos 
a felelős állattartásról tartott előadást, Bebők 
Tamás és Veres Judit rock and rollt hozott el a 
sportcentrumba, és szépségversenyt is rendez-
tek a kutyák számára.

Kispesti kutyafeszti-
vál ötödször  



kolába vagy a kerületben laknak. Aki vala-
milyen szociális ok miatt az iskolában sem 
fizet az étkezésért, annak itt sem kell fizet-
nie, mert az önkormányzat azt itt is támo-
gatja. Emelt áron jöhetnek kerületen kívül-
ről is, de a táborban ők is csak az étkezésért 
fizetnek.
Zs.: Mivel az önkormányzat nem kér pénzt 
a kispesti gyerekektől, ezért nekünk is úgy 
kell megszervezni a szabadidős programo-
kat, hogy beleférjünk a költségvetésünkbe.

Egyre jobb a híre a táborban folyó mun-
kának. Ez azt is jelenti, hogy szívesen 
jönnek a pedagógusok is dolgozni?
Zs.: Kezdetben nem volt egyértelmű, mi-
lyen szempontok alapján válasszuk ki azo-
kat, akik itt dolgoznak.
K.: Az iskolák döntő többsége úgy gondolja 
még ma is, hogy ezt a feladatot kötelezően a 
napközis pedagógusoknak kellene ellátnia, 
ezért is örülünk nagyon, ha csatlakozik hoz-
zánk egy-egy tanító, tanár is!
Zs.: Nem beszélve arról, hogy az osztályta-
nítóknak, a szakos tanároknak is szüksége 
lenne arra a tapasztalatra, hogy megtanul-
ják, milyen az, ha a gyerekeket nem csak 
csöngetéstől csöngetésig kell lekötni, figye-
lemmel kísérni. Itt nincs szünet, mindent 
nekünk kell megoldani. Ma már önkéntes 
alapon jönnek a kollégák, mert nem igazán 
a pénz motiválja őket! Van olyan kollégánk, 
aki egy másik kerületben kétszer többet 
kapna, mint nálunk, mégis hozzánk jön, 
mert itt érzi jól magát! Azon kevés, ha nem 
az egyetlen fővárosi kerület vagyunk, ahol 
sajátos módon szerveződik a tábori mun-
ka. Itt nem az egy kolléga és egy csoport 
a felállás, hanem a pedagógusok is olyan 
programokban való részvételt választanak, 
amihez kedvük van, és az oda csatlakozó 
gyerekek felügyeletét látják el. Ez nem je-
lenti azt, hogy a gyerekek kallódnak, hanem 
így a pedagógusok szinte minden gyereket 
ismernek, ha kell, szemmel tartanak. Ez 
szervezés szempontjából sokkal nehezebb 
és összetettebb feladat. Óriási előnye, hogy 
nincs az iskolában megszokott, kötelező-
en előírt tevékenység, így enyhíteni tudjuk 
valamelyest „a nyári tábor is egy iskolában 
van, nincs különbség” érzést.
K.: Ez a megoldás hosszú évek alatt alakult 
ki. Azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek önjá-
róak, szervezik önmagukat és a társaikat is, 
irányítani kell csupán őket! Nem utolsósor-
ban kezd összeállni turnusonként egy-egy 
állandó, kiváló felnőtt csapat, akik értik és 
tudják, mi a feladatuk. Akik pedig újonnan 
jönnek, jól beilleszkednek! Már ismerjük 
egymás ritmusát, munkastílusát, ha kell, 
egymáshoz lassulunk, ha kell, felpörgünk! 
Nagyon büszkék vagyunk és örülünk, hogy 
együtt dolgozunk táborvezetőként Zentai 
Ritával, Nachtmann Renátával és program-
szervezőként Nagy Gabriellával, valamint a 
Wekerlei Kultúrház munkatársaival.
Zs.: Nagyon kellene, hogy jöjjenek a nálunk 
fiatalabbak, hogy mielőbb beletanuljanak a 
napközis tábori életbe! De van remény! Elő-

fordult már, hogy januárban jött egy e-mail, 
amelyben, biztos, ami biztos, bejelentkezett 
valaki egy-egy nyári turnusra!

Hány pedagógusra, munkatársra van 
szükség a zavartalan táboroztatáshoz?
K.: Minden turnusban van táborvezető, 
szabadidő-szervező, tíz pedagógus és két 
gyógypedagógus, akik kifejezetten a Móra 
gyógypedagógiai iskolából érkezettekkel 
foglalkoznak. Őket „aranyba” kéne fog-
lalni, nem adnánk semmiért oda senkinek 
őket! Ez azért is fontos, mert a hozzájuk tar-
tozó gyerekek integrálódnak a többiekhez, 
és ők mindig szívesen foglalkoznak a többi 
táborozóval is.
Zs.: Ami viszont gondot jelent, hogy a kol-
légák hivatalosan 8 órát dolgoznak. Reggel 
6–8 óráig már, 16–18 óráig még ügyelet 
van, amit szintén a kollégák biztosítanak a 
törzsidejükből. Ez azt jelenti, hogy ügyelet 
esetén előbb jönnek és előbb mennek. En-
nek viszont az a következménye, hogy a 
csúsztatásoknak köszönhetően 10–14 óra 
között van minden kolléga a táborozókkal, 
a többi időben egy-két ember hiányzik. Ez 
azért gond, mert a napközis tábor program-
jai több helyszínen zajlanak, hiszen minden 
nap vannak udvari és benti foglalkozások, 
minden nap van úszás is, hetente az egy-
egynapos kiránduláshoz, a negyven-ötven 
gyerekhez is legalább négyen kellenek, 
napi szinten vannak kimenős programok is, 
ahová szintén legalább két ember kell. De 
a napközis tábor adja a portást is a nyári 
időszakban. Ebből is látszik, hogy ez a tíz 
pedagógus nagyon kevés a nyugodt tábo-
roztatáshoz.
 
