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6. oldal

Háromfordulós közös la-
kossági beszélgetés, sok-
sok vita és érdekütköz-
tetés után eldőlt, mi lesz 
a régi KRESZ-park he-
lyén.

Horváth Gyula
Megújuló park

9. oldal

A tavaly szeptemberben 
hatályba léptetett közét-
keztetési rendelet „sótlan-
sága” nem aratott osztatlan 
sikert, így módosítás vár-
ható.

Vinczek György 
Lassul a menzareform

60 éve
történt
Képes beszámolónk a 10-11. oldalon
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Jókai Anna magára maradt…

HÓNAP
-TÁR

SZABÓ DÁVID írása

… és a többi még élő kispesti ötvenhatos is, akik hiába vár-
ták a helyi Fidesz vezetőit, tagjait, önkormányzati képvise-
lőit, szimpatizánsait az önkormányzati közös koszorúzásra 
és az ünnepi megemlékezésére a KMO-ba. 
Az ünnepség szónoka, a Kossuth-nagydíjas Jókai Anna író, 
Kispest Díszpolgára, Apró József, a Kispesti Nemzetőrség 
egyik vezetője, a Magyar Szabadságharcos – ’56-os Ha-
gyományőrző Veteránok Világszövetsége Egyesület elnö-
ke, Csabai Ernő szabadságharcos, 56-os elítélt, Égi Pál sza-
badságharcos, az ’56-os Szövetség XIX. kerületi elnöke, 
Karácsony Ernő kispesti szabadságharcos, Nagy Mihály 
szabadságharcos, ’56-os elítélt, Kispest Díszpolgára és 
Palánky István szabadságharcos, a TIB ’56-os tagozatának 
korábbi vezetője pedig ismét magára maradt. 
A Fidesz ismét szembeköpte ötvenhat hőseit és Jókai An-
nát, hiszen most sem jöttek el a kispestiekkel közösen ün-
nepelni, mint ahogy tavaly sem, amikor pedig Csukás Irén, 
a Pofosz XIX. kerületi elnöke mondott beszédet. 
Az Ötvenhatosok terén tartott közös koszorúzáson is hiába 
keressük a koszorúszalagokon a helyi Fideszt, se koszorú, 
se megemlékező. Csakúgy, mint az emléktábla-avatón a 
Városház téren, ahol a Polgármesteri Hivatal falán leplez-
ték le a város ötvenhatos szabadságharcosainak köszönetet 
mondó táblát. 
Volt helyette külön ünneplés, fáklyás felvonulás a Kispes-
ti Társaskör Egyesület szervezésében, és ünnepi műsor 
Nemcsák Károllyal a Kispesti Kaszinóban.
És a dolgok csak attól válnak még hajmeresztőbbé, hogy a 
kispesti 56-osok hagyományosan a Kispesti temetőben álló 
kopjafánál tisztelegtek a kispesti harcokban elesett szabad-
ságharcosok és kivégzettek emléke előtt. Palánky István 
a kispesti 56-osok nevében köszönte meg az önkormány-
zatnak a 60. évforduló alkalmából összeállított program-
sorozatot, majd – utalva arra, hogy csak kevesen vesznek 
részt az ottani  megemlékezésen – hozzátette, voltak, akik 
visszamondták, hogy vele együtt ünnepeljenek, mert előző 
nap részt vett az önkormányzati ünnepségen. 

Itt tartunk ma, hatvan évvel az ’56-os események után, 
ahol az aktuálpolitika hevében megfeledkeznek az akkori 
hősökről, és a ma még élők is magukra maradnak. 
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november 15, 22 és 29-én

A Kispesti Helen Doron nyelviskola jótékonysági 
ünnepsége az Europarkban,2016. december 3-án 

11.00 órakor

11 éve az Europarkban működő Helen Doron nyelviskola diákjai minden 
évben karácsony közeledtével összegyűjtik a feleslegessé vált játékai-
kat, könyveiket, és a Kispesti gyermekotthonban élő gyerekek számára. 
Ebben az évben a gyerekek az ajándékokat december 3-án 11.00 órakor 
adják át az Europarkban.
A Kispesti Önkormányzat évek óta támogatja 2 kerületi gyermek angolta-
nulását. Az ajándékot Gajda Péter polgármester ünnepélyes keretek kö-
zött adja át a gyerekeknek. További két gyermek nyelvtanulását a nyelv-
iskola támogatja. Az ünnepségen Balássy Betti és Varga Feri karácsonyi 
dalokat énekelnek. A nyelviskola diákja pedig angol dalokkal kápráztatják 
majd el a közönséget.
Várunk minden kedves gyereket és felnőttet 2016. december 3-án az 
Europark első emeletén a Telenor üzlettel szemben. 
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Napirend előtt az átalakított, 
2017. január 1-jétől Klebels-
berg Központként működő Klik 
a november 30-tól működő, a 
XVIII., a XIX. és a XX. kerü-
leteket magába foglaló Külső-
pesti Tankerületének új veze-
tője, Bak Ferenc mutatkozott 
be személyesen is a képvise-
lő-testületnek. Gajda Péter 
polgármester ennek apropó-
ján elmondta, hogy folyama-
tosan zajlanak az egyeztetések, 
éppen a napokban is megbeszé-
lést folytattak a kerületi oktatási 
intézmények államosítását meg-
előző átadás-átvételről. Módo-
sították a képviselők az önkor-
mányzat rendeletét az egyes 
keretövezetekben gyakorolható 

gazdasági tevékenységekről, 
valamint az önkormányzat tulaj-
donában lévő lakások és nem la-
káscélú helyiségek bérléséről és 
elidegenítéséről. Az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztárral 
(OEP) való elszámolás, támo-

gatás miatt tűzte napirendjére 
a képviselő-testület a Kispesti 
Egészségügyi intézet szakor-
vosi és nem szakorvosi óraszá-
mainak átcsoportosítását. Mint 
Vinczek Györgytől, a kerület 
egészségügyi ellátását felügyelő 
alpolgármestertől az ülés végén 

megtudtuk, erre azért volt szük-
ség, mert vannak olyan szakren-
delések, például a reumatológia, 
ahol a támogatottnál jóval több 
beteget látnak el, azaz a kapa-
citásánál jóval többet, míg más 

területeken, különböző okok 
(orvos-, eszköz-, igényhiány) 
miatt alulteljesít. Tekintet-
tel arra, hogy 2009 óta az 
OEP új kapacitásokat nem 
fogad be, szükségessé vált 

