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15% kedvezmény vezérléscserére

Írásunk a 8. oldalon

Születésnaposok
5. oldal

A közös munka eredménye: 
a város mostanra elkerülte 
a csőrhelyzetet, Kispest 
költségvetése  jelenleg 
stabil.

GAJDA PÉTER
Elkerült csőd

6. oldal

SIKLÓS ZSUZSANNA        
Helytörténet
Újra felélénkült az érdek-
lődés a régmúlt iránt, a 
települési helytörténeti 
gyűjtemények tovább 
fejlődnek. 
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SZABÓ DÁVID
írása

HÓNAP
-TÁR

Bár a kormány és a járvány alakulását figyelő, óvintézkedés-
re jogosult felelős hivatalos szervek nem sokat foglalkoztak 
a szakemberek, az orvosok hetek óta hangoztatott vélemé-
nyével, mely szerint most már nincs mire várni, kötelezővé 
kellene tenni legalább zárt térben,  tömegközlekedési esz-
közökön a maszkviselést, hiszen visszatarthatatlanul itt a 
vírusjárvány negyedik hulláma: már nem kopogtat, hanem 
bizony el is érte az oktatási intézményeket is. Sok iskolá-
ban, egyetemeken az intézmények vezetői központi direk-
tíva hiányában is kötelezővé tették a maszkok viselését és 
a távolságtartást. Naponta jönnek a megbetegedési adatok, 
amelyek vélhetően csak hozzávetőleg tükrözik  a ténylege-
sen megbetegedettek, fertőzöttek számát, hiszen sokan nem 
is mennek orvoshoz, ha enyhébb tüneteket észlelnek ma-
gukon, mert laikusként ránézésre nem könnyű különbséget 
tenni  a nátha, az influenza és egy enyhébb lefolyású koro-
navírus-fertőzés között. Sajnos a halálos áldozatok száma is 
napról napra, és az ezidáig elhunytak száma a  járvány alatt 
október második hetében  már 30 ezer 303.
Szinte már nincs olyan család, ahol nem szedett áldozatot 
a koronavírus. És sajnos vannak foglalkozások, ahol még 
drámaibb a halálos esetek száma. A Magyar Orvosi Kama-
ra összesítése szerint több mint félszázan, orvosok, ápolók, 
mentősök veszítették életüket munka közben a a pandémia 
miatt. De másfél év alatt 140 pedagógus halt bele a korona-
vírus-fertőzés szövődményeibe. Kispesten is van intézmény, 
ahol a gyerekek szeptemberben már hiába várták kedvenc 
tanítónénijüket, tanárukat. És bár az egészségügyi, szociá-
lis és a pedagógusi ágazat az, amely „mélységesen alulfi-
nanszírozott”, mégis ők hozták a legnagyobb áldozatokat a 
pandémia elleni védekezésben.  A járvány múltával pedig 
lesz miről beszélgetnie az okokat keresve a szakemberek-
nek, és közösen adhatnak majd a választ arra a kérdésre, 
hogy miként lehetett volna megelőzni ezeket a haláleseteket.
Addig pedig mindenki vigyázzon magára, szeretteire, le-
gyen óvatos, oltassa be magát, viseljen maszkot, hogy a kö-
zelgő ünnepeket a családok együtt tölthessék! 
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MÉDIA 

FELÚJÍTÁS

Városházi tájékoztatás szerint nagyobb 
jelentőségű útkarbantartási munkákat 
végeztek többek között a Táncsics M. 
u. - Derkovits u. és a Vasút u. között, 
a Bocskai u. 13-29. előtt, a Hofherr u. 
- Ady E. út és Tóth Á. u. és a Guten-
berg krt. - Mészáros L. u között, az Ül-
lői szerviz úton (parkolónál, kínai üzlet, 
gyógyszertár stb.). Útbeszakadás, út-
süllyedés javítását végzik 7 helyszínen, 
valamint akut járdajavítást 9 helyen. A 
munkák elvégzésére bruttó 25 millió fo-
rintot költenek, míg idén újabb 25 mil-
lió forint jut útkarbantartásra.

Út- és járdajavítás

EGÉSZSÉG

Dr. Kumin Marianna, a Kispesti 
Egészségügyi Intézet főigazgató-fő-
orvosa az alábbiakról tájékoztatja a 
kispestieket: 

1. Jó érzéssel tudatom, hogy az egy-
napos sebészet kivitelezési munká-
latai a feléhez értek, és eközben a 
rendelőintézetben zavartalan a be-
tegellátás. A várható befejezés 2022. 
február közepe. Továbbra is kérem 
betegeink türelmét az esetleges ké-
nyelmetlenségek elviseléséhez!
2. Az ismert időpontfoglaló lehető-
ségek mellett call-centert létesítünk, 
ami lehetővé teszi, amennyiben a 
telefonszámuk megjelenik, visszahí-
vással gyorsítani az önök időponthoz 
jutását. 
3. Az alább felsorolt szervezeti egy-
ségek tevékenységére és telefonos 
elérhetőségére az Intézet vezetésének 
nincs ráhatása. Kérem kedves betege-
inket, hogy kérdéseikkel, kéréseikkel, 
panaszaikkal az adott szervezetet ke-
ressék: Gyerek és felnőtt háziorvo-
sok, Felnőtt fogászat, Központi Labo-
ratórium (Synlab), Felnőtt háziorvosi 
ügyelet és a Radiológiai diagnoszti-
kai centrum (Raditec). 
4. Intézetünkben továbbra is köve-
telmény a szabályszerű maszkviselés 
és a járványügyi előírások betartása! 
Személy szerint javaslom a maszk 
használatát azokon a helyeken is, 
ahol tömegesen jelennek meg embe-
rek (járműveken, üzletekben stb.). In-
tézetünk oltásra kijelölt hely, az első, 
második oltás mellett a 3. oltásban 
is részt veszünk: eddig 22 ezer 641 
vakcináció történt, betegeink többsé-
gének megelégedésére. A 4. hullám 
várhatóan október végén felerősödik. 
Berobbanását és kedvezőtlen követ-
kezményeit elkerülendő, szükséges-
nek vélem, hogy akik még nem éltek 
az oltás lehetőségével, vegyék fel az 
oltást. Szorgalmazom a 12 éven felüli 
gyermekek beoltását is. 
5. Köszönöm véleményeik interneten 
való megfogalmazását, ezekre sze-
mélyesen válaszolok!  

Helyzetkép

„Értesítjük kedves nézőinket, hogy 
2021. október 10-től a DIGI Távközlési 
és Szolgáltató Kft. és Kispest Önkor-
mányzata között létrejött megállapo-
dás értelmében, a szolgáltató hálózatán 
műsorunk analóg továbbítása technikai 
okok miatt megszűnik. A lényegesen 
jobb kép- és hangminőséggel történő 
digitális sugárzás azonban továbbra is 
elérhető, így nézőink nem maradnak le 
városunk/kerületünk mindennapi életé-
vel kapcsolatos legfontosabb hírekről, 
eseményekről, magazinműsorokról” – 
áll a DIGI Kft. és a Kispest TV közös 
közleményében.