Jó az, hogy egy iskola adja a napközis tá-
bor helyszínét?
Zs.: Ha a táborozást hagyományos értelem-
ben nézem, akkor rossz, de az intézmények 
közül a Vass iskola a legideálisabb abból a 
szempontból, hogy közel vannak a társin-
tézmények, a Kispesti Uszoda, a KMO és a 
tömegközlekedés, ha külső programra me-
gyünk.
K.: Egyfelől nagyon köszönjük, hogy a Vass 
iskola évek óta biztosítja a helyet a tábor-
nak. De! A gyerekek így iskolából iskolába 
mennek a vakáció idején. Sajnos ma nincs 
olyan helyszín Kispesten, amely közlekedés 
és felszereltség szempontjából is megfele-
lő lenne. Sem a Tichy Sportcentrum, sem a 
Zoltán utcai sporttelep nem alkalmas erre a 
célra.
Zs.: Nem csak nekünk nem ideális ez a 
helyzet. Mindent segítséget megkapunk az 
intézmény vezetésétől, de az együtt élés 
mindig hordoz konfliktusokat is.
K.: A legkörültekintőbb viselkedés mellett 
is okozunk olykor károkat…
Zs.: Amit a nyári tábor ideje alatt leamor-
tizálunk, azt a tanév elejére igyekeznek 
rendbe hozni, de mivel erre nagyon kevés 
ideje marad az önkormányzatnak, alig egy 
hét alatt kell rendet rakni az udvaron és a 
termekben, így ez nem mindig sikerül.

Milyen nevelési problémák jelentkeztek a 
táborozás során?
Zs.: Évek óta sokat küzdünk a szülőkkel és 
a gyerekekkel is a különféle elektronikus 
kütyük miatt. A szülők is azt gondolják, 
hogy mindig, minden percben el kell, hogy 
érjék gyerekeiket telefonon. Már a legki-
sebbek fülére is „rágyógyult” a okostelefon, 
kezükből ki sem kerül a tablet, az iPhone, az 
okosóra. Leülnek a 220-as konnektor mellé, 
és el sem mozdulnak onnan, nem akarnak 
sehová menni, nehezen indulnak meg egy-
egy programra.
K.: Ezt már tavaly orvosoltuk, az idén pedig 
még határozottabban jártunk el: nem hoz-
hattak töltőt a gyerekek a táborba, ameddig 
tartott az energia a készülékben, addig hasz-
nálhatták azt.
Zs.: Azt szoktuk javasolni a szülőknek, ne 
adjanak telefont a gyerekeknek, nincs szük-
ség rá! Ha valami baj van, rajtunk keresztül 
tudnak kapcsolatot teremteni. Ha jól érzik 
magukat és programokon vannak, úgysem 
veszik fel a telefonokat!

Melyek voltak a „legmenőbb” progra-
mok idén?
Zs.: Voltak családi jellegű programok, 
mozilátogatás, hajókázás, de az igazán nép-
szerűek azok voltak, amelyek valamiben 
különlegeseknek bizonyultak, és a lealku-
dott árral is egy átlagos családnak megfizet-
hetetlenek. Ilyen volt például az Inkák ki-
állítás, 3D Galéria, az Esztergomi Szuzuki 
KRESZtergom, az Elevenpark, a csokigyár. 
Dorogi fürdőzés szinte minden héten volt. 
A heti buszos kirándulást a Wekerlei Kul-
túrház munkatársai próbálják velem mindig 
egyeztetve kitalálni, hová lenne érdemes 
menni. Nagyon rugalmasan szerveztük eze-
ket, ha találtunk valami jót, és még alkudni 
is tudtunk az árakon, nem hagytuk veszni 
a lehetőséget! Ilyenkor a sofőr tőlünk tud-
ja meg, „hová is lesz a séta”. Arra mindig 
ügyelünk, hogy a kilométerkvótába belefér-
jünk. Nem utaztatni akarunk, hanem szóra-
koztatni.

Milyen gazdája az önkormányzat a tá-
bornak?
Zs.: Azon kívül, hogy jobban meg kéne 
fizetni a pedagógusok munkáját, az ön-
kormányzattal kiváló a viszonyunk. Ha 
valaki meglátogatott minket a fenntartó-
tól, a köszönés után mindig az volt az első 
kérdése, miben segítsen, mire volna még 
szükségünk. Megfelelő-e a gyerekek élel-
miszerellátása, ehető-e a kaja, rendesen 
takarítanak-e a takarítók stb. Név szerint is 
meg kell említenünk Vinczek György alpol-
gármestert, aki mindig nyitott szemmel és 
füllel jött hozzánk! 

Varga Ibolya

(Az interjú hosszú változata
a magazinlapok.hu oldalon!)
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Véget ért az idei kilenchetes táborozás az önkormányzat nap-
közis táborában. A Kispesti Kóficok fantázianevű tábornak 
néhány éve nemcsak a neve újult meg, hanem a programjai, a 
hangulata és a nevelői csapata is. A változások egy része a tá-
boroztatásban 2004 óta aktívan résztvevő Büki Katalinnak és 
az évekkel ezelőtt hozzá csatlakozó, a szabadidős programok 
szervezésében lehetetlent nem ismerő Dékánné Haas Zsuzsának 
köszönhető. Munkájuk szépségeiről és nehézségeiről hármas-
ban beszélgettünk. Aki ismeri őket, tudhatja, hogy párhuzamos 
interjút készíteni velük nem lehetett könnyű feladat!

Büki Katalin
és Dékánné Haas Zsuzsa
az elválaszthatatlan és sikeres napközis
tábori tandem

Összeszokott, jó kis csapat ez!
Kati: A beszélgetésre készülve gondolkodtam 
el azon, hány éve is dolgozunk így együtt! 
Megpróbáltam kiszámolni, nem sikerült, de az 
biztos, hogy legalább tíz éve már közösen ve-
zetjük a tábort.
Zsuzsa: Nem tudom én sem pontosan. Leg-
alább harminc éve ismerjük egymást, hiszen ő 
volt a lányom napközis tanító nénije!
K.: Ebből is követezik, hogy a mi kapcsolatunk 
egészen más! Viccesen azt szoktuk mondani, 
hogy a munkában „jó zsaru-rossz zsaru” kap-
csolat a miénk! És ez remekül működik!

Milyen leosztásban?
Zs.: Nem tudom, de valahogy az az érzésem, 
hogy én vagyok a rossz zsaru! 