a törvény keretein belül bizo-
nyos óraszám-átcsoportosítások 
végrehajtása az egyes szakmák 
között. Az átcsoportosítást kö-
vetően javul az intézet telje-
sítményének OEP felé történő 
elszámolhatósága úgy, hogy 
továbbra is biztosítva marad-

nak az egészségügyi szolgálta-
tásokhoz szükséges személyi 
és tárgyi minimumfeltételek. A 
napirend kapcsán jegyezte meg 
az alpolgármester, hogy példá-
ul a kispesti gyerekek gyors, 
szakszerű és korszerű ellátása 
érdekében az önkormányzat 
évek óta támogatja a Heim Pál 
Gyermekkórház sürgősségi el-
látást végző egységét. Utolsó 
napirendként egyetértettek a 
képviselők a fővárosi közgyű-
lés döntésével, hogy a kerület 
képviseletében a polgármes-
ter írja alá azt a konzorciumi 
együttműködési megállapodást  
a Fővárosi Önkormányzattal 
és a Budapesti Közlekedési 
Központtal, amelynek kereté-
ben várhatóan megvalósulhat a 
,,Kerékpárosbarát infrastruktu-
rális fejlesztések Budapest XIX. 
kerületében” című, 350 millió 
forint értékű projekt.

Rendkívüli ülést tartottak
a képviselők

A tankerület új vezetője, Bak Ferenc, a képviselő-testület előtt

Varga Attila képvi-
selő kerékpárral is 
közlekedik

Néhány napirendet, többek között a Kispesti Egészségügyi Intézet szakorvosi és nem szak-
orvosi óraszámainak átcsoportosítását tárgyalta csupán október végi rendkívüli testületi 
ülésén a képviselő-testület. 

Indulhat a fővárossal közös kerékpárútfejlesztés

Kispest polgármestere köszöntőjében felidéz-
te azt a tíz évvel ezelőtti szeptemberi napot, 
amelyen az akkori szociális miniszter, Kiss 
Péter felavatta az új intézményt, és amelyen 
ő mint alpolgármester vett részt. Elmondta, 
nagy szerepe volt a projekt sikeres megvaló-
sításában Kispest akkori polgármesterének, 
Steinerné dr. Török Katalinnak is (a Kispesti 
Szociális Szolgáltató Centrum – akkor Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti Módszertani Köz-
pont – székhelyének, a Segítő Kéz Gondozó 
Szolgálatnak és az emeleten a Gyermekek Át-
meneti Otthonának otthont adó Táncsics utcai 
épületkomplexum teljes átalakítása 220 millió 
forintba került). A beruházás nyolcvan száza-
lékban önkormányzati forrásból, valamint a 
szociális tárca 12 milliós támogatásával és 
a Citroën Hungária Kft. 20 millió forintos 
közcélú felajánlásával valósult meg. Vinczek 

György, szociális ágazatot felügyelő alpol-
gármester kiemelte, mennyire fontos, hogy a 
létesítményben nagyon jól működő szakmai 
csapat dolgozik, akiket arra kért, hogy a jog-
szabályi változások se vegyék kedvüket. 
A tízéves Gyermekek Átmeneti Otthonát 
Tóthné Szebenyi Szilvia otthonvezető mutat-
ta be a megjelenteknek. Az elmúlt 10 év során 
közel háromszáz, 3-18 év közötti gyereknek 
biztosítottak lakhatást és teljes körű ellátást, 
amikor a család olyan helyzetbe került, hogy 
lakhatási vagy egyéb problémák miatt nem 
tudta megoldani a gyermek felügyeletét, el-
helyezését. Jelenleg 8 gyermek veszi igénybe 
az intézmény szolgáltatásait egyéni szükség-
leteinek megfelelően: kollégiumi jelleggel 
hétköznapokon, vagy hétfőtől vasárnapig, 
esetleg csak a délutáni órákban. 

Az intézményben jól működő szakmai csapat dolgozik

Kiss Lászlóné 1916. október 21-én 
született Kispesten, Wekerletelepen. 
Iskoláit követően a Stühmer csokolá-
déboltban volt eladó. Később a '40-es 
évektől a Csepel Vas- és Fémműben 
dolgozott tekercselőként. 1948-ban 
ment férjhez, a szertartást a Fő téri 
templomban tartották. Manci néni 
1971-ben ment nyugdíjba a Cse-
pel Művektől. 1973-ban lány, majd 
1977-ben a fiú unokája született. 
2006-ban az Idősek Otthonába költö-
zött. Kedvenc időtöltése a kertészke-
dés,  100 évesen is gondozza, ápolja 
a virágokat, sepri a lehulló falevele-
ket, takarítja a teraszt.

Százéves kispestit 
köszöntöttek

SZÜLETÉSNAP

Megnyitása óta mintegy 300 gyermeknek nyújtott átmeneti 
segítséget a napokban alapításának 10. évfordulóját ünne-
pelő kispesti Gyermekek Átmeneti Otthona. Ez alkalomból 
születésnapi rendezvényt tartottak.

Tízéves a Gyermekek 
Átmeneti Otthona

Az iskolák államosí-
tása megkezdődött.

A Kispest Jövőjéért Egyesület szer-
vezésében tartották meg a Kézmosás 
Világnapját (október 15.) a Gyöngy-
kagyló óvodában. Az egyesület ez 
alkalommal apró ajándékokat vitt az 
óvodásoknak. Tréfás vetélkedőkkel, 
játékokkal és természetesen a „gya-
korlatban” is igyekeztek felhívni az 
ovisok figyelmét a kézmosás fontos-
ságára. Mindenki személyre szóló-
an kapott egy-egy mintás szappant, 
kulcstartót és almát. 