 Közvetítésváltozás

Átszervezik a Közpark Non-
profit Kft. és a Kispesti Polgár-
mesteri Hivatal közterületek 
(zöldterületek, közterületi inf-
rastruktúra) kezelésével, üze-
meltetésével, fejlesztésével 
kapcsolatos feladatait. Az ön-
kormányzatnál eddig a zöld-
területeket érintő munkákat a 
Zöldprogram Iroda, valamint 
a Közpark Kft. látta el, de ez 
a munkamegosztás nem volt 
mindig zökkenőmentes és ha-
tékony. A Zöldprogram és a 
Városüzemeltetési Iroda fel-
adatainak egy része a Közpark 
Kft.-hez kerül. Ezzel össze-
függésben is a képviselő-tes-
tület módosította költségve-
tést: közigazgatási kiadások 
terhére megemelték a Közpark 
Nonprofit Kft. támogatását 14 
millió forinttal, továbbá 30 
millió forinttal a városüzemel-
tetéssel együtt járó közterületi 
feladatok átszervezése miatt. 
Ezen kívül 25 millió forinttal 
támogatta a képviselő-testület 
a Kispesti Uszodát a járvány 
okozta bevételkiesés miatt. 
Gajda Péter polgármester a 
költségvetés módosításakor 
elmondta, hogy a kormányzati 

elvonások miatt jóval vissza-
fogottabb gazdálkodásra kény-
szerült a város azon az áron, 
hogy elmaradtak, elmaradnak 
olyan programok, feladatok, 
szolgáltatások, amelyeket a 
kispestiek korábban már meg-
szoktak, vártak. A közös mun-
kának köszönhetően a kerület 
elkerülte a csődhelyzetet, je-
lenleg stabil Kispest költség-
vetése. A rendeletmódosítások 
között tárgyalták a képviselők 
az építményadóról szóló ren-
deletet, amelynek változásától, 
az adóemeléstől csaknem 100 
millió forint bevételt remél-
nek. Kispest Önkormányzata 
eddig is támogatta és ezen túl 
is támogatja a tankerület fenn-
tartásában lévő kerületi szék-
helyű általános iskolákban 
tanuló alsós gyermekek köte-

lező úszásoktatását a Kispesti 
Uszodában, testnevelési óra 
keretében. Döntöttek a kép-
viselők óvodai álláshelyekről 
a Gyöngykagyló óvodában, 
illetve pedagógiai assziszten-
sek alkalmazásáról betöltetlen 
óvodapedagógus álláshelyen 
az Árnyas, a Szivárvány, va-
lamint a Tarka-barka óvo-
dában. A napirend kapcsán 
Vinczek György alpolgármes-
ter elmondta, a folyamatosan 
csökkenő gyereklétszám miatt 
megváltozott a kerületi óvodák 
férőhely-kihasználtsága, és ez-
zel egy időben pedagógushi-
ány is jelentkezik. A vitában 
az is kiderült, hogy bár a kerü-
leti óvodák és az ott dolgozók 
szakmai szabadsága, pedagó-
giai programjai példaértékűek, 
ez ma mar nem elegendő a pe-
dagógusok megtartásához.  

Többek között a költségvetés módosí-
tásáról, a Közpark Nonprofit Kft. tevé-
kenységének újragondolásáról, roma 
munkacsoport és önkormányzati érdek-
egyeztető fórum alakulásáról döntöttek 
a képviselők a szeptember végi ülésükön. 

Elkerült csődhelyzet  
Az elvonások miatt a város jóval visszafogottabban gazdálkodott

Az önkormányzati 157 négy-
zetméter alapterületű épület 
teljes egésze megújul. A be-
ruházás költségét, az önkor-
mányzat és a Vöröskereszt 
közösen állja. A Vöröske-
reszt pályázatot nyújtott be a 
Hajléktalanokért Közalapít-
ványhoz, amelyen 20 millió 
forint vissza nem térítendő 
támogatást kapott a tetőcse-
rére, ezt egészítette ki az ön-
kormányzat újabb 20 millió 
forinttal. Az önkormányzat 
2017-ben a vizesblokk teljes 
felújításával járult hozzá a 
zavartalan üzemeltetéshez. 
Szélinger Tamás, a beruhá-
zást felügyelő önkormány-
zat üzemeltetési referense 
kérdésünkre elmondta: évek 
óta nem volt ilyen volumenű 
felújítás az épületen. Meg-
erősítik a födémet, a jelen-
legi PVC-burkolat helyett 
a teljes épület padozatára 
könnyen takarítható, kopás-
álló greslap-burkolat kerül, 
és felújítják az intézmény 

konyháját is. Ezen kívül 
megerősítik a külső lábaza-
tot, valamint a teljes utcai 
homlokzat vakolását, szí-
nezését is elvégzik. Ezen a 
telephelyen jelenleg, egy 60 
fős nappali melegedő, egy 
19 férőhelyes állandó éjjeli  

és egy 9 fős időszakos éjjeli 
menedékhely működik, de 
itt található az utcai szociális 
munkások, valamint a kerü-
leti szervezet irodája – mesé-
li Csóka Éva, az intézmény 
vezetője. A felújítás alatt, 
várhatóan december köze-
péig nem zárjak be az intéz-
ményt, de jóval szigorúbb 
szabályokat vezettek be. 
Így például, egyszerre csak 
10 hajléktalan tartózkodhat 
az épületben, a többieknek 
várnia kell, míg ők megfür-
denek, kimossák a holmiju-
kat. Tapasztalataik szerint az 
idejáró hajléktalanok inkább 
várnak, de nem mennek 
máshová.

Az önkormányzat és a Vöröskereszt 
Budapesti Szervezete 40 millió forint-
ból felújítja az Ady Endre úti önkor-
mányzati épületet, amelyet közfeladat 
ellátási szerződés keretében használ 
a szervezet hajléktalanellátásra.

A felújítás alatt, december végéig, sem zár be az intézmény

CSÓKA ÉVA

Megújul a hajléktalan-
melegedő és a szállás  
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történeti Gyűjtemény. Először a Rákóczi ut-
cában helyezték el az első kispesti patikus, 
Beretvás Tamás házában. Az anyag megőr-
zésére, tárolására alkalmas volt ez az épület, 
de bemutatóhelyként nem tudott működni. A 
szanálás elérte ezt a területet is. 1974-ben a 
volt református bérház üzlethelyiségébe ke-
rült, neve Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény 
és Nagy Balogh János Kiállítóterem lett. Két 
funkció került egymás mellé, és bár mindket-
tő kiállításról szólt, sem a kortárs képzőmű-
vészet, sem pedig a helytörténet nem tudott 
kibontakozni. Mivel a helytörténeti gyűjte-
ményeknek három fő feladata van; a gyűjtés, 
a megőrzés-dokumentálás és a kiállítás, en-
nek a tárgyi feltétele pedig egy olyan épület, 
amelyben állandó kiállítás és időszaki kiállí-
tás egyaránt rendezhető. Ugyanolyan fontos 
a tárgyak szakszerű elhelyezése, raktározása 
is. 1990-után a gyűjtemény a mai KÖKI be-
vásárlóközpont helyén álló egykori napközis 
táborba került, nem túl ideális körülmények 
közé, míg 1996-ban a Fő utca 38. sz alatti 
épületbe, ahol már állandó kiállítás megren-
dezésére is sor kerülhetett. Innen került a 
gyűjtemény a jelenlegi helyére. 

Mintha megmozdult volna valami Kispes-
ten a helytörténet ügyben, ez összefügghet 
egyfajta lokálpatriotizmussal?
S.Zs.: Újra felélénkült az érdeklődés a rég-
múlt iránt. Az internet pedig a kapcsolattartás 
új formája lett. Gyűjteményünknek lehető-
sége van közvetlen kapcsolatot teremteni az 
emberekkel, akik érdeklődnek a helytörténet 
egésze, vagy egy-egy kisebb téma iránt. Kö-
zösséget lehet építeni erre. Egyre több kérdés 
érkezik hozzánk messengeren, ami gyors, 
közvetlen kapcsolatot jelent.  Mindeközben 
folyamatosan átalakul az épített környeze-
tünk, épületek sora jelenik meg, foghíjak 
épülnek be. Akik most költöznek erre a terü-
letre, megint egy új kispesti valóságot ismer-
nek meg.  Úgy tapasztalom, hogy az újonnan 
ide költözők nagyon gyorsan válnak lokál-
patriótává, szeretni kezdik lakóhelyüket és 
kíváncsiak rá.