Hány gyereket fogadtak egy-egy nap a tá-
borban?
K.: Volt olyan év, amikor 220 körüli volt a lét-
szán naponta. Ez azért nagyon sok! Idén 84 volt 
a legkevesebb és 174 volt a legtöbb a befizetett 
gyerekek száma.
Zs.: Ha tartani akarjuk a színvonalat, és nem 
szeretnénk, hogy túlzsúfolt legyen a tábor, ak-
kor a jelenlegi létszám még kezelhető, de azért 
ehhez a 170 gyerekhez már egy kicsit több 
pénz kellene…
K.: ...és néha néhány helyiséggel több is lehet-
ne.
Zs.: Ez különösen akkor lenne jó, amikor olyan 
nagyon meleg van, mint idén nyáron, mert a 
legnagyobb kánikulában nincs hová hűvösebb 
helyre húzódni a gyerekekkel.

Mennyi időt töltöttek a gyerekek a tábor-
ban? Volt olyan kisgyerek, aki egész nyáron 
táborozott?
K.: Mindig van!
Zs.: Az átlag 5-6 hét simán megvan sok kisgye-
reknél!
K.: A nyár elején egy-két hétig volt egy lét-
számdömping, mert a szülők, nagyszülők még 
nem mentek szabadságra. Egy relatívan nyugis 
időszak mindig a táborozás közepe, akkor szin-
te csak azok a gyerekek vannak ott, akik mind 
a kilenc hetet, de minimum 6-8 hetet biztosan 
velünk töltenek.

Hogyan élik meg a gyerekek, hogy ők egész 
nyáron itt vannak?
Zs.: Ma már nem szégyen a napközis táborban 
lenni! Van olyan kisgyerek, aki azért jön, mert 
jönni akar, mert itt érzi jól magát!
K.: Sokan vannak, akik már a barátokért, a 
programért jönnek, maradnak szívesen. De 
vannak, akiknek nincs semmi más megoldási 
lehetőség, csak ez, mert a szüleiknek folyama-
tosan dolgozniuk kell.

Kiket várt a tábor?
K.: Jogszabály szerint a végzett elsőstől végzett 
nyolcadikig jöhetnek a gyerekek. Végzett ha-
todiktól fölfelé most már nagyon kevés gyerek 
jön.
Zs.: Kedvezményesen, hiszen a táborban csak 
az étkezésért kell fizetni, alapesetben csak azok 
a gyerekek jöhetnek, akik Kispestre járnak is-



A Varga–Matolcsy-vita
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Bár az elmúlt hetekben szaporodni kezdtek a hírek a Fidesz 
belső vitáiról, általános meglepetést keltett, hogy a pénzügy-
miniszter Varga és a jegybankelnök Matolcsy nyilvánosan egy-
másnak estek. Történt, hogy a Magyar Közgazdasági Társaság 
57. vándorgyűlésén a pénzügyér és a bankelnök is előadást 
tartott, és, hogy is mondjam, nem voltak szinkronban egymás-
sal. Ez még nem keltett nagyobb figyelmet, azonban Varga 
előadására Matolcsy hisztis válaszban reagált, méghozzá írás-
ban. Alighanem attól sértődött vérig, hogy a miniszter többek 
között szorgalmazta a forint kiszámítható, stabil árfolyamát, 
mondván, a befektetők is aggódnak, a munkavállalók bérnöve-
kedése is elveszik, ha leértékelődik a forint. Márpedig – mint 
tudjuk – a forint jelenleg gyengébb, mint valaha.
Rengeteg dologban van vitám a kormánnyal és Vargával, de 
a forint stabilitása miatti aggodalmában osztozom, erről írtam 
is, nyilatkoztam is, javaslatokat is készülök beadni az ország-
gyűlésben. Matolcsy György a szolid miniszteri észrevételtől 
viszont idegbe jött pestiesen szólva, és rövid, de velős írásában 
páros lábbal szállt bele a pénzügyminiszterbe. Néhány állítása: 
„az új magyar Aranykornak (….) nincs vége, még évtizedekig 
tart, és a végén sikeresen felzárkózunk a nyugati fejlettséghez 
és életminőséghez.”
Én meg csak annyit kérdeznék, tessék mondani, ez már az 
Aranykor, vagy lesz még  rosszabb is? Forintügyben pedig 
kifejtette: „Szemben a pénzügyminiszterrel, a magyar jegy-
banknak nincs árfolyamcélja.” Hát azt látjuk, épp a napokban 
zuhant történelmi mélypontra az árfolyam, de Matolcsy nem 
zavartatja magát. Igen, neki többmilliós fizetés mellett nem 
okoznak problémát az árak, nem fáj a feje a gyógyszerkiadá-
sok vagy az iskolakezdés költségei miatt. Bőven vannak meg-
takarításai, miért látná, hogy a magyarok milliói élnek máról 
holnapra.
„El akartak temetni minket, de nem tudták, hogy magok va-
gyunk” – írja. Csupán az a baj, hogy ebből a magból a hülye-
ség szökken szárba, és az érzéketlen, önhitt, a forintot sorsára 
hagyó ostobaságba mindannyian belerokkanunk.

Burány Sándor
országgyűlési képviselő

LEVESEK
450 FT-TÓL

FŐÉTELEK
990 FT-TÓL

DESSZERTEK 
350 FT-TÓL

NYITVA TARTÁS:
H-P: 11:00-18:00

Szombat: 10:00-15:00
Cím: 1195 Bp., Városház tér 2. 

Fb.: facebook.com/konyhakertkispest 
Mobil: 0620-503-6603 

Ebéd házhozszállítást vállalunk!
Email: konyhakert19@gmail.com

Nyitvatartás
Szeptember 2-tól „egységesül Buda-
pesten és Pest megyében a kormány-
ablakok nyitvatartása” – írta az Index 
a kormanyhivatal.hu közleményére 
hivatkozva. A nyitvatartási idő szer-
dán délelőtt két órával csökkent, pén-
teken viszont két órával nőtt, hiszen 
9–13 óra helyett szeptembertől 8–14 
óráig fogadják az ügyfeleket a kor-
mányablakok. Az új nyitvatartási rend 
Budapesten és Pest megyében: hétfő: 
07.00–17.00, kedd: 08.00–16.00, 
szerda: 12.00–20.00, csütörtök: 
08.00–16.00, péntek: 08.00–14.00.