Kézmosás
a Gyöngykagylóban

EGÉSZSÉG
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Pihenőpark lesz a régi 
KRESZ-park helyén

A résztvevők ráéreztek a közösségi tervezés lényegére

A napokban utolsó fordulójához érkezett a közösségi tervezés, 
és eldőlt, milyen közteret szeretnének a lakók a régi KRESZ-park 
helyén az Eötvös utcában. A koncepciós terveket a mérnökök 
hamarosan elkészítik, egyeztetik, majd az önkormányzat no-
vember 30-ig benyújtja azokat a Fővárosi Önkormányzat Tér-
Köz című pályázatára.
Bár az első alkalommal még vi-
szonylag kevesen jöttek el az 
ötletelésre, és egy kicsit feszülten 
indult a közös gondolkodás, a 
második fordulóban már hasznos 
és eredményes munkát végez-
tünk. A résztvevők ráéreztek a 
közösségi tervezés lényegére, így 
lassan véglegesen eldőlt, milyen 
lesz a felújítás után a közterület 
– tudtuk meg Horváth Gyulától, 
a Kispest Kft. ügyvezetőjétől, a 
KRESZ-park projektmenedzse-
rétől az utolsó találkozón, ame-
lyen Pákozdi Réka tájépítészmér-
nök ismertette azt a két merőben 
eltérő parkkoncepciót, amelyet a 
lakók ötleteiből állítottak össze. 
A résztvevők a tervek ismertetése 
után egyhangúlag a fás, padokkal 

kiegészített, nagy zöldfelületű, 
pihenőpark-jellegű közösségi tér 
kialakítására szavaztak, amely-
ben harmonikusan ötvöződnek 
a  tér funkciói, a pihenés, a játék 
és a sport. Mint azt Pákozdi Réka  
elmondta, ebben az elképzelés-
ben az átalakítások során a jelen-
legi növényzet megmarad, csak 
frissül, és a kert jellege, átjárható-
sága sem változik jelenősen. He-
lyén marad a sokak által vitatott 
közösségi kert, de lesz bekerített 
kutyafuttató a tér jól elkülönített 
sarkában, egy mini KRESZ-park 
formájában pedig életre kel a tér 
régi funkciója. A sportolási lehe-
tőséget két kis focikapu, kosárpa-
lánk, szabadtéri fitneszgépek és 
pingpongasztal biztosítja majd. 

Közkívánatra nem lesz játszótér, 
de megépül, a gyalogos járdától 
jól elkülönülten egy futókör is a 
park körül, és a térre ivókutak is 
kerülnek. Javaslatukra a tér kö-
zepére csobogó kerül, de az el-
készülő végleges  koncepcióból 
már kikerül a sakkasztal. 
Horváth Gyula kérdésekre vála-
szolva megnyugtatta a lakókat, 
hogy az új téren már kiépítik a 
közvilágítást, sőt saját térfigyelő-
kamerarendszert is, amely segíti 
majd a parkvédelmet. Ezen kívül 
tájékoztatta őket arról is, hogy 
sikeres pályázat esetén 2017 má-
sodik félévében kezdődhet az 
építkezés.

Huszonöt fővárosi középiskola 
adott ízelítőt szakmai program-
jából, iskolai életéből a kíváncsi 
gyerekeknek és a szülőknek a ti-
zenötödik sulikiállításon a KMO-
ban. A művelődési ház 2003-ban 
indította a diáktoborzót azzal a 
céllal, hogy a továbbtanulás előtt 
álló 7. és 8. osztályos általános is-
kolás tanulóknak segítsen a meg-
felelő középiskola kiválasztásá-
ban. A középiskolák részéről egyre 
nagyobb az érdeklődés a regioná-
lis sulibörze iránt, tavaly és idén 
is összesen huszonöt budapesti 
intézmény – köztük négy kispesti, 
a Deák, a Trefort, a Semmelweis 
és a Ganz – mutatta be az érdek-
lődőknek szakmai programját, és 
adott ízelítőt iskolai életéből. A 
nap folyamán folyamatosan érkez-
tek az iskolai csoportok és a szülők 
gyermekeikkel Budapest minden 
kerületéből és még a környékbeli 
településekről, például Gyálról és 
Pilisről is – tudtuk meg Forgon 
Miklóstól, a KMO művelődésszer-
vezőjétől. 

Iskolaválasztó
a KMO-ban

SULIBÖRZE

November 30-ig kell elké-
szülnie a Temesvár utcai 
Kertvárosi Közösségi Ház 
és a mögötte lévő játszótér 
felújításáról szóló végleges 
koncepciótervnek, amelyet 
szintén a Fővárosi Önkor-
mányzat Tér-Köz pályázatá-
ra ad be Kispest. 

Az építészeti terveket, ame-
lyekbe beépültek az első kö-
zös ötletelésen elhangzottak, 
Tahon Gábor építész mutatta 
be. A megújult épület közé-
pen akadálymentes bejáratot 
kap, a földszinten minden rész 
akadálymentesen is megköze-
líthető lesz. Terveztek klub-
szobát melegítőkonyhával, 
játszószobát a baba-mama 
programoknak és egy mási-
kat a tanfolyamok, közösségi 
programok számára. Az iroda 
mellett lesz az emeletre veze-
tő lépcső, valamint egy tároló 
és itt lesz a kapcsolat a kerti 
(játszótéri) résszel. Ebben a 
blokkban kap helyet a játszó-
térről megközelíthető WC is. 
A tetőtér hangszigetelt ren-
dezvényterület lesz, kívülről 
az oldalsó és a hátsó tetőrész-
re – a napos oldalakra – nap-
elemek kerülhetnek. Pákozdi 
Réka az épület mögötti ját-
szótér korszerűsítési, bővítési 
terveit ismertette. A meglévő 
játszóeszközöket újak váltják, 
alájuk műfű-, illetve gumibo-
rítás kerül. Elkülönül a kicsik 
és a nagyobbak játszórésze. A 
növényállományt megtartják. 
Pihenőhelyet és a játszótéren 
kívül felnőttfitnesz-területet 
alakítanak ki, és lesz egy kül-
téri pingpongasztal is a játszó-
téren kívül. A terv magában 
foglalja kertmozi, kisebb szín-
pad kialakításának lehetőségét 
nyitott zöld térrel.