Kerületeket is összeköthet a helytörténet? 
Néhány évvel ezelőtt vándorkiállítást ren-
dezett a IX., a XVIII. és a kispesti gyűjte-
mény az Üllői útról.  
S.Zs.: Ó, az egy nagyszerű kiállítás volt. 
Egyetlen út, amely a Kálvin tértől Lőrinc ha-
táráig nyílegyenesen vezet. Az Üllői úton az 
is láthatóvá válik, ahogy a nagyváros arcu-
latot vált. Ahogy a Ferencvárosban lakóknak 
vannak szép emlékei Kispestről és Lőrincről, 
ugyanúgy ez fordítva is igaz. Meg lehetett 
mutatni, hogy Budapest közigazgatásilag 
ugyan különböző részekre tagolódik, de 
mégis egy egységes egész.

Mindenhol vannak gyűjtemények, vagy ál-
dozatul estek egy múltfeledésnek?
S.Zs.: Nem! A gyűjtemények élnek, sőt fej-

lődnek is. A kőbányai 2019-ben költözhetett 
a Kőbánya múltját reprezentáló épületbe. A 
hegyvidéki gyűjtemény is új helyre költözött, 
így is szemléltetve a kerület arculatát. Cse-
pelen is élénk helytörténeti munka folyik. 
Zuglóban, a Belvárosban helytörténeti körök 
is működnek. Mindenhol fontos az ott élők 
emlékezetének megőrzése, az átalakulások 
megmutatása.  

Hány darabja van a gyűjteménynek? Me-
lyek a gyűjtemény legféltettebb kincsei?
S.Zs.: Tárgyi anyagát tekintve Budapest má-
sodik legnagyobb gyűjteménye. Igyekszünk 
a tárgyi anyagot úgy bővíteni, hogy Kispest 
jellemző korszakait tudjuk reprezentálni. A 
tárgyakon túl a fényképtárunk és dokumen-
tumagyagunk is igen jelentős. A raktározás az 
egyik legégetőbb problémája a múzeumok-
nak, így nekünk is. Az idő múlásával egyre 
több a tárgy, amelyeknek az állagvédelme 
nagy kihívást jelent. A patika bútorzata, 
Nagy Balogh János eredeti grafikái, az ön-
kéntes tűzoltó egyesület gyönyörű állapotban 
fennmaradt sisakja, eredeti dokumentumok, 
iratanyagok, újságok, és még sorolhatnánk a 
legféltettebb kincseinket. 

Sokan meglepődtek a Gránit kiállítás, Lát-
ványtár sikerén. Mitől lettek érdekesek 
ezek az „edények”?
Mohay Orsolya (M.O.): A gránit edények, 
díszműáruk tőlünk függetlenül is mindig si-
keresek voltak. Az emberek nagyon szeret-
ték, szeretik, tárgyaik napjainkig használato-
sak. A Gránit gyár, a gyáron belül kialakított 
bemutatótermén kívül nem hozott létre gyűj-
teményt, múzeumot. Mi tulajdonképpen ezt 
a feladatot vállaltuk át. Az 1973-ban, a gyár 
megalakulásának 50. évfordulóján rendezett 
kiállítás után került be az első kollekció gyűj-
teményünk állományába. Mi ezt fejlesztettük 
tovább, kezdtük el a gyár történetének alapo-

sabb kutatását, iparművészeti jelentőségének 
feltárását. 2004-től folyamatosan, különféle 
tematikák mentén rendeztünk kiállításokat, 
legutóbb 2019-ben. Számunkra semmi meg-
lepő nincs a sikerben, tudjuk, hogy ez a legsi-
keresebb témáink egyike.

Az elmúlt időszakban számtalan re-
mek kiállítást szerveztek a Nagy Balogh 
Kiállítóteremben. 
M.O.: A kiállítóterem megalakulása óta tá-
mogatja és bemutatja a kortárs képzőművé-
szet törekvéseit. Szoros együttműködésben 
dolgozunk a Helikon Kulturális Egyesülettel, 
számos egyéni és csoportos kiállításon láthat-
ták munkáikat az érdeklődők.

Több alkalommal vezetett „tapintós” tár-
latot, városnézést a Kispest Lámpásai klub 
tagjainak.  A Kós téren, a Városházán, 
ahol Nikmond Beáta labradorit Figuráját 
és Harasztÿ István, Áramláskapcsolatok 
című 2004-es munkáját „nézték meg”, de 
a Nagy Balogh Kiállítóterem kiállításait is 
láthatóvá tette. 
M.O.: A Kispest Lámpásaival való együttmű-
ködés nagyon a szívemhez nőtt. Azt remé-
lem, kölcsönös bizalom alakult ki közöttünk. 
A vakok és gyengénlátók számára ma már 
sok lehetőség van, létezik hangos könyvtár, 
és tudtommal éppen most alakul egy, a fest-
ményeket leíró, hangos állomány is. A fest-
mények láthatóvá tétele komoly feladat, nem 
feltétlen segít a pontos leírás, sokszor a fest-
ményen érzékelhető érzelmi leírás vezet el 
ahhoz, hogy megpillanthassák a műveket. A 
plasztikus alkotások nagyobb teret engednek. 
Sétáink során végig jártuk a megmászható, 
közvetlenül megtapintható köztéri szobro-
kat, ezek az alkalmak sok örömet okoztak 
mindannyiunknak.

Varga Ibolya

A Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény munkatársai Siklós Zsu-
zsanna (S.Zs.) történész a gyűjtemény vezetője (1994 óta), 
Mohay Orsolya (M.O.) művészettörténész pedig a munkatársa 
(2001 óta). Interjúnk Kispest születésének 150. évfordulója 
alkalmából megtartott helytörténeti konferencia apropóján 
készült. Kispest büszke lehet arra, hogy a Helytörténeti Gyűj-
temény tárgyi anyagát tekintve Budapest második legnagyobb 
gyűjteménye. Fénykép- és dokumentumanyaguk is igen jelentős. 
A konferencia is rámutatott arra, hogy újra felélénkült az 
érdeklődés a régmúlt iránt, a gyűjtemények fejlődnek. 

Siklós Zsuzsanna
és Mohay Orsolya
a Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény munkatársai

A helytörténeti konferencián előadások hang-
zottak el a dél-pesti régió kulturális hagyomá-
nyairól. Hol van ebben a helytörténeti gyűjte-
mények helye, szerepe?
S.Zs.: A konferencia rámutatott arra, hogy egy-
egy régió kulturális jelene milyen gyorsan vá-
lik kulturális hagyománnyá. A helytörténeti 
gyűjtemények fő szerepe többek között ezeket 
a kulturális hagyományokat, tendenciákat az ér-
deklődők elé tárni. Olyan gyorsan válik a jelen 
múlttá, hogy az emlékezet nehezen jegyzi meg. 
A gyűjteményeknek feladata támogatni a közös 
emlékezetet, saját eszközeivel. De haladni is 
kell a korral, csatlakozni a különböző digitális 
fórumokhoz, és jelen kell lenni a közösségi mé-
diában. Egy-egy jól elhelyezett információ fel-
keltheti azok figyelmét is, akik nem feltétlenül 
múzeumba járók.