KORMÁNYABLAK

CIKI 

Beindult az Orbán Ráhel-közeli di-
vatügynökség. A focicsapatok után a 
közhivatalok alkalmazottainak öltöz-
tetéséről is gondoskodni kíván Or-
bán Viktor mindenható állama – írta 
a HVG. A lap információi szerint a 
kormányfő lányához közel álló divat-
ügynökség mentoráltjai már tervezik 
a közszféra dolgozóinak szánt dara-
bokat. „Az állami szerepvállalás a 
divatban csak itthon tűnik szokatlan-
nak, számos országban ez bevett gya-
korlat”– mondta Bata-Jakab Zsófia, a 
Magyar Divat és Dizájn Ügynökség 
(MDDÜ) igazgatója a Magyar Nem-
zetnek.

Orbán-divat

A Fidesz a 2006-os válasz-
tás előtt azzal kampányolt, 
hogy bevezetné a 14. havi 
nyugdíjat is. A Fidesz 2010 
óta kormányon van, de nem 
tett lépéseket még a 13. havi 
nyugdíj visszaállítására sem. 
Olcsóbb megoldást talált régi 
kampányígéreténél: egyszeri 
9000 forintos juttatással, a re-
zsiutalvánnyal kevesebb mint 
harmincadannyit szán arra, 
hogy emlékezetbe véssék, 

kire is kell majd szavazniuk 
a nyugdíjasoknak az októberi 
önkormányzati választáson – 
olvasható a 24.hu-n.
A rezsiutalványt választáspo-
litikai terméknek tartja Barát 
Gábor volt nyugdíjbiztosítási 
főigazgató. Szerinte ez is az 
igazságtalan, a nyugdíjaso-
kat egymással szembefordító 
rendszer része. Persze tudja: 
a nyugdíjasok nagy része örül 
annak, hogy egyáltalán kap va-

lamit. A hazai nyugdíjrendszer 
– igazi hungarikum – a társa-
dalmi jövedelmeket az öregek 
kárára rendezi át, az ő pénzü-
ket használják gazdaságélén-
kítésre. Miközben az egész-
ségügy lerohad, a nyugdíjasok 
nem részesülnek a gazdasági 
növekedésből, az állam a szo-
lidaritás elvének fittyet hányva 
visszatartja az öregeknek járó 
pénzt, és részben saját magára 
költi – írja a 168ora.hu.

A rezsiutalvány csak
terelő hadművelet    

Barát Gábor: a végén az idősek járnak rosszul 
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Fontos a közösségünk számára 
az a nyitottság, természetesség 
és szeretet, amivel az embere-
ket várjuk egész évben, de kü-
lönösen ezen a napon. Nyitva 
a kertkapunk, aki erre sétál, 
bejöhet, körbenézhet, és lehet, 
hogy kedvet kap kertészkedni 
is – mondta el a házigazdák 
nevében Nagy Mária, az Első 
Kis-Pesti Kert Civil Társaság 
ügyvivője, akitől megtudtuk, 
hogy a 2012 óta működő kert 
idén lett civil társaság.
Rátkay Andrea alpolgármes-
ter arról beszélt, hogy a kert 
életében nem hozott különö-
sebb változást a civil társa-
sággá alakulás. A Városi Ker-
tek Egyesület nélkül önálló 
életet kezdett élni a közösségi 
kert, ugyanúgy megtartották a 
programokat, mint korábban, 
megmaradt a jó hangulat, a 
barátságos légkör. A Nemzet-
közi Konyhakerti Nap (World 

Kitchen Garden Day) 2004-
ben indult Amerikából. A kez-
deményezés ünnepli a kony-
hakertészkedést, felhívja a 
figyelmet a helyi élelmiszerek 
fogyasztásának előnyeire. Az 
általános kertészkedési, főzé-
si tapasztalatok cseréje építi a 
közösséget is. A kispesti kert-
mozgalom 2011-ben indult az 
önkormányzat és a Városi Ker-
tek Egyesület összefogásával. 
2012-ben megnyílt Magyar-
ország első önkormányzati tá-
mogatással létrejött közösségi 
kertje, az Első Kis-Pesti Kert 

az Irányi utca és a Bem Jó-
zsef utca sarkán. A másodikat 
Aranykatica Kert néven 2013-
ban a Dobó Katica és az Arany 
János utca mentén, az újonnan 
épült Forrásház mellett alakí-
tották ki. A Zengő Kert elne-
vezésű harmadikat – a Zengő 
utca és a Kasza utca sarkán – 
2014-ben, a negyedik, Árnyas 
Kertet az Eötvös és a Kosárfo-
nó utca közötti volt KRESZ-
parknál, 2015-ben adták át. A 
kispesti közterületi közösségi 
kertek mintaprogramként szol-
gálhatnak más kerületek, tele-
pülések számára is.

Hetedik alkalommal csatlakozott a 
Nemzetközi Konyhakerti Naphoz (World 
Kitchen Garden Day) és várta a vendége-
ket az Első Kis-Pesti Kert. Az eseményen 
résztvevők is kóstolót kaptak a kert 
terméseiből, zöldfűszereiből.

Nemzetközi Konyhakerti 
Nap a közösségi kertben  

A kerttagok gyerekei, unokái remekül érzik itt magukat

Futókör
A wekerletelepi Bárczy István teret 
2009-ben újították fel, így az intenzív 
használat miatt már megérett a felújí-
tásra. Az idei közösségi költségvetés 
részeként, a kispestiek javaslatára egy 
több mint 200 méter hosszú futókört 
alakít ki az önkormányzat a téren 
csaknem 20 millió forintért, amelyet 
bizonyára örömmel használ majd 
a Wekerlei Futóklub is. Várhatóan 
szeptember elején nekilátnak a tér 
kitakarításának, és a következő évek-
ben folytatódhat az átfogó felújítás, 
megújulhat a kerékpáros ügyességi 
pálya is.

FEJLESZTÉS

ELISMERÉS 

Idén már nemcsak országosan értéke-
lik a Virágos Magyarország verseny-
ben résztvevő településeket, hanem 
területi szinten is mérkőzhetnek a 
városok és a falvak. Kispest Heves, 
Jász-Nagykun-Szolnok, Pest és Nóg-
rád megyékkel szerepelt egy régió-
ban. A nagykőrösi díjátadón Vinczek 
György alpolgármester a Zöldprog-
ram Iroda munkatársaival, Tichy Ju-
dittal, Brázainé B. Ágnes Táciával 
és Márkus Edittel a kispesti vizes 
játszótér magas színvonalú kialakí-
tásáért vehetett át elismerést a város 
nevében.