Kertvárosi
Közösségi Ház 

Készül a Kispesti Közösségi
Költségvetés 2017
Tovább folytatódik a közös gondolkodás Kispest 2017-es költ-
ségvetéséről. Szavazólap készült, amelynek kitöltésével arról 
dönthetnek a kispestiek, hogy az egyes városrészekben mely 
projekt jövő évi megvalósítását szeretnék támogatni – tudtuk 
meg Gajda Péter polgármestertől.
A Kispest újság szeptemberi 
mellékletekében a Polgármes-
teri Program részeként első 
ízben kértem arra a kispestie-
ket, hogy a Kispesti Közösségi 
Költségvetés 2017 tervezése 
részeként osszák meg velem 
javaslataikat. Ezzel a lehető-
séggel élve több mint száz-
nyolcvan javaslat érkezett 
hozzánk melyeket kollégáim 
az elmúlt hetekben a megva-
lósíthatóság szempontjából 
egyenként megvizsgáltak 
– válaszolta kérdésünkre a pol-
gármester, aki szerint számos 
olyan javaslat is érkezett, ame-
lyek nem tartoznak helyi önkor-
mányzati hatáskörbe. Példaként 
említette a tömegközlekedésre, 
jelzőlámpákra, gyalogátkelő-

helyekre vonatkozó javaslato-
kat, amelyeket továbbítottak az 
illetékes fővárosi szerveknek. 
Több kisebb beruházásról szó-
ló, például padok kihelyezésére, 
apróbb javításokra vagy virág-

ágyások létesítésére vonatkozó 
kérést az illetékes szakirodák 
automatikusan beterveznek a 
következő évi feladataik közé, 
így azokról most nem kell dön-
tenünk. A polgármester felhívja 
az érdeklődő kispestiek figyel-

mét, hogy a szavazólap kitölté-
sével és visszaküldésével arról 
dönthetnek a kispestiek, hogy 
az egyes városrészekben mely 
projekt 2017-es megvalósítá-
sát szeretnék támogatni. Ennek 

érdekében azt kéri Gajda 
Péter, hogy városrészenként 
csak egy fejlesztési tételre 
szavazzanak, mert a legtöbb 
szavazatot kapott javaslatot 
az önkormányzat 2017-ben 
megvalósítja. A szavazás 

eredményéről a decemberi Kis-
pest újság részletesen beszámol 
majd.

LINK a szavazáshoz: 
https://goo.gl/forms/
H7VBQR0xU6ofXfau2

A legtöbb szavazatot kapott javaslatot az önkormányzat megvalósítja 

Közel kétszázan
tettek eddig
javaslatot.

 FELÚJÍTÁS 
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Plánk Róbert a fórumon elmond-
ta, hogy az idei év első kilenc hó-
napjában 980 ismertté vált bűn-
cselekmény történt Kispesten, 
amely az előző évekhez képest 
látványos csökkenést jelent. A 
rendőrség munkáját a nyomozá-
sok eredményességi mutatói is 
tükrözik, ezen a téren jelentős 
e m e l k e -
dés történt 
2014-hez 
k é p e s t . 
K i s p e s t 
biztonsá-
gosabb lett az elmúlt években, 
de továbbra is sok feladatot je-
lent a hajléktalanprobléma, az 
illegális hulladékelhelyezés és a 
kisebb horderejű bűncselekmé-
nyek, szabálysértések – mondta 
a polgármester, aki példaértékű-
nek nevezte az önkormányzat, a 
rendőrkapitányság és a társszer-
vek együttműködését Kispest 

közbiztonságának növelése és 
közrendjének védelme érdeké-
ben. Idén ősszel külsős szakmai 
szervezettel is szerződést kötött 
az önkormányzat azért, hogy 
hatékonyabban védhessék az ön-
kormányzati vagyontárgyakat, 
közterületi eszközöket. Vinczek 
György szociális ügyekért fe-

lelős al-
p o l g á r -
mester, az 
idén lét-
r e h o z o t t 
K i s p e s t i 

Áldozatsegítő Szakmai Együtt-
működési Rendszer (KÁSZER) 
elnöke elmondta, hogy a jogi 
személyiséggel, önálló bírósági 
bejegyzéssel, valamint bejegy-
zett székhellyel nem rendelkező 
fórumot a XIX. kerületi rendőr-
kapitányság a kerületben műkö-
dő állami, önkormányzati, civil-
szervezetekkel és egyházakkal 

közösen hozta létre a Kispesten 
élő, bűncselekmények áldozata-
ivá váló személyek érdekeinek 
védelmére, az együttműködés 

javítására a kerületi, állami és 
nem állami szervezetek között. 
Noha idén kevesebb mint húsz 
kilakoltatás történt a kerületben, 
a sikertelen szociális gondozás 
után közterületekre szoruló sze-
mélyek viselkedésükkel, életvi-
telükkel komoly gondot okoz-
nak. Bár a hajléktalankérdést a 
fővárosi szociális ellátórendszer 
is nehezen tudja kezelni, a ke-
rületi önkormányzat lehetősége-
ihez képest mindent megtesz a 
helyzet rendezéséért, és ebben 
a lakosság együttműködését is 
kéri. Plánk Róbert rendőrkapi-
tány ezúton is felhívta a figyel-
met az ún. „unokázós” csalókra 
és egy újonnan terjedő csalási 
módszerről is beszámolt, ami-
kor a sértettet telefonon hívják 
fel azzal a hírrel, hogy nagyobb 
összeget nyert a Szerencsejáték 
Zrt.-től, de ahhoz, hogy átvehes-
se a „nyereményét”, először fel 
kell töltenie több ezer forintot 
egy megadott mobiltelefonszám 
egyenlegére.  

Közbiztonsági fórum

Társszervek együttműködése – Trappné dr. Kiszely Rita és Plánk Róbert 

A kispesti önkormányzat és a XIX. kerületi rendőrkapitányság által rendezett közbiztonsá-
gi fórumon Plánk Róbert rendőrezredes, kapitányságvezető köszöntötte a megjelenteket, 
köztük Gajda Péter polgármestert, Vinczek György alpolgármestert és Trappné dr. Kiszely 
Ritát, a Budapesti XVIII. és XIX. kerületi Bíróság elnökét. 

Biztonságosabb lett 
a város.

A tavaly szeptemberben beve-
zetett rendelettel az volt a célja 
a kormánynak, hogy a közét-
keztetésben naponta részt vevő 
gyermekek minél egészsége-
sebben táplálkozzanak. A men-
zareform elméletileg száműzte 
az egészségtelen alapanyagokat 
és a mesterséges édesítőket. A 
só és a cukor túlzott használatát 
szerették volna elérni úgy, hogy 
az ételek továbbra is megfelel-
jenek a magyar ízlésvilágnak 
– meséli az előzményeket az 
alpolgármester, akinek bizony 
sok álmatlan éjszakát és renge-
teg fejtörést okozott a menzare-
form hétköznapi megvalósítása. 
Vinczek György a kispestiek 
nevében és érdekében üdvözli 
kormány felismerését, és azon 
szándékát, hogy lassítani kell a 
menzareformot, hiszen a válto-
zásokat nem lehet drasztikusan 
ráerőltetni a közétkeztetésre, 
még akkor sem, ha azok a gye-
rekek egészségét szolgálják. 
Az egyik legfontosabb szakmai 
szempont, és a gyerekek elsőd-
leges érdeke az, hogy senki se 