2019-ben jártak itt a Budapesti Népművelők 
Egyesületének tagjai, akiket ugyancsak meg-
leptek a gyűjtemény működési körülményei.
S.Zs.: Még 1940-ben kezdeményezte az akko-
ri városvezetés egy múzeum létrehozását. Ez a 
terv, amely a Kossuth téren képzelte el a műve-
lődési intézmények otthonait, sajnos nem való-
sult meg. A háború után sokáig nem ez volt a 
legfontosabb, mégis 1957-ben létrejött a már a 
működési engedéllyel rendelkező Kispesti Hely-
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Iskola a határon túl
Kisebbfajta bombaként hatott az a kimutatás, amely a taná-
rok fizetését hasonlította össze az OECD tagállamaiban. A 
hazai pedagógusok helyzete siralmas, a vizsgált kategóriák 
mindegyikében sereg-hajtók vagyunk. A pályakezdő tanárok 
esetében csupán Brazília áll mögöttünk, de Törökországban 
egy hasonló helyzetben lévő pedagógus már duplaannyit ke-
res, mint magyar kollégája. A pedagógus bértábla alapján 
itthon bruttó 230 ezer forint fizetés jár egy pályakezdőnek, 
ami durván 150 ezer forint nettót jelent. Ebből a pénzből egy 
budapesti albérlet is nehezen jön ki, a Pedagógusok Szak-
szervezetének vezetői szerint „a hatalmas pedagógushiány 
egyértelműen a kritikusan alacsony bérekre vezethető visz-
sza. Jelenleg tizenkétezer főállású pedagógus, egyéb dolgo-
zó hiányzik a közoktatásból.” Azt is hozzátették, hogy „szó 
szerint luxus ma tanárnak lenni, hiszen aki ezt a hivatást vá-
lasztja, az tulajdonképpen elfogadja, hogy házastársi segít-
ség nélkül nem tudja a családját eltartani. Egy olyan tanár, 
aki egyedül neveli a gyermekét, de már több mint öt éve a 
pályán van, a létminimum alatt él.” Ezt a helyzetet maga a 
kormány idézte elő, mikor 2015-ben 101 ezer 500 forinton 
rögzítette a vetítési alapot, és ezt az összeget befagyasztotta. 
Nem csoda, hogy a pályaelhagyás drámai méreteket öltött, 
a szakszervezeti vezetők aggodalmai szerint az iskolák a 
gyermekmegőrzők szintjére süllyedhetnek. A hazai pedagó-
gusok kiszolgáltatottsága túlmegy minden határon. 
Mindeközben a miniszterelnök lánya is túlment néhány ha-
táron, Spanyolországba költözött, legidősebb gyermeküket 
már be is íratták egy ottani nemzetközi magániskolába. „A 
kislányom ötéves, az utolsó évben az iskola előtt jó lehető-
ségnek tűnt, hogy angolul és spanyolul tanuljon ő és a test-
vérei is” – nyilatkozta Tiborcz István. Valahogy így. Itthon a 
határtalan kiszolgáltatottság, az orbáni rendszer haszonélve-
zőinek pedig megnyíltak a határon túli iskolák.

Burány Sándor
országgyűlési képviselő

Október elseje harminc éve az Idősek Világ-
napja. A járvány miatt tavaly elmaradt a 
hagyományos kerületi ünnepség, de idén, a 
sztárvendég, Delhusa Gjon ajándékműsorával 
köszöntötték a kispesti időseket a KMO-ban.

Ajándékműsor
az idősek napján   

Nem meglepő, hogy Kispest 
is lassan elöregszik. A Segítő 
Kéz Kispesti Gondozó Szolgá-
lat munkatársai is 600-700 idős, 
beteg emberről gondoskodnak 
naponta – mondta köszöntőjében 
Balázs Piroska intézményvezető. 
A Kispesten élő 58 ezer ember 28 
százaléka tartozik a 60 év feletti 
korosztályhoz, létszámuk növek-
szik, ami egyre több feladatot ró 
az ellátó szervezetekre. 
Gajda Péter polgármester arról 
beszélt, hogy a járvány meg-
ijesztett bennünket, felforgatta az 
életünket, új szabályokat kellett 
megtanulnunk néhány hét, hónap 
alatt. A veszélyhelyzetre hivat-
kozva a kormányzati elvonások 
után újra kellett gondolni azokat 
a teendőket, fejlesztéseket, ame-
lyek feltétlenül szükségesek a 
zavartalan élethez. A nehézségek 
ellenére nem engedtünk az idős-
gondozás minőségéből, a kerület 
közbiztonságának megőrzéséből 
és a helyi egészségügy további 
fejlesztéséből. A magyar nyelv-
ben nem találunk a korosztály 
megszólítására olyan szót, amely 
megfelelően tükrözné az életkor-
ból adódó méltóságot, tapasz-

talatot, hiszen abban a szóban, 
hogy „öreg”, már benne van a 
lemondás, a lesajnálás. Pedig az 
öregség az élet elkerülhetetlen 
velejárója, de semmiképpen nem 
természetes, hogy csak az unoká-
zást, otthonülést jelent – mondta 
Burány Sándor országgyűlési 
képviselő. Vinczek György al-
polgármester elmesélte, hogy 
másfél éve nem találkozott a 
kerületi nyugdíjasház lakóival. 
A napokban ott járt, nagyon 
megrázta, hogy jelenleg hat üres 
lakás van az intézményben, meg-
szaporodott a kerekesszékek és a 
járókeretek száma a folyosókon. 
Hiller István, a parlament alel-
nöke, országgyűlési képviselő 
azt fejtegette, hogy sok mindent 
meg lehet szerezni pénzért, de a 
tradíció, a nemzedékek közötti 
tudás- és tapasztalatátadás ha-
gyománya, megvásárolhatatlan. 
Érdemes ezeket meghallgatni, 
mert az ünneplés része egy-egy 
beszélgetés is, amikor megtud-
hatjuk, mi mindent kaptunk, kap-
hattunk az előttünk élő generáci-
óktól. Adják át nekünk mindezt, 
hogy mi is továbbadhassuk majd.

Hetedik születésnapját ünnepelte a Szőlőskert 
Református Óvoda apraja-nagyja. Az aján-
dékműsort az Aranyszamár Társulat adta. „Én 
vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énben-
nem marad, és én őbenne, az terem sok gyü-
mölcsöt.” „Én vagyok az igazi szőlőtő, és az 
én atyám a szőlősgazda” – idézett János evan-
géliumából Harkai Ferenc Csaba lelkipásztor. 
Az indulásnál is alig néhány hónap alatt „pör-
gették” le a szükséges papírok beszerzését ah-
hoz, hogy 2014. október 6-án már gyerekek 
lehessenek a közösségi házban. 
Az önkormányzati rendezvények sorában elő-
kelő helyet foglal el a Kispesti Kincses Sziget, 
a „gyerek zsibi”, ahol csak a gyerekek az el-
adók, és játékosan tanulják kezelni a pénzt, az 
eladást, a vásárlást, és gyakorolják a másokkal 
való kommunikációt. Nyolc éve annak, hogy 
a Banai házaspár (az önkormányzatnál dolgo-
zó Banai Teréz, és férje, Tamás) "honosította" 
a külföldön látott rendezvényt. A Szivárvány 
óvoda régi és új óvodásai, az óvoda jelenlegi 
közössége együtt ünnepelte az intézmény 30. 
születésnapját. Ajándékba a jeles napon tele-
víziót kaptak az önkormányzattól. Az óvoda-
vezető, Kaszper Ágnes a múltat felidézve arról 
beszélt, hogy a nevelőcsapat magja már 34 éve 
dolgozik együtt, fiatal gárdaként 1983-ban egy 
lakásóvodában kezdték. Aztán a Vörös Csillag 
Traktorgyár régi óvodájába költöztek, majd 
1991-ben megkapták a mai épületet.