Virágos díj

Kányádi Sándor többször járt 
nálunk, Kispesten, és az volt 
az álma, hogy legalább még 
egy mesekút legyen Magyar-
országon. Megígértem neki, ő 
erre áldását is adta, hogy itt, a 
Székelyország Tündérkertjé-
ben felállítunk egy hasonlót. 
Kányádi Sándor azt mondta, 
a magyar nemzetnek „két apó-
ja van”, Bem apó és Benedek 
Elek. Bem apó a szabadság 
mintaképe lett, Elek apó pe-
dig a meséké. A kispesti kú-
ton Kányádi és Benedek Elek 
is helyet kapott egy-egy tőlük 
származó idézettel és képpel. 
A két kút jelképében azonos 
ugyan, de küllemében, anya-
gában eltér egymástól, szándé-
kosan nem ugyanolyan – me-
sélte Bacsó András.
Míg az eredeti kút sziklaköve 
a Hargitáról származik, a kis-
pesti kút alapanyaga süttői kő-
tömb, talapzata pedig tardosi 
mészkő. A kút Kányádi Sándor 
bölcsességét szimbolizálja. 
Benedek Elek meséi a gyere-
keknek szólnak, melyekből 

ugyanúgy csordogál a tudás, 
ahogy a víz ebből a kútból – 
válaszolta kérdésünkre a kút 
elkészítésében aktív részt vál-
laló Péter Sándor székely kő-
faragó mester.
A majd ezer négyzetméteren 
lévő Székelyország Tündér-
kertje egy kis Székelyföld, 
amely csaknem öt esztendeje 
a kerület új közösségi tere. Ez 
egy olyan hely, ahol ízelítőt 
kaphatunk Székelyföldről, és 
ide várják a kispesti gyereke-
ket egy-egy rendhagyó tör-
ténelemórára is – mondta az 
ünnepségen résztvevő Gajda 
Péter polgármester. Itt mindig 
történik valami. A látványpar-
kot évről évre továbbfejleszti 

a Székelyország Tündérkertje 
Egyesület elnöke, Bacsó And-
rás, aki kifogyhatatlan ener-
giával szervezi a látványpark 
életét, programjait, bemutatóit. 
A kispestiek már jól ismerik 
a kertet, hiszen minden évben 
több alkalommal tartanak ha-
gyományőrző rendezvényeket 
is. Tavaly Székely Lélek ha-
rangját avattak itt. A harang-
lábhoz a faanyagot Barna Zsolt 
biztosította, a haranglábat Kós 
Károly tervei alapján Kovács 
Levente mérnök tervezte, és a 
tervet Kocsis Előd szászrége-
ni születésű szobrászművész 
alkotta meg Sándor Zoltán se-
gítségével. A harangot Böjte 
Csaba atya áldotta meg.

Kányádi Sándor költő áldásával va-
lósult meg Kispesten, a Székelyország 
Tündérkertje Látványparkban egy újabb 
Elek apó kútja – tudtuk meg Bacsó And-
rástól, a látványpark megálmodójától 
és megvalósítójától a kút szentelésén.

Felszentelték a kispesti 
Elek apó kútját   

A mesékből úgy csordogál a tudás, mint a víz ebből a kútból

Rendszercsere
Az intézményfelújítási program kere-
tében jelentős rekonstrukció zajlott az 
elmúlt években a Wekerlei Tipegők 
Bölcsődében: tavaly az intézmény 
nagy vizesblokkjának és főzőkony-
hájának teljes gépészeti, elektromos 
és építészeti felújítását végezték el, 
idén tavasszal pedig megújult az épü-
let lábazata és homlokzata, valamint 
újramázolták a nyílászárókat. Most 
nyáron a teljes fűtési rendszer és a 
mosókonyha korszerűsítése került 
sorra. Összességében ezekre a mun-
kálatokra csaknem 50 millió forintot 
fordítottak.

BERUHÁZÁS 

DIÁKÖNKORMÁNYZAT 

A Kispesti Ifjúsági Önkormányzat 
(KIFÖ) 1997 óta minden évben meg-
tartja továbbképző táborát. Augusz-
tus elején Káptalanfüreden töltöt-
tek el egy hetet, amely elsősorban a 
csapatépítésről szólt, de emellett sort 
kerítettek többek közt a következő év 
programtervének előkészítésére és ki-
rándulásokra is – tájékoztatták lapun-
kat. Jártak a herendi porcelángyárban, 
Kislődön, a Sobri Jóska Élménypark-
ban, strandoltak, kirándultak Balaton-
füredre, a csopaki kertmoziban filmet 
néztek, Székesfehérváron „bevették” 
a Bory-várat.

Táboroztak
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Új őszi tanév 
Szeptember 24-én kedden 16 órakor 
dr. Jászberényi József Pszichológiai 
és pszichiátriai problémák időskor-
ban és a tanulás című könyvének 
bemutatójával indul a Kispesti Sze-
niorok Akadémiájának őszi előadás-
sorozata a Városháza dísztermében. 
Szenior akadémiánk vezetőjének év-
nyitó előadásán az időskori pszicho-
lógiai és pszichiátriai problémákról 
beszélgethetünk.

További előadások:

– 2019. október 29., kedd, 16 óra
Kovács György: Gyors élet, lassú 
halál. Idősödés során az életünk le-
lassul, kapcsolati hálónk kisebb lesz. 
Miközben lassulunk, a világ körülöt-
tünk mérhetetlen tempóban gyorsul.
– 2019. november 12., kedd, 16 óra
Veresné Dr. Bálint Márta–Horváth 
Judit–Dr. Lichthammer Adrienn: 
Táplálkozási tanácsok 50 év felettiek-
nek. A SOTE dietetikusának, tanszék-
vezetőjének új könyve a szeniorok 
táplálkozását járja körül, receptekkel, 
tanácsokkal.
– 2019. november 26., kedd, 16 óra
Dr. Google, ami mindent megold? 
Tótváradi Enikő, az Uzsoki Kórház 
tévés újságírójaként és kommunikáci-
ós munkatársaként naponta találkozik 
azzal, hogy az emberek az interneten 
keresztül saját magukat akarják meg-
gyógyítani.
– 2019. december 3., kedd, 16 óra
Pszichológiai megoldások a magány 
ellen. Dr. Zelena András, a Budapesti 
Gazdasági Egyetem tanára az egye-
düllét kapcsán nem annak szomorú 
oldalát, hanem lehetőség mivoltát 
emeli ki a művészetek, a társaság 
vagy éppen a kisállatok fontosságát 
elemezve.
– 2019. december 10., kedd, 16 óra
Dr. Jászberényi József: Hol vannak a 
nők, hol vannak a férfiak? Olyan vilá-
got élünk, ahol a nemi kérdések is po-
litikai kérdésekké váltak, s a hagyo-
mányos férfi és női szerepek komoly 
változáson esnek át.