maradjon éhesen a közintézmé-
nyekben. A kerületben tapasz-
taltak alapján az alpolgármester 
elmondta azt is, hogy a menza-
reformnak azért voltak olyan 
elemei is, amelyek elnyerték a 
gyerekek tetszését. Példaként 
említett a szívószálas ivóle-
veket, a friss és sokmagos 
péksüteményeket, illetve 
azokat a „mártogatós” kré-
meket, amelyeket délutá-
nonként uzsonnára kaptak 
a gyerekek. Az alpolgármester 
elmondta: a legtöbb kritika a só 
és a cukor elhagyása miatt érte 
a rendeletet az elmúlt időszak-
ban, ezért a tervezett módosítás 
lényege, hogy ezek csökkenté-
se kevésbé legyen drasztikus. 
A változtatások másik fontos 

eleme, hogy több friss tejet sze-
retnének adni a gyermekeknek, 
illetve az is cél, hogy a három-
évesnél idősebbek magasabb 
zsírtartalmú, 2,8 százalékos, 
„természetesebb” tejet kapja-
nak. Vinczek György észrevéte-

le szerint néhány dolog azonban 
vélhetően kimaradt a most tár-
sadalmi vitára küldött módosí-
tásokból, illetve az egyeztetésre 
felkértek köréből. Az egyeztetői 
körből úgy tűnik, hogy a pékek 
és a húsipar képviselői kimarad-
tak, pedig a felvágottak, konzer-

vek és a pékáruk alapjait ké-
pezik a közétkeztetésnek, és 
ezek sótartalma bizony ma 
még magas. Korábban ez a kör, 
együttműködési megállapodás 
keretében termékei sótartalmá-

nak csökkentését vállalta, kár 
hogy nem folytatódik a tár-
gyalás velük tovább. Nincs 
egyértelmű intézkedési el-
képzelés az ételallergiás gye-
rekek közétkeztetésére, sem 

pedig a házi gyermekorvosok 
ezzel kapcsolatos teendőire, 
feladataira. A fogyasztók és a 
szolgáltatók kíváncsian várják, 
miként zárulnak az őszi egyez-
tetések, és milyen változások-
kal számolhatnak jövőre – teszi 
hozzá Vinczek György.

Lekerül a tiltólistáról
a só és a cukor?

A legfontosabb, hogy a gyerekek ne maradjanak éhesek az intézményekben

Veszni látszik a döntéshozók menzacsatája. A tavaly szeptemberben hatályba léptetett 
közétkeztetési rendelet „sótlansága” nem aratott osztatlan sikert. A tervek szerint a 
jogszabályt még ebben az évben módosítják, ehhez kérték ki az érintettek véleményét. 
Vinczek György alpolgármesterrel a lehetséges változásokról beszélgettünk. 

Néhány új étel elnyerte a gyerekek tetszését

Lassítják
a menzareformot.
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Közös koszorúzással 
az Ötvenhatosok terén, 
csendes virágelhelyezés-
sel a Templom téri kopja-
fánál, majd a KMO Mű-
velődési Házban ünnepi 
műsorral emlékezett az 
önkormányzat 1956-ra. 
A kispesti ’56-osok a Kis-
pesti temetőben felállított 
kopjafánál tartottak meg-
emlékezést.

Az Ötvenhatosok terén ren-
dezett ünnepségen Palánky 
István kispesti szabadság-
harcos, a Történelmi Igaz-
ságtétel Bizottság (TIB) 
56-os tagozatának korábbi 
vezetője mondott beszé-
det. Úgy fogalmazott, 1956 
mindenkinek az életét be-
folyásolta, függetlenül at-
tól, hogy a barikád melyik 
oldalán állt: az ÁVH-sok 
és pufajkások a pártelit tag-
jai lettek, az 56-osok pedig 
megbűnhődték a múltat, 
s jövendőt. Ő, aki 14 éve-
sen, mint a „kis Gavroche” 
(Victor Hugo Nyomorultak 
című regényének szerep-
lője) ételt, meleg italt vitt 
a harcosoknak, 1963-ban 
kapott amnesztiát (addig 
rendőri felügyelet alatt 
állt, ekkor szüntették meg 
az ellene folytatott vizs-
gálatot). A Theatrum Hun-
garicum műsora után az 
önkormányzat nevében 
Gajda Péter polgármester, 
Vinczek György, Kertész 
Csaba és Rátkay Andrea 
alpolgármesterek, valamint 
dr. Béja Julianna jegyző 
helyezte el az emlékezés 
virágait az emlékmű ta-
lapzatánál. A kerületi kor-
mányhivatal nevében dr. 
Kovács Bence hivatalve-
zető és dr. Király Beatrix 
hivatalvezető-helyettes ko-
szorúzott. A program em-
lékműsorral folytatódott 
a KMO Művelődési Ház-
ban. Gajda Péter itt arról 

beszélt, hogy számára azt 
üzeni a forradalom, hogy 
semmi sem tart örökké. A 
magyarok szabadságszere-
tete, a demokráciába vetett 
hitünk, az, hogy utáljuk 
a diktatúrát, azt eredmé-
nyezi, hogy előbb-utóbb 
szabadságban élünk. Az 
ünnepség szónoka, a Kos-
suth-nagydíjas Jókai Anna 
író, Kispest Díszpolgára 
példaértékűnek nevezte, 
amit 1956-ban Magyaror-
szág tett. Úgy néztek ránk, 
mint egy büszke nemzetre 
– fogalmazott. 1956 tanul-
ságairól szólva azt mond-
ta, a szabadság felelősség 
nélkül nem szabadság. Az 
egyenlőséget legtermésze-
tesebben a jogállam biz-
tosítja, a törvény előtt le-
gyen mindenki egyenlő. A 
forradalom első napjaiban 
volt testvériség, most ez 
várat magára egészen ad-
dig, amikor majd az, akinek 
sok van, azt mondja, elég, 
és a többletet mások javá-
ra fordítja. Az ünnepségen 
adta át Gajda Péter polgár-
mester és Vinczek György 
alpolgármester azokat az 

emlékplaketteket, ame-
lyeket az önkormányzat 
adományozott '56-os sza-
badságharcosoknak: Apró 
Józsefnek, a Kispesti Nem-
zetőrség egyik vezetőjének, 
az ’56-os Hagyományőrző 
Veteránok Világszövetsége 
Egyesület elnökének, Csa-
bai Ernőnek, '56-os elítélt-
nek, Égi Pálnak, az ’56-os 
Szövetség XIX. kerületi 
elnökének, Karácsony Er-
nőnek, Nagy Mihálynak, 
’56-os elítéltnek, Kispest 
Díszpolgárának és Palánky 
Istvánnak, a TIB ’56-os 
tagozatának korábbi ve-
zetőjének. Távolléte miatt 
néhány nap múlva vette át 
a kitüntetést Csukás Irén, a 
Pofosz XIX. kerületi elnö-
ke és Jancsovics János,’56-
os elítélt. A megemlékezés 
második felében Októberi 
tavasz címmel a hősök előtt 
tisztelgő ünnepi műsort 
láthatta a közönség Meskó 
Zsolt rendezésében. 