(Címlapfotó: Getto Márton)

Kispesti
születésnaposok  
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KONYHAKERT 

A legszebb konyhakertek országos 
versenyen másodszor is díjat nyert az 
Első Kis-Pesti Kert csapata. Kitünte-
tést kapott Márkus Edit, a Zöldprog-
ram Iroda munkatársa, a verseny ko-
ordinátoraként, és elismerő oklevelet 
vehetett át Kispest Önkormányzata is.
„A legszebb konyhakertek” – Ma-
gyarország legszebb konyhakertjei 
Magyar Örökség díjas országos prog-
ram Sári Kovács Szilvia, karcagi öt-
letgazda kezdeményezésére 2012 óta 
nőtte ki magát országos mozgalom-
má, versennyé.

Ez volt a mottója a XXX. Wekerlei 
Napoknak. Tavaly a járvány miatt 
maradt el a városrész kétnapos nagy-
rendezvénye, amit évek óta egy civil 
szervezet szervez, önkéntes munká-
val, önkéntesekkel, minimális pénz-
ből –  mondta Szebenyi Marianna 
szervező. Mint már évek óta megszo-
kott, szombaton a nagyszínpadi prog-
ramok, gyermekműsorok, meseelő-
adások, táncprogramok és koncertek, 
vasárnap a szolidaritás tere, családi 
pontgyűjtő játék és zenepaviloni kon-
certek várták a kispestieket, de mind-
két nap tartottak sportprogramokat is.

Díjeső

Újra Együtt!

Jó plakát
A 15. Kultúrházak éjjel-nappal 
programsorozat (szeptember 24-e 
és 26-a között közel 400 helyszínen 
szervezett mintegy 1000 program) 
keretében meghirdetett különféle pá-
lyázatok közül, a #mindentegylapra! 
plakátpályázat kategórián belül a 
KMO munkatársa, Kranyik Ildikó 2. 
helyezett lett. Ugyanebben a kategó-
riában 2015-ben az első, 2018-ban a 
harmadik legjobb nyertes plakát volt 
a grafikusé. A pályázatra, amelyre a 
szervezetek programjait, munkáját 
népszerűsítő plakátokat vártak, 99 al-
kotás érkezett. 

PÁLYÁZAT 

GRÁNIT 

A Kispesti „Gránit” kőedénygyár ter-
mékeiből létrehozott Látványraktár 
nyílt a Kispesti Helytörténeti Gyűj-
teményben. A gyűjtés már megindult 
az ’50-es, ’60-as években, az előd, 
Benyó Márta, a gyűjtemény lelke és 
mozgatója volt, aki a gyárral kiépített 
jó kapcsolata révén igyekezett ösz-
szegyűjteni a termékeket. A gyárnak 
nem volt múzeuma, de olyan jelen-
tős iparművészek dolgoztak itt, akik 
megérdemlik az állandó kiállítást. Itt 
minden korszakról van most lenyo-
mat egy-egy csészén, tányéron vagy 
dísztárgyon keresztül.

Látványraktár

Gábor Ilona, a KMO Műve-
lődési Központ és Könyvtár 
igazgatójának köszöntőjét kö-
vetően a rendezvényt megnyitó 
Gajda Péter polgármester arról 
beszélt, hagyomány Kispesten, 
hogy az őszi kulturális esten a 
nemzetiségi önkormányzatok-
kal közösen ünnepelnek a kis-
pestiek. Tavaly ez elmaradt a 
járvány miatt. Fontos viszont, 
hogy most újra lehetőség nyí-
lik találkozni, együtt lenni, is-
merkedni egymás kultúrájával. 
A műsorban tíz nemzetiségi 
önkormányzat előadói, ven-
dégművészei, együttesei lép-
tek a KMO színpadára. A sort 
a cigány önkormányzat vendé-
ge, a Khamoro Budapest Band 
nyitotta Farkas Zsolt vezeté-
sével. A műsorban táncolt a 
cigány önkormányzat képvi-
selője, Balogh Vanessza is. Az 
ukrán önkormányzat képvise-
letében a Bászolka zenei stú-
dió fiataljai léptek fel. Német 
„színekben” az Erkel iskola 
és a Deák gimnázium diákjai 
táncoltak. A bolgár kultúrát a 
Roszica Gyermek Néptánc-
együttes varázsolta a terembe. 
A román önkormányzatot 
nevében a Doina Bihorului 

táncegyüttes lépett fel. Szigeti 
táncokkal hozta el a görög kul-
túrát az Ellinismos Táncegyüt-
tes. Az örmény kultúrát Nelson 
Shakajan operaénekes képvi-
selte. A lengyel önkormányzat 
vendégeként Deák Edit (zon-
gora) és ifj. Deák Jakab (he-
gedű) adott ízelítőt a lengyel 
zenéből. A színpadi bemutatók 
sorát előbb a Horvát Hagyo-
mányőrző Táncegyüttes, majd 
a szerb Tabán Táncegyüttes 
produkciói zárták. A színpadi 
programhoz hasonló színes 
gasztronómiai kínálat várta a 
vendégeket az asztaloknál is: 
cigánypörkölt lecsósan, fasírt 
és bokoji (cigány önkormány-
zat), heringes és húsos-céklás 
szendvics, hozzá az ajvárhoz 
hasonló ádzsika és lembergi 
túrós (ukrán önkormányzat), 
sváb töltött káposzta, snidlin-

ges és gyömbéres májpástétom 
és mitbringsel – almás-diós 
sütemény –, mákos és diós 
kiflicskék (német önkormány-
zat), pörköltszerű kavarma, 
pálcikára szúrt kebebcseta 
(bolgár önkormányzat), töl-
tött káposzta, fánk (román 
önkormányzat), souvlaki, 
tzatziki, padlizsánkrém olivás-
fokhagymás baguettel (görög 
önkormányzat), bulgursaláta, 
töltött padlizsán, örmény 
fánk (örmény önkormányzat), 
bigos (lengyel önkormányzat), 
csevapcsicsa, fasírtgolyó, sült 
csirkecomb, kaszinótojás (hor-
vát önkormányzat), prebranac-
babpörkölt, csevapcsicsa 
pitával és ajvár (szerb önkor-
mányzat). A kóstolóhoz és a 
tánchoz Halász László veze-
tésével a tököli Kolo Zenekar 
szolgáltatta a talpalávalót.

Most újra tarthattak közös találkozót 
a kerületben élő nemzetiségek. Tíz kispes-
ti nemzetiségi önkormányzat kulturális 
műsorait láthatta és jellegzetes ételeit 
fogyaszthatta a közönség a 25. nemzeti-
ségi esten a KMO-ban.

Nemzetiségek ünnepe   
Mindig fergeteges forgatag, látványos műsor látható a színpadon

WEKERLE 

Az önkormányzat 2008 óta 
adományoz díjat azoknak, 
akik sokat tesznek környeze-
tük, a kerület szépítéséért, zöld 
területeinek kialakításáért és 
azok védelméért. Több kategó-
riában is elismeri a környezet 
szépítését az önkormányzat: 
magánszemélyek, lakóközös-
ségek, társadalmi vagy civil 
szervezetek, illetve intézmé-
nyek, vállalkozások kaphat-
nak díjat. Az elismeréseket a 
polgármester, Bogó Józsefné, 
a Környezetvédelmi Bizott-
ság elnöke, valamint Vinczek 
György és Varga Attila alpol-
gármesterek adták át. 