TANULÁS

Az új szabályozás célja, hogy 
megőrizze a műemléki jelentő-
ségű terület építészeti értékeit, 
és ehhez igazítsa a 21. századi 
lakhatási igényeket. Kispest 
Önkormányzata elkészítette az 
Ady Endre út – Bercsényi utca 
páros oldala – Nagykőrösi út 
– Határ út által határolt terü-
letre vonatkozó Kerületi Épí-
tési Szabályzat, a Wekerletelep 
KÉSZ tervezetét. A partner-
ségi egyeztetés szabályairól 
szóló önkormányzati rende-
let szerint a dokumentációt a 
mostani lakossági fórumon is 
megismerhették a civil- és tár-
sadalmi szervezetek, illetve a 
kispesti lakosok. Berencz Ibo-
lya főépítész elmondta, a leg-
fontosabb feladat az volt, hogy 
az új szabályozás megfeleljen 
a megváltozott jogszabályi 
környezetnek, és a megújított 
fővárosi településrendezési 
eszközökhöz igazítsák a 15 
évvel ezelőtt készült wekerlei 
Speciális Szabályozási Tervet.
Az építési szabályzat terveze-
tét alátámasztó javaslatokat a 

KASIB Mérnöki Manager Iro-
da Kft. részéről Sin Emília te-
lepülésmérnök, vezető tervező 
és Nagy Attila építészmérnök 
ismertette. A KÉSZ előírásai a 
környezet alakítására, az építé-
szeti örökség védelmére, köz-
lekedési, környezetvédelmi 

szempontokra, építmények 
elhelyezésére és közművek 
kialakítására, az építési öveze-
tekre és a beépítésre nem szánt 
területekre vonatkoznak majd. 
Több észrevétel és javaslat 
is elhangzott a fórumon, szó 
esett egyebek mellett a parko-
lási problémákról, a lakóházak 
bővítéséről, a tetőtér-beépí-
tésekről és melléképületek 
elhelyezéséről, a csapadék-
víz-elvezetés problémáiról és 
az épületek szigetelésének 
lehetőségeiről. Az új wekerlei 
építési szabályzatot várhatóan 
még idén elfogadja a képvi-
selő-testület, a rendelet janu-
árban léphet hatályba. (Fotó: 
Szalai Ádám)

Lakossági fórumon ismertették a 
Wekerletelep Kerületi Építési Szabályzatá-
nak tervezetét a Mátrix Oktatási Központ-
ban. Az új szabályzatot várhatóan még idén 
elfogadja a képviselő-testület, a rendelet 
2020 januárjában léphet hatályba.

Fórumot tartottak a wekerlei 
építési szabályzatról  

Több észrevétel és javaslat is elhangzott a fórumon

BERENCZ IBOLYA Az utolsó simításokat végzik 
Kispest új kiállítótermének 
(KÁS Képtár) megnyitása 
előtt a volt wekerlei kisposta 
épületének belső helyiségé-
ben, ahol Katona Áron Sándor 
(KÁS) wekerlei képzőművész 
alkotásai kapnak állandó he-
lyet. Katona Áron Sándor el-
ismert kispesti képzőművész, 
aki jelentős közéleti alakja volt 

Wekerlének és Kispestnek is. 
A művész sok alkotását fel-
ajánlotta az önkormányzatnak, 
ezért Gábor Ilona, a KMO 
igazgatójának javaslatára az 
egykori postahelyiséget kultu-
rális célra hasznosítja az ön-
kormányzat, és itt mutatják be 
Katona Áron Sándor életmű-
vét. A termet teljesen felújít-
tatták, mintegy másfél millió 

forintba került a képtár kiala-
kítása, amelyet a tervek sze-
rint szeptember végétől már 
látogathatnak az érdeklődők. 
Gábor Ilonáról megtudtuk, a 
KÁS Képtár szervezetileg a 
művelődési központhoz tar-
tozik, a művésszel egyeztetve 
várhatóan hetente két délután 
lesz majd nyitva a közönség 
előtt.

Hamarosan nyílik
a KÁS Képtár Wekerlén  

A saját készítésű cégtábla már várja a megnyitót

Megújult kültéri 
kiállítás
Az elmúlt évek időjárási viszontag-
ságai bizony megviselték Kispest 
szabadtéri kiállításának alappillérét, 
a Simonyi utca–Üllői út sarkán 2015 
óta álló térinstallációt, a Helikockát. 
A most felújított Helikocka belső 
oldalán a Kispesti Helikon Kulturá-
lis Egyesület tagjainak – Csábi Kati, 
Haraszty István, Haraszty Zsófia, 
Horváth Péter, Horváth Tamás, Mol-
nár Kriszta, Nikmond Beáta, Németh 
Róbert, Urmai László és Varga László 
– munkái láthatók.

HELIKOCKA

CIVIL

A XVIII. Wekerlei Napokat 2019. 
szeptember 21-22-én 10-18 óra kö-
zött rendezi a Wekerlei Társaskör 
Egyesület a Kós Károly téren. A 
kedvelt programok mellett újdonsá-
gok is lesznek. Az idei vendégváros 
Biatorbágy. A város művészeti cso-
portjai is bemutatkoznak. Ismét lesz 
vasárnap egész nap lovaskocsikázás 
helyi idegenvezetéssel, nagyszínpa-
di kulturális program, limonádé a 
Zöldségkommandó koktélbárjában, 
és újra lesz „nem kell zacskó” varro-
da!