1956-ra emlékezett KispestEmléktábla „Potyka
bácsinak” és a többieknek

A kispesti csapat volt az egyik legösszetartóbb a fővárosban

Ha a KMO-ban jár valamilyen 
programon, ne felejtsen néhány 
pillanatra megállni, és Szikszai 
Sándor akvarellista képei segít-
ségével kalandozni Budapest, 
Prága, London, Velence, Párizs, 
vagy éppen New York és Syd-
ney utcáin. „Útkeresés és a vi-
lág körüli rohanás vált osztály-
részemmé, melyek során alma 
materek, esti kisegítő munkák, 
diplomák, képzőművészeti pro-
jektek, munkahelyek több föld-
részen át követték egymást… ” 

Városi hangulat

KIÁLLÍTÁS

Emléktábla-avatással, helytörténeti kiállítással és dokumentum-
film-bemutatóval folytatódott az ünnepségsorozat, amellyel a kis-
pesti ’56-osok a 60 évvel ezelőtti eseményekre emlékeztek.
A Kispesti Nemzetőrség tisz-
teletére a Városháza Kossuth 
Lajos utcai oldalán avattak em-
léktáblát, ahol Vinczek György 
alpolgármester az idén tavasz-
szal elhunyt kispesti szabadság-
harcos, Porubszky István 
alakját idézte fel: „Potyka 
bácsi” sokat tett azért, hogy 
méltó emléket állítsunk a 
forradalomnak Kispesten 
– fogalmazott. Apró József 
szabadságharcos, a Nemzetőr-
ség vezetője arról beszélt, hogy 
fő feladatuk a rendfenntartás 
volt. Hozzátette, a kispesti volt 
az egyik legösszetartóbb csapat 
a fővárosban. Az emléktábla-
avatót követően nyílt meg a Kis-

pesti Helytörténeti Gyűjtemény 
1956-ra emlékezünk című do-
kumentum-kiállítása a Városhá-
za aulájában. Siklós Zsuzsanna 
gyűjteményvezető elmondta, a 
kiállítás középpontjában a kis-

pesti események állnak, amelyek 
nyomon követése a helyben ki-
adott dokumentumok és fotók se-
gítségével válik lehetővé. Azokat 
a különleges fotókat, felvételeket, 
melyeket eredetiben láthatnak az 
érdeklődők, Várhelyi László ké-

szítette. A dokumentarista sze-
repe elvitathatatlan bátorságra 
vall, hiszen nem volt veszélyte-
len az események rögzítése. Az 
általa készített fotók hitelesen 
adják vissza Kispest 1956-os 

hangulatát. Ezeket a képeket 
egészíti ki Torma Endre fo-
tósorozata, mely ugyancsak 
a lajosmizsei sorompónál 
készült. Az ünnepi program 
folytatásaként a Kispest TV 

dokumentumfilmjét vetítették le 
a díszteremben. Az ő történetük 
– a mi történelmünk című film-
ben Égi Pál, Jancsovics János, 
Apró József, Karácsony Ernő és 
Palánky István emlékezik a for-
radalomra.

Fő feladatuk
a rendtartás volt.

A sokak által szeretett és méltán 
sikeres Kispesti Gyöngyvirág 
Vegyeskar az Egerben, októberben 
tartott országos minősítő hangver-
senyen az országban jelenleg ad-
ható legmagasabb címet, „Hang-
versenykórus” minősítést nyert. 
Az évek óta a KMO-ban működő 
együttes 1970-ben alakult mint 
női kar, 1985-től lett vegyeskar, 
így vált egyre ismertebbé. A kórus 
repertoárja a hagyományos kó-
rusművektől a magas színvonalú 
népszerű zenei stílusokig terjed, a 
gregorián dallamvilágától a jazzig. 
Ezúton is gratulálunk a kórus va-
lamennyi tagjának és vezetőinek a 
szép eredményhez!

Rangos 
minôsítés

KÓRUS
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egyetlen kisgyerek sem marad-
hat ki a csoportból azért, mert 
nincs, aki elhozza az edzésre, 
ezért délutánonként a bázis- 
iskolából, az Eötvösből, ahon-
nan a tagjaink 80-90 százaléka 
érkezik (mások a Bolyaiból, a 
Puskásból), két-három időpont-
ban átkísérjük tanítványainkat. 
A gyerekek itt soha nincsenek 
egyedül, mert vagy szülő, vagy 
egy munkatársam vigyáz rájuk. 
Van olyan 
t á n c o -
sunk, aki 
egész dél-
utánját itt 
tölti, ezért 
úgy alakí-
tottuk ki 
a várót, 
hogy akár 
még az aznapi leckét is meg 
tudják itt írni. Az is előfordul, 
hogy a szülők még alkalmi 
tanulószobát, korrepetálást is 
tartanak. Nagyon szeretnénk, 
ha a gyerekek az edzéseken túl 

is kötődnének a csoporthoz, a 
közösséghez. Úgy gondolom, 
hogy jó úton haladunk.

És mikor jut ideje edzésre, 
egyéni felkészülésre?

Amikor az utolsó csoporttal is 
befejeztem a munkát, gyakran 
este nyolc után. Állandó tánc-
partneremmel, Lengyel Bonitá-

val, az 
a k r o -
batikus 
r o c k 
and roll 
c s ú c s -
k a t e -
g ó r i á -
j á b a n 

„felnőtt A”-ban versenyzünk, 
így rendkívül sok gyakorlásra, 
edzésre van szükségünk ah-
hoz, hogy megálljuk a helyün-
ket mind a hazai, mind pedig a 
nemzetközi porondon.