Zöld Kispestért polgármes-
teri díjat kapott 2020-ban:
Debreceni Zsuzsanna,Brázainé 
Bierbauer Ágnes Tácia, Né-
meth Krisztina, Schwartzné 
Tóth Veronika és az Első Kis-
Pesti Kert. 

Zöld Kispestért polgármes-
teri díjat kapott 2021-ban:
Somogyi Sándor Ádámné, 
Pintér Kálmánné, Orr István-
né, Dr. Torbics Ferenc és Dr. 
Torbics Natália, Szilágyi Ist-
ván és Szilágyi Istvánné, a 
Széchenyi u. 16. közötti elő-

kerteket gondozó lakók (Sza-
bóné Nagy Enikő, Sós Márta, 
Pusztayné Antoni Mariann, 
Emesz Henriett, Hollósi-
Szigeti Erika, Szenyko Jó-
zsef), az Árnyas Kert Kispest 
4. közösségi kertje, valamint a 
Kispesti Arany Óvoda.
A díjátadót követően a KEHOP 
1.2.1-18-2018-00009 „Klíma-
tudatossági programok Kis-
pesten” című projekt keretén 
belül Merza Péter, a Humusz 

Szövetség oktatási program-
vezetője tartott előadást Kom-
posztálás közösségben cím-
mel. Beszélt a komposztálás 
fontosságáról, hiszen a háztar-
tási hulladék egyharmada szer-
ves hulladék, ami nem terhel-
né a környezetet, ha helyben 
komposztálnák. A közösségi 
komposztálás kapcsán arról 
beszélt, hogy városi környe-
zetben nem mindenkinek van 
lehetősége a saját kertjében 
komposztálni, ezért a bérhá-
zakban lakóknak érdemes ösz-
szefogniuk. Nem igényel nagy 
területet egy közösségi kom-
posztáló, és nagyon sok mun-
kát sem. Fontos viszont, hogy 
a közösségi komposztpontnak 
legyen egy felelőse, aki ellen-
őrzi, karbantartja, és aztán a 
felhasználók együtt tudják fel-
használni a komposztot a saját 
háztartásukban. 

A tavalyi és az idei díjazottak is most 
vehették át a kerületszépítő munká-
ért megítélt elismeréseket a Városháza 
dísztermében.  Az ünnepségen az Arany 
óvodások műsorával köszöntötték az 
részvevőket és a díjazottakat. 

Díj a városzöldítőknek  
A Zöld Kispestért polgármesteri díj díjazottjai 2021-ben

BOGÓ JÓZSEFNÉ
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Az egymás mellett élés 
szabálya: a Házirend

TÁRSASHÁZI

ROVAT

A társasházban élők egyik leggyakrabban gondot okozó problémá-
járól írok ismét. A többlakásos társasházakban általában nincs lehe-
tőség megválogatni a szomszédokat, a lakótársakat. A hatnál több 
lakásos társasházakban a Társasházi Törvény által előírt alapdoku-
mentum a Szervezeti Működési Szabályzat, valamint ennek kiegé-
szítő melléklete a Házirend. A közösség ezekben határozza meg az 
egymás mellett élés szabályait, de általában nincs szankcionálva a 
renitens, az együttélés szabályait semmibe vevő tulajdonos, vagy 
lakótárs magatartása. Példaként megemlítem a legjellemzőbbeket. 
Zavaróan hangos a televízió, a zene, a késő esti órákban és hétvé-
gén a pihenőidőben a zajkeltő háztartási és egyéb gépek üzemel-
tetése, vagy hangos a felettünk vagy a mellettünk lakó szomszéd 
életvitele. De gond lehet a háziállatok tartása, azok lépcsőházban 
történő piszkítása. Gyakori a szelektív kukák nem előírás szerinti 
használata, az egyéb hulladék, a cigarettacsikk ablakon, erkélyről 
történő kidobása (néhány tűzeset is történt emiatt). Előfordul szán-
dékos rongálás is. Több lakótelepi gondnok jelzi, kérdezi, hogy 
mit lehet csinálni a renitensekkel szemben. Sajnos legtöbbször a 
válaszom, szinte semmit. Hiszen nincs a közösségnek, a közös 
képviselőknek, a gondnoknak hatékony eszköze a Házirend be-
tartatására, illetve a károkozást, a bosszúságot szankcionálni alig 
lehet. Azokban az épületekben, ahol kamera van, ott a megelő-
zésre általában ez elég, vagy a felvétel alapján beazonosíthatók a 
károkozók. A felvétel alapján az okozott kár, a rendkívüli takarí-
tás költségének megtérítésére kötelezhető a károkozó, amely akár 
közösköltség címén is előírható. Szélsőséges esetben birtokvéde-
lemért az önkormányzat jegyzőjéhez, szabálysértés, vagy esetleg 
bűncselekmény miatt pedig a rendőrséghez lehet fordulni. Hasz-
nos, ha a beszámoló közgyűléseken szóba hozzák a Házirendet, 
illetve információ frissítésként a meghívó mellé megküldik azt is. 
Nagyon fontos, hogy idegeneket ne engedjenek be a lépcsőházak-
ba. Sok bejelentés érkezik hozzám, mint közös képviselőhöz, hogy 
házaló ügynökök, kupakgyűjtők, ablakszerelők, szigetelők stb. 
keresik fel a tulajdonosokat, sokszor a közös képviselőre hivat-
kozva. Ha a közösképviselő bármilyen munkát megrendel, vagy 
munkavégzés történik a házban, arról minden esetben kiértesíti a 
lakókat! Kérem mindenki legyen óvatos, ilyen esetekben hívják a 
gondnokot, közösképviselőt, vagy akár a rendőrséget.

Hegyi András

Hegyi András
írása

Kispest Önkormányzata ko-
rábban sikeresen pályázott a 
KEHOP 1.2.1-18-2018-00009-
es, „Klímatudatossági progra-
mok Kispesten” című projektre, 
valamint a KEHOP-5.4.1-16-
2016-00201-es „Energiatudatos 
szemléletformálás a XIX. kerü-
letben” projektre. Ennek kere-
tében számtalan program zajlik 
a különböző korosztályoknak a 
kerületben immár hetek óta. En-
nek egyik állomása volt ez, ahol 
klíma- és az energiavédelemmel 
kapcsolatos interaktív játéko-
kat, érzékenyítő foglalkozáso-
kat szerveztek a gyerekeknek. 
A meghirdetett programokra 
jelentkezett a Százszorszép és 
a Gyöngykagyló óvoda, vala-
mint a Vass és a Bolyai iskola.
Domonyik Panka környezetmér-
nök, a foglalkozások egy részét 
szervező Zöldövezet Társulás és 
a programon újrahasznosított, 
illetve újragondolt anyagokból 
készült játszótér foglalkozásve-

zetője kérdésünkre elmondta: 
három animátorral érkeztek, akik 
szintén felkészült környezetvé-
delmi szakemberek. Itt minden 
játék, dekoráció a hétköznapi ér-
telemben hulladékból készült, de 
a gyerekekkel beszélgetnek arról 
is, hogy bár szemétnek, hulladék-
nak, haszontalanak látszik, mégis 
újra felhasználható, vagy újra-
hasznosítható. Játékos formában 
megtanulják megkülönböztetni 
a két fogalmat, megpróbálnak 
az otthon található tárgyak közül 
keresni ilyeneket. Szabó Eszter-
től, a Kaán Károly Környezetvé-
delmi Egyesület tagjától megtud-
hattuk azt is, hogy ez az óvodás, 
4-6 éves életkor már alkalmas az 
úgynevezett érzékenyítésre, így 
ők a gyerekekkel megpróbálnak 
a hulladékok között eligazodni, 
kiválogatni különböző fajtájú-
akat, ezzel is megismertetik a 
gyerekeket a szelektív hulladék-
gyűjtéssel.