Wekerlei
kulturális napok   



A társasházi törvény
változásai
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TÁRSASHÁZI

ROVAT

2019. január elseje után a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény új, 
IV/A. fejezetében meghatározott szabályozás a társasházi tisztségviselők nyil-
vántartása.
A nyilvántartás célja, hogy a társasházakban megválasztott tisztségviselők (kö-
zös képviselők vagy intézőbizottságok) adatai országos, nyilvános, elektroni-
kus nyilvántartásban kerüljenek rögzítésre, és így megvalósuljon a társasházak 
működésének átláthatósága, biztosítottá váljon a jegyzőknek a társasházak felett 
gyakorolt törvényességi felügyeletének hatékonysága, továbbá elősegítse a meg-
felelő kapcsolattartást a társasházak és a közösség jogait és kötelezettségeit érintő 
hatósági eljárások során. A nyilvántartás adatai nyilvánosak, ingyenesen bárki 
számára hozzáférhetők.
A jövőben a szervezetére és működésére a társasházi törvényt alkalmazó társas-
házak esetén (a hatnál több albetétet tartalmazó társasházaknál kötelező) a tár-
sasházi közgyűlés által megválasztott közös képviselő vagy intézőbizottság a 
tevékenységet csak akkor kezdheti meg, ha a tisztség keletkezésének tényét és a 
tisztségviselő adatait az ingatlanügyi hatóság külön kérelem alapján az ingatlan-
nyilvántartásban, a társasházi törzslapra feljegyezte.
A feljegyzés tartalmazza a társasház ügyintézését ellátó közös képviselőnek vagy 
az intézőbizottság elnökének, tagjainak családi és utónevét, lakcímét, jogi sze-
mély vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a nevét, székhe-
lyét, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, a tisztség megnevezését, ke-
letkezésének és megszűnésének időpontját, illetve ha a tisztségviselő a közösség 
ügyeinek intézését ügyvivőként látja el, ennek tényét és határidejét, valamint jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén – valamint, 
ha a természetes személy tisztségviselő bejelenti – az elektronikus levélcímét, 
telefonos elérhetőségét és a társasházközösség nevét.
Ha a feljegyzés nem történik meg, a tisztségviselő nem láthatja el a társasház 
képviselői, kezelési megbízatását.
Új kötelezettség, hogy a közös képviselő a közgyűlés által elfogadott számviteli 
szabályok szerinti beszámolót be kell, hogy nyújtsa az ingatlanügyi hatósághoz, 
és ennek megtörténtét az ingatlanügyi hatóság szintén feljegyzi a társasház törzs-
lapjára.
Egy erre a célra fejleszteni tervezett internetes honlapon bárki számára elérhető 
módon hozzáférést biztosítva közzé is teszik majd a társasházi tisztségviselők 
adatait, a társasházak számviteli szabályok szerinti beszámolóit, valamint a tár-
sasház közösségének nevét, címét, helyrajzi számát. Ez nagyban megkönnyíti az 
ingatlanvásárlók tájékozódását egy társasház anyagi helyzetéről.
A törvény átmenetileg még 2019. május 1-jéig engedte (2020. január 1-jéig meg-
hosszabbítottak), hogy a közös képviselők tevékenységüket a nyilvántartásba 
vételtől függetlenül is elláthassák, viszont ezt követően a fentiekben részletezett 
bejegyzés nélkül erre már nem lesz jogosítványuk.
Az illetéktörvény még nem hatályos módosítása alapján a fenti eljárások illeték-
mentesek lesznek, így az eljárás nem terheli további költségekkel a társasházak 
költségvetését.
A fenti változások részletszabályait külön végrehajtási kormányrendelet fogja 
majd meghatározni, azonban ez a jogszabály eddig nem született meg…

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

EGÉSZSÉGRŐL KÍVÜL-BELÜL 
 Táplálkozástudomány a konyhánkban 

OKTÓBER 19. SZOMBAT  10.00-12.00

Téma: Hogyan együnk jól? 
Előadó: Bodon Judit dietetikus

A részvétel Kispest Önkormányzata egészségügyi pályázati 
támogatásának köszönhetően díjtalan!

 A programon a részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött.
Részletek a wkk.kispest.hu honlapon.

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

SZÉP-korú-MŰVÉSZET 
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ

OKTÓBER 5., SZOMBAT 15.00 -17.30 

A tárlatot megnyitja: Vinczek György alpolgármester
 A programon a részvétel díjtalan!

Részletek a wkk.kispest.hu honlapon.

Kiállítás a WKK által 65 éven felülieknek  
meghirdetett képzőművészeti pályázatra  

beérkezett alkotásokból.

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

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

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

SZOLGÁLTATÁS

BÁDOGOS, TETŐFEDŐ, ÁCS, KÉ-
MÉNYFELÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁL-
LALOK! 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 szak-
emberek állnak rendelkezésére. 
Tel.: 06/20-416-5879, 06/30-486-
7472

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

Redőnyös munkák készítése, 
javítása, gurtni csere, szúnyog-
háló, reluxa, harmonika-ajtó, ro-
letta. Megbízhatóság, elfogad-
ható 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 azon-
nali kezdéssel, ingyenes kiszál-
lás és árajánlat. nyugdíjasoknak 
10% kedvezmény. Tel.: 06 30-557 
90 74

KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS 
Megbízható rakodókkal, gyors 
ügyintézéssel!
Iroda, lakás költöztetés. Igény 
szerint akár csomagolással 
együtt! Padlás, pince lomtalaní-
tás.
Kispestieknek INGYENES kiszál-
lás! Tel. 280-25-42, 06-70-2-144-
235

SZŐNYEGTISZTÍTÁS-és KÁRPIT-
TISZTÍTÁS! Melegvizes mélymo-
sás, vegytisztítás, szegés, javítás, 
függöny mosás, takaró mosás. 