A hétéves kora óta sportoló, húszas éveinek végén járó fiatalember tán-
cos karrierjét 2011-ben egy véletlen baleset csaknem derékba törte. Né-
hány év kihagyás után újra versenyez, sőt, megalakítja és vezeti a B-Cool 
Dance Team Sportegyesület. Táncospárjával indul hazai és nemzetközi 
versenyeken, és a gyerekcsapattal közösen gyakran kapnak felkérést 
önkormányzati és jótékonysági rendezvényeken való részvételre. A leg-
utóbb saját villámcsődületet (flashmobot) szerveztek a gyerekek világ-
napján, és bemutatkoztak a Kispest Sportjáért díjátadón is. Az egyesület-
be várnak minden gyermeket 5-17 éves korig, aki kedvet érez a tánchoz, 
legyen nyakigláb, kicsit dundi, alacsony vagy nyurga. 

Lassan beteljesülnek gyermekkori ál-
mai?

Igen! Csuda jó dolgok történnek mosta-
nában az egyesülettel és velem! Itt van 
mindjárt ez a terem, amelyet ugyancsak 
kedvezményesen bérlünk az önkormány-
zattól minden hónapban, ami azért nagyon 
fontos, mert így megteremtődött az önálló 
bázisunk is. Amikor kicsi voltam, a XIII. 
kerületi Gyerekházba jártunk táncolni. Ott 
volt olyan védett közösség, ahol ellenőrzött 
körülmények között, de mégis szabadon le-
hettünk délutánonként. Ezt szerettem volna 

megteremteni Kispesten is, és itt, ebben az 
Üllői úti teremben ez munkatársammal, 
Fenyvesi Tímeával karöltve most sikerült. 

Elég gyorsan sikerült berendezkedni...

Ahogy mondani szokták, ez nem jöhetett 
volna létre az önkormányzat és a lelkes 
szülői gárda segítsége nélkül. De nem-
csak ebben voltak nagyon aktívak a gye-
rekek szülei, hanem minden másban is. A 
fellépőruhák beszerzése, a szerepléseken 
és a versenyeken való részvétel is sok-sok 
önkéntes munkájának és felajánlásának 

eredménye. Hálás vagyok nekik érte. Az is 
különösen kedves gesztus, ahogy Kertész 
Csaba alpolgármester személyesen is ér-
deklődik munkánk iránt, minden nagyobb 
rendezvényünkön részt vesz, versenyein-
ken szurkol nekünk.

Egész életét, minden napjait kitölti az 
egyesület...

Bizony kitöltik napjaimat az egyesülettel 
kapcsolatos teendők, az edzések és a folya-
matos szervezés. Új bázisunkon sem sza-
kítottunk korábbi gyakorlatunkkal. Nálunk 

Beteljesülő álmok

Mészáros Gábor

Gyakran csak este 
nyolc után marad 
ideje edzeni.
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PARLAMENTI 
NAPLÓ
Burány Sándor írása

A rend őrei
Nem lehet szó nélkül elmenni a közelmúlt egyik legmeg-
rázóbb drámája mellett. Szolgálata teljesítése közben életét 
vesztette egy rendőr. Lelőtték, de indokoltabb a keményebb 
fogalmazás. Kivégezték. Nincs mit szépíteni a szavakon, hi-
szen aki tette mindenen és mindenki felett állónak vallotta 
magát, egy amolyan „übermensch”, magyarán egy tősgyöke-
res náci. Bárki tette volna, nem lenne és nem is lehetne ma-
gyarázat a gyalázatos tettre. Csakhogy ebben az esetben egy 
olyan valaki oltotta ki egy rendőr életét, aki kifejezetten erre 
szakosodott kiképzéseket tartott, nem mellesleg számos fiatal 
számára.
A Nemzeti Arcvonal ultraradikális szervezet alapítója és élet-
ben tartója – mert róla van szó -, nem volt ismeretlen azok 
előtt, akiknek dolguk az ilyen szervezetek, személyek meg-
figyelése, haladéktalan kivonása a társadalomból. Azok előtt, 
akik 2010-ben azzal kérkedtek, hogy két hét alatt rendet tesz-
nek. Ők azok, akik tudhatták, mert tudniuk kellett, hogy a 
gyilkos komplett fegyverarzenált tartott otthonában. Ehhez 
az emberhez küldtek ki két rendőrt házkutatási paranccsal. 
Sok-sok részlet magyarázatra vár, de arra nem lesz, nem lehet 
magyarázat, hogy ezt a feladatot nem a terrorelhárító szerve-
zet ilyen feladatokra kiképzett specialistái kapták. Ha ők egy-
általán azok. Nincs kedve az embernek ironizálni a tragédia 
kapcsán, de az azért megállapítható, hogy Orbán Viktor ma-
gánhadserege, a TEK legfeljebb látványbemutatókon képes 
eredményt felmutatni. Komoly bevetési helyzetben azonban 
már képesek akár egy falusi utcában is eltévedni...
A szakmai hozzá nem értésnél azonban a politikai bűn na-
gyobb. Az az orbáni politika, amely gátlástalanul szítja a gyű-
löletet, a megbélyegzést. Amely politikai haszonszerzésből 
eltűri a szélsőségeket, amely migránsozik minden mennyi-
ségben, de saját zsebre dolgozva milliárdokat keres a pénzért 
letelepíthető, ellenőrizetlen előéletű külföldieken. Cinkostár-
suk, a Jobbik zsarolására egy csapásra megvilágosodtak, és 
leállították a kötvénybizniszt. Mert az ő szavazatuk is kell a 
semmire se jó, immár hetedik alkalommal módosítandó Alap-
törvényhez. 
Az Orbán-kormánynak nincs egyetlen tagja, nincs az felelős 
rendőri vezető, aki úgy gondolná, hogy a rendőrgyilkosság 
okán mennie kellene, azonnal le kellene mondania. Legfel-
jebb megkerülhetetlen hivatali kötelességüknek tettek eleget: 
a brutálisan kivégzett rendőrt előléptették, és hősi halottá 
nyilvánították elhunyt bajtársukat. Pálvölgyi Péter nem csak 
önfeláldozó hős, egy gyilkosság áldozata volt. Egyszer s min-
denkorra egy velejéig romlott rendszer áldozata is.