Az Autómentes nap szabadtéri rendezvényét 
immár második alkalommal halasztották el 
a kedvezőtlen időjárás miatt, ám a Városhá-
za nagytermében klímavédelmi és energia-
hatékonysági foglalkozásokkal várták a 
gyerekeket.

Klímatudatos gye-
rekfoglalkozások   

Két keréken
Ahogy az minden évben szokás, köz-
területek, játszóterek állapotát nézték 
meg a kerület vezetői a szeptemberi 
kerékpáros bejáráson, amely hamaro-
san folytatódik más városrészekben 
is. Gajda Péter polgármestert és Varga 
Attila alpolgármestert Dr. Vitál Már-
ton, a Közpark Kft. új ügyvezetője 
és Tichy Judit, a Zöldprogram Iroda 
vezetője kísérte el a kerületmustrára. 
Kormányzati elvonások miatt ez az 
év nem arról szólt, hogy az önkor-
mányzat több forrást tudott fordítani 
a kerület közterületeire – mondták.

 BEJÁRÁS     

AKADÉMIA 

A Klímahelyzet - klímapolitikák című 
előadást hallgathatták meg a Szenior 
Akadémia idei második előadásán az 
érdeklődők. Az előadó Vasali Zoltán 
klímaszakértő, politológus beszélt 
arról, hogy a vírusjárvány miatt a klí-
makérdések az utóbbi időben erősen 
háttérbe szorultak a közbeszédben, 
holott sajnos ezen a területen is több 
időzített bomba ketyeg folyamatosan. 
A klímapolitika akár csak 5-10 évvel 
ezelőtt sem volt még a hétköznapi 
gondolkodás középpontjában, mára 
azonban a „nagy politikát” is befo-
lyásoló tényező lett. 

Szeniorok

Az „Energia” sátorban a 
KEHOP-5.4.1. „Energiatuda-
tos szemléletformálás a XIX. 
kerületben" elnevezésű projekt 
keretében már az első nap több 
mint 170 környezettudatosság-
ról szóló kérdőívet töltöttek ki 
gyerekek és felnőttek – tudtuk 
meg Nagy Zitától, a Kispesti 
Polgármesteri Hivatal pályá-
zatíró munkatársától, a prog-
ram egyik koordinátorától. 
Magyar László energia- és klí-
maszakértő, aki néhány héttel 
ezelőtt az polgármesteri hiva-
tal dolgozóinak beszélt arról, 
hogy a munkahelyeken mi 
mindent tehetünk a klímavéde-
lemért, ami még pénzbe sem, 
csupán odafigyelésbe kerül, 
kérdésünkre elmondta, hogy 
a sátornál érdeklődők között 
volt pedagógus, aki tananya-
got keresett a témában, mások 
kazáncseréhez, szigeteléshez 
kértek energetikai tanácsot, 
vagy pályázatok iránt érdek-
lődtek, de voltak, akik csak azt 
mesélték el szívesen, hogy ők 
bizony, ha tehetik, már kerék-
párral járnak a munkahelyük-
re, lift helyett gyalog mennek 
fel az emeletre, vagy hogy 
egyre gyakrabban kapcsolják 
le a villanyt, ha nincsenek a 
szobában. A „Klíma” sátor-

ban pedig KEHOP 1.2.1-18-
2018-00009 azonosítószámú 
„Klímatudatossági programok 
Kispesten” című projekt kere-
tén belül, a „klímatudatosság”, 
azaz, mit tehetünk egyéni szin-
teken is a klímavédelemért, 
volt a fő téma. Itt is volt kér-
dőív, amelynek olykor tréfásra 
sikeredett választható válaszai 
hívták fel a figyelmet a téma 
fontosságára. A szakemberek 
két fontos területre, a kom-
posztálásra és a hősziget hatás 
kialakulására koncentráltak. 
Csikai Máriától, a JÓÜGY 
Kft. ügyvezetőjétől megtud-
tuk, hogy sokan meglepődve 
hallják, hogy bizony nemcsak 
a kertben, hanem beltérben, 
a lakásban, konyhában is le-
het komposztálni úgy, hogy a 
kellemetlen szagok ne zavar-
janak senkit. Kevésbé ismert 
fogalom még a hétköznapok-
ban az úgynevezett hősziget 

hatás, amely a városok túlbur-
kolásakor keletkezik. A klí-
maváltozás hatására átlagosan 
egyre forróbbak a nyarak, a 
hőhullámok intenzívebbek és 
gyakoribbak. Ez önmagában 
megterhelő mindenkinek, de 
a lebetonozott, térkövezett 
városok, mint egy hősugárzó 
működnek a nagy melegben. 
Komoly városfejlesztési fel-
adat ezek csökkentése zöld-
felületek, zöldfoltok kialakí-
tásával, vagy árnyékolással 
– hangsúlyozta a szakember, 
aki elmesélte azt is, hogy a 
kérdőívet helyesen kitöltők 
egy magcsomagocskát kaptak, 
amellyel arra szerették volna 
felhívni a figyelmet, otthon is 
lehet kis mennyiségben vita-
minforrást csíráztatni, és nem 
kell a világ másik tájáról félig 
éretlenül leszedett, vegysze-
rezett és hosszasan utaztatott 
zöldségeket vásárolni.

Kispest Önkormányzata két zöldsátorral 
vett részt a XXX. Wekerle napokon. Az Át-
alakuló Wekerle sátrában pedig többek 
között a komposztálás, az újrahaszno-
sítás, az energiatudatosság fejlesztése 
volt a téma.

Wekerle Napi zöldsátrak  
Szemléletformáló beszélgetés és kérdőívkitöltés volt a program
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  APRÓ HIRDETÉSEK 
FELADÁSA

MINDEN SZERDÁN
9-12 ÓRÁIG
1191 BUDAPEST

KOSSUTH LAJOS U. 50.
TELEFONSZÁM:
0670 676-3730

SZOLGÁLTATÁS

Számítógépek javítása 
helyszínen, hétvégén is. Ví-
rusirtás, tanácsadás, telepí-
tések, alkatrészcsere garan-
ciával. Ingyenes kiszállás! 
Aradi Zoltán Tel: 06 70 519 
2470 Email: szerviz@szer-
viz.info

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

Ha tud olyan kis munkát, 
amit más nem vállal el, mi 
szívesen elvégezzük. 
Kőműves, burkoló, festők, 
vízvezeték szerelő szakem-
berek állnak rendelkezé-
sére. Tel.: 06/30-486-7472, 
06/20-416-5879

Klímatelepítést vállalunk 
díjmentes felméréssel, 
árajánlat adással. Szakta-
nácsadást és jótállást bizto-
sítunk. Lakások, családi há-
zak, irodák hűtését, fűtését 
biztosító klímaberendezé-
sek forgalmazása, telepíté-
se, szervizelése. NEOKLÍMA 
Kft, 1196. Budapest Hunya-
di u 47.  Telefonszám: 0620 
9429 577 és  06209 351 688  

Generál kivitelezés: kő-
műves, burkoló, festő, 
ács-álványozó munkála-
tok, hő-hang-nedvesség 
elleni szigetelés, víz-csa-
torna, villany-gáz szerelés.  
Tel:+36 30 996-4706,  email: 
szeibi.a@citromail.hu

KÖLTÖZTETÉS, LOMTALA-
NÍTÁS Megbízható rako-

dókkal, gyors ügyintézés-
sel! Iroda, lakás költöztetés. 
Igény szerint akár csoma-
golással együtt! Padlás, pin-
ce lomtalanítás.
Kispestieknek INGYENES 
kiszállás! Tel. 280-25-42, 06-
70-2-144-235