Háztól - házig 2 nap alatt! Ottho-
nában is vállaljuk padlószőnyeg 
tisztítását,ülőgarnitúrák, fotelek, 
székek, irodabútorok textilkárpit 
tisztítását. 20 éves tapasztalat 
EU minőség, garancia! www.
szonyegexpressz.hu Telefon: 06-
1-280-75-74, 06 30-94-94-360

Számítógépek javítása hely-
színen, hétvégén is. Vírusirtás, 
tanácsadás, telepítések, alkat-
részcsere garanciával. Ingyenes 
kiszállás! Aradi Zoltán Tel.: 06 70 
519 2470 Email: szerviz@szerviz.
info

Rácskészítés ajtóra, ablakra és 
erkélyre. Előtető lakótelepi er-
kélyre. Erkély, korlát felújítás 
üvegezéssel, festéssel is. Egyéb 
lakatosmunkák- javítások. Tel.: 
06 1 2842540, 06 70 2094230

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

KONTÉNERES SITT, LOM, SZE-
MÉTSZÁLLÍTÁS, sóder, homok, 
murva, föld házhozszállítása. 
Tel.: 061-282-1201, 0630-942-
9460

Kémények bélelése, átépítése, 
belső marása teljes körű ügy-
intézéssel. Szabó Balázs 06-20-
264-7752  

Segítséget keresek heti, 1-2 alka-
lomra bevásárláshoz. Tel.: 06 20 
221 3767 

Megbízható, leinformálható ta-
karítónőt keresek Havanna lakó-
telep közelében lévő 60 nm-es 
lakás rendszeres takarítására. 
Tel.: 614-5754 (10-18 h között)  

Életjáradék szerződést kötnék 
70 év feletti személlyel. 6 millió 
forint egy összegű, és havi 50 
ezer forint járadék kifizetéssel. 
06-30-213-4063  
 
INGATLAN 

Nyugdíjas nő albérletet keres 
vagy ottlakással gondozást vál-
lal. Tel.: 06 20 291 8253

Egyedülálló hölgy garzont ke-
res. Tel.: 06 70 401 3285

ELADÓ Kispesti lakótelep meg-
újuló részén (vizes játszótér, 
Széchenyi utcai parkfelújítás) 
53 m2-es  felújított, légkondi-
cionált, örök panorámás pa-
nellakás tulajdonostól eladó 
kulturált lakóközösséggel ren-
delkező biztonságos lépcsőház-
ban. A lakás egy nappaliból és 
két hálószobából áll, továbbá 
tartozik hozzá a pincében egy 
5 m2-estároló rész. Irányár: 26,5 
millió Ft. Érdeklődni: 0620/545-
3540

OKTATÁS

2020-TÓL KÖTELEZŐ A NYELV-
VIZSGA A FELVÉTELIHEZ ÉS 
MÉG MINDIG VISSZATÉRÍTIK A 
NYELVVIZSGÁK  ÁRÁT! UGYE 
AZ IDÉN MÁR FOLYÉKONYAN 
SZERETNE ANGOLUL MEGSZÓ-
LALNI? NYELVVIZSGÁRA VALÓ 
FELKÉSZÍTÉS ÉRDEKLI? ÁLLÁS-
INTERJÚRA VAGY KÜLFÖLDRE 
KÉSZÜL? ÚJ TANFOLYAMAINK, 
2X2 ÓRÁSAK IS VÁLTOZAT-
LANUL INDULNAK, 4-6 FŐS 
MINICSOPORTOKBAN NYELV-
STÚDIÓNKBAN: 45000 FT ÁFÁ-
VAL/40 ÓRA, 10 HÉT.
CHAT ANGOL NYELVSTÚDIÓ ÉS 
FORDÍTÓIRODA, KISPEST, HU-
NYADI UTCA 47. 
06-70-238-1226 és 282-60-82  

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

EGÉSZSÉG

Házhoz megyek! Fogsor készíté-
sét, javítását vállalom garanciá-
val. Hívjon bizalommal! Telefon: 
06-20-980-3957

ÁLLÁS

Előfizetői újságok kézbesítésére 
keresünk hajnali munkavégzés-
sel kerékpáros kézbesítőt. Mun-
kakezdés 02.00-07.00-ig. Tel.: 
0620-221-6247

Budapest X. kerület Balkán utca 
3/e szám alatti CBA üzletünkbe 
keresünk boltvezetőt, eladót, 
árufeltöltőt. Vasárnap nincs 
munkavégzés. Jelentkezni ön-
életrajzzal domsod2@invitel.hu 
e-mail-en.    

XX. kerület Mártírok útján levő, 
zöldség-gyümölcs üzletünkbe 
eladót felveszünk, főállásba. Te-
lefon:06-30/339-7912 

Kézi takarítót keresünk a Nagy-
bani Piacra. Feladat: hulladék 
kézi erővel történő összegyűj-
tése, szelektálása, tároló edé-
nyekben való elhelyezése, a 
hulladékgyűjtő edények ürítése. 
Bérezés: megegyezés szerint. 
Jelentkezni lehet személyesen a 
Budapesti Nagybani Piac Zrt-nél 
(cím: 1239 Budapest, Nagykőrö-
si út 353.) Bővebb felvilágosítás 
a 06-70/657-8165-ös telefonszá-
mon kérhető.  

EGYÉB

ELADÓ OLCSÓN varrógép, mo-
bilklíma, tésztagép, edényfélék, 
DAEWO televízió. Tel.: 06 20 221 
3767    
 
Hely hiány miatt teljesen új ál-
lapotú GEDVED kanapé eladó, 
valamint szintén GEDVED fotel 
2 db eladó. Tel.: 06 20 580 1971



www.shetland.hu

MINÔSÉGI NYELVOKTATÁS KISPESTEN 
Angol, német, spanyol, francia, és olasz nyelvtanfolyamaink szeptember 
közepén indulnak délelôtt, délután és szombaton, minden tudásszinten, 
wekerlei helyszíneken.

 ÁRAK 2019/2020
 9 - 12 fôs csoportban:  66.000 Ft (60 óra)
 4 - 8 fôs csoportban:  78.000 Ft (60 óra)

Nyelviskolánk: 
- az Euro vizsgaközpont angol és német akkreditált vizsgahelye
- vizsgafelkészítô tanfolyamokat indít  alap-, közép- és felsôfokon
- engedélyezett képzési programmal rendelkezik angol, spanyol, német, 
francia és olasz nyelvekbôl, ezért ezek a tanfolyamok ÁFA-mentesek

Jelentkezés ingyenes szintfelmérésre: telefonon, on-line, vagy személyesen 
A csoportokhoz tanév közben bármikor lehet csatlakozni.

Shetland U.K. Nyelviskola

1992 óta a nyelvtanítás élvonalában!

shetland@shetland.hu – 1192 Budapest, Kábel u. 10.  –  Tel: 281-0822, 30/952-1202
Felnôttképzési engedély száma: E–000309/2014
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