S Z Ő N Y E G T I S Z T Í T Á S -
és KÁRPITTISZTÍTÁS! 
Melegvizes mélymosás, 
vegytisztítás, szegés, javí-
tás, függönymosás, taka-
ró mosás. Háztól - házig 
2 nap alatt! Otthonában 
is vállaljuk padlószőnyeg 
tisztítását,ülőgarnitúrák, 
fotelek, székek, irodabúto-
rok textilkárpit tisztítását. 
20 éves tapasztalat E U 
minőség, garancia! www.
szonyegexpressz.hu Tele-
fon: 06-1-280-75-74, 06 30-
94-94-360

SZOBAFESTÉS, mázolás, ta-
pétázás, bútormozgatással. 
Parkettacsiszolás, aljzatki-
egyenlítés, PVC, szőnyeg-
padló lerakás. Minőségi 
precíz munka, mérsékelt 
árakon.(Alapítva: 1998) 
Csapó György Tel.: 06 31 
7806-430, 06 1 229-5694 
festesma.iwk.hu

Lomtalanítás! Ingatlan, ha-
gyaték (akár díjtalanul is), 
pince, padlás lomtalanítása, 
ürítése, rövid határidővel. 
Hulladékszállítási engedély-
lyel rendelkezünk. 06-30-
7030518

Szabó Balázs vállalja kémé-
nyek bélelését, építését, 
kondenzációs kazánok te-
lepítését teljes körű ügyin-
tézéssel. 06-20-264-7752

Dugulás elhárítás falbontás 
nélkül. WC-k tartályok csa-
pok javítása cseréje. Vízsze-
relés. Tel.: 0620-491-5089
Tetődoktor Régi hajlott 
tetők javítása, cseréje, be-
ázás elhárítás, bádogozás, 
Lindab tető, új tető csere-
pezése, kisebb javítások, 
SOS munkák: 30/622-5805, 
20/492-4619

OKTATÁS

AZ IDÉN IS MÉG MINDIG 
VISSZATÉRÍTIK A NYELV-
VIZSGÁK  ÁRÁT! 
UGYE AZ IDÉN MÁR FO-
LYÉKONYAN SZERETNE 
ANGOLUL MEGSZÓLAL-
NI? NYELVVIZSGÁRA VALÓ 
FELKÉSZÍTÉS ÉRDEKLI? 
ÁLLÁSINTERJÚRA VAGY 
KÜLFÖLDRE KÉSZÜL? ÚJ 
TANFOLYAMAINK, 2X2 
ÓRÁSAK IS VÁLTOZATLA-
NUL INDULNAK, 4-6 FŐS 
M I N I C S O P O R T O K B A N 
N Y E LV S T Ú D I Ó N K B A N : 
48000 FT ÁFÁVAL/40 ÓRA, 
10 HÉT. CHAT ANGOL 
NYELVSTÚDIÓ ÉS FORDÍTÓ-
IRODA, KISPEST, HUNYADI 
UTCA 47. 
06-70-238-1226 és 282-60-
82 

Angol nyelvtanárnő és fej-
lesztőpedagógus angol 
nyelvtanítást, korrepetálást 
és iskola előkészítést vállal. 
Telefon: 06-70/582-4702

Matematika oktatás álta-
lános- és középiskolások  
számára Kispest kertváros-
ában. Tel.: 06-70-243-4850

INGATLAN

Nyaralót vagy telket ven-
nék! Vízparthoz közeli nya-
ralót vagy telket vásárol-
nék. 0630/452-5074

EGÉSZSÉG

Házhoz megyek! Fogsor 
készítését, javítását válla-
lom garanciával. Védőol-
tást megkaptam. Hívjon 
bizalommal! Telefon: 06-20-
980-3957

Gyógypedikűr, manikűr, 
teljes test, talpmasszázs. 
Gyengéd csontkovácsolás 
Bowen technikával, ami-
től elfelejtheti nyakfájását, 
lumbágóját 2-3 alkalom 
után. Házhoz is megyek!  Il-
dikó tel: 295 3998, 20 335-
5653

ÉLETJÁRADÉK,
ELTARTÁS

Életjáradékot fizetnék laká-
sáért! Leinformálható, refe-
renciával rendelkező meg-
bízható személy vagyok! 
Kálny Csaba 06-20/9494-
94-0

ÁLLÁS

Bejárónőt, takarítónőt kere-
sünk három család számá-
ra egymáshoz közeli XIX. 
kerületi családi házainkba. 
Időtartam és fizetés megál-
lapodás szerint. 06-30-369-
3305

Karbantartó gondnokot 
keresünk Kispesti intézmé-
nyünkbe, heti 5 nap, napi 3 
órás munkaidőben. Jelent-
kezéseket az iroda@jrsz.hu 
címre várjuk.
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Ssangyong Délpest 
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu

ertekesites@ssangyongdelpest.hu  • +36 1 280 1533, +36 20 318 3760

Vegyes üzemanyag-fogyasztás:  
5,91–8,61 l/100 km,  

felszereltségtől függően.
Károsanyag-kibocsátási szint:  

Euro 6d temp. 
CO2 kibocsátás (vegyes): 155–197 g/km.

Legyen 
Korando  
 TULAJDOnOS  

MÉg 2021-Ben!

A képen látható autó  
illusztráció.

Finanszírozási feltételek: FIX 3,99% THM: Az akciós finanszírozás 2021. augusztus 4-től visszavonásig érvényes új SsangYong Korando gépjármű esetén. Finanszírozási feltételek: kamat mértéke: 3,87%, kamat típusa: rögzített, devizanem: forint, önerő: minimum 35%, 
futamidő: 24-60 hó, finanszírozott összeg: 1 000 000 Ft-5 500 000 Ft, konstrukció: zárt- és nyíltvégű pénzügyi lízing. Reprezentatív példa: finanszírozás összege: 3 000 000 Ft, önerő: 2 999 000 Ft, futamidő: 60 hónap, THM: 3,99%, kamat összege: 310 911 Ft, fizetendő 
teljes összeg a futamidő alatt: 3 310 911 Ft, havidíj: 55 182  Ft. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, mértéke a feltételek változása esetén módosulhat.  A finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary 
Zrt. nyújtja. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi 
szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.unicreditleasing.hu honlapon. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljes körűek, és nem minősülnek szerződéskötési 
ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Márkakereskedőjét, aki közvetítőként a Finanszírozó képviseletében jár el.

Magas felszereltség, alacsony THM!
Használja ki kedvező finanszírozási ajánlatunkat  
és legyen Öné egy új SsangYong Korando Style + 
 felszereltségű crossover még ebben az évben.  

Új SsangYong Korando Style + 
már 3,99% THM-től, fix kamatozással! 

A konstrukció legfőbb részletei:
•  Érintett típusok:  

Új Ssangyong Korando
•  THM: FIX 3,99%  

(CASCO biztosítás megléte esetén)
•  Finanszírozási konstrukció:  

Zárt- és nyíltvégű pénzügyi lízing
•  Futamidő: 24–60 hónap
•  Minimum önerő: 35%
•  Devizanem: HUF
•  Kamatozás: Fix
•  Minimum finanszírozott összeg:  

1 000 000 HUF

Induló ár: 
6 299 000 Ft

Használtautó-beszámítás

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

*Az akció időtartama: 2021.06.01 - 2021.08.30.  További részletek a honlapon.*Az akció időtartama: 2021.06.01 - 2021.08.30.  További részletek a honlapon.

15% kedvezmény vezérléscserére
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