Burány Sándor
országgyűlési képviselő

Az önkormányzat 18. alkalommal díjazta azokat 
a kispesti gyermekeket, fiatalokat és a velük kap-
csolatban lévő civil szervezeteket, közösségeket, 
intézményeket, amelyek programjai ösztönzik 
a legfiatalabb korosztályt a környezet ápolásá-
ra, a meglévő természeti értékek megőrzésére. A 
„Szebb Kispesti Környezetünkért” környezetvé-
delmi pályázat díjátadóját a Városháza dísztermé-
ben tartották. A díjakat a polgármester, Vinczek 
György alpolgármester, Bogó Józsefné, a Környe-
zetvédelmi Bizottság elnöke és Tóth Tibor bizott-
sági szakértő adta át. A díjazottakat a Kispesti Zöld 
Ágacska Óvoda nagycsoportosainak őszi vers- és 
dalosjáték-csokor összeállításával köszöntötték.
A pályázat első kategóriájában a kerületi oktatási és nevelési intézmények 
alakíthatták ki elképzeléseiket. Ebben VI. helyezett lett a Kispesti Egye-
sített Bölcsődék – Eszterlánc Bölcsődéje. V. helyezett lett a Kispesti Zöld 
Ágacska Óvoda, amely a „Zöld Óvoda” címet már háromszor elnyerte. IV. 
helyezett lett a Kispesti Százszorszép Óvoda. III. helyezett lett a Kispesti 
Egyesített Bölcsődék Csillagfény Bölcsődéje. II. helyezésre ítélte a zsű-
ri a Kispesti Bolyai János Általános Iskola közösségét. I. helyezett lett a 
Kispesti Vass Lajos Általános Iskola. A második kategóriában társadalmi 
és civil szervezetek, társasházak és lakóközösségek pályázhattak. Sikeres 
pályázóként céltámogatást kapott a Városi Kertek Közhasznú Egyesület, 
amely a Zengő kert közösségével együtt pályázott. A Környezetvédelmi 
Bizottság különdíját kapta a Bóbita óvoda. Polgármesteri különdíjban ré-
szesült a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum. 

Szebb Kispestért
díjátadó  
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A Sport Legyen a Tied! prog-
ram keretében mintegy másfél 
millió forint értékben kapott 
pingpongfelszerelést a Gábor 
iskola, amelyeket egy rögtön-
zött sportdélutánon avattak 
fel. Az öt nagyon jó minőségű, 
könnyen szerelhető pingpong-
asztal, a 30 ütő, az adogató-
gép és az 1300 pingponglab-
da nagyban segíti az iskolai 
munkát, és a Kispest SE 2000 
óta itt működő asztalitenisz 
szakosztályának tevékenysé-
gét is – mondta el Oláh László 
testnevelő tanár. Dessewffyné 
Szabó Erzsébet, a Gábor is-
kola igazgatója elmondta, aki 
elmondta azt is, hogy az 1-2-3. 
osztályos kisdiákok a Kispest 
SE közreműködésével heti 2 
órában asztaliteniszt tanulnak 
az iskolában.

Veszélyben a 3-as metró 
felújítása

„Kiszálltunk végleg a szolgáltatásvásárlásból, összekaparjuk, ami van…” 

A magyar hatóságok szerint 
Ghaith Pharaon nevű személy 
nem tartózkodik Magyaror-
szágon, nem él itt életvitelsze-
rűen, és nem vásárolt ingatlant 
– közölte Kontrát Károly, a 
Belügyminisztérium államtit-
kára, aki szerint a szaúdi férfi 
nem azonos azzal a Pharaonnal, 
aki Orbán Viktor telekszom-
szédja lett, és akit terroristák 
pénzelésével vádolnak. A férfi 
nem vásárolt letelepedési köt-
vényt, hanem vízumot igényelt, 
amit a magyar fél a schengeni 
rendszerben is feltüntetett, ám 
egyetlen ország sem emelt elle-
ne kifogást.

Körözött
a szomszéd?

KÍNOS

Tarlós István sajtótájékoztató-
ján úgy fogalmazott: „most már 
komolyan kezdem veszélyben 
érezni ezt a projektet”. Mint 
mondta, van olyan érzése, hogy 
„egyesekben van szándék a meg-
hiúsításra”, és ennek könnyen 
lehet következménye a 3-as met-
ró leállítása. A főpolgármester 
közölte, azért fordul Orbán 
Viktor miniszterelnökhöz a 
3-as metró ügyében, mert 
nem maradt más választása; 
úgy látja, hogy Lázár János, 
a Miniszterelnökséget ve-
zető miniszter „a szemébe 
nevet a budapestieknek, és 
egyszerűen gúnyt űz ebből 3-as 
metró-problémából”. Lázár Já-
nos korábbi szavaira reagálva 
Tarlós István közölte: a minisz-
ter buszvásárlásra szólítja fel 
folytatólagosan már fél éve, mi-
közben május óta érvényben van 
egy kormányhatározat, amely az 
egyedüli lehetséges forrásból, az 

Európai Beruházási Bank hite-
léből megtiltja mindenféle busz 
vásárlását. A 3-as metróvonal 
felújítása miatti szerelvénypót-
lást megoldandó szolgáltatás-
vásárlás kapcsán hangsúlyozta: 
türelmesen vártak fél évig, de a 
Fővárosi Közgyűlés legutóbbi 
ülésén kénytelen volt lépni, mert 

nem lehet tovább húzni az időt. 
„Kiszálltunk végleg a szolgál-
tatásvásárlásból, összekaparjuk, 
ami van” – fogalmazott Tarlós 
István, hozzátéve: ha egy sza-
kaszra való járművet össze tud-
nak szedni, akkor megpróbálnak 
nekifogni a kivitelezésnek, ha a 
másik akadály, az állomásokra 

adott magas árajánlatok kapcsán 
felmerült probléma is elhárul. A 
főpolgármester szerint ha „egye-
seknek” sikerül ellehetetleníteni 
a metróprojektet, akkor tönkre-
teszik a várost, de rettenetes ká-
rokat okoznak a kormánynak is. 
Kijelentette: ha meg kell állítani 
idő előtt a metrót és továbbfo-

lyik a szándékos időhúzás, 
akkor „alig hiszem, hogy 
ez következmények nélkül 
lesz 2018 tavaszán”. Mint 
elmondta, a metrófelújítás 
kapcsán a szerelvénypótlás 
mellett a másik probléma 

az, hogy magas árajánlatok ér-
keztek az állomásokra. Egyesek 
azt mondják, biztos a mérnökár 
rossz és a piacnak van igaza. 
„Sohasem mondtam és most 
sem mondom azt, hogy bárkik 
kartelleznének (…), de azt tény, 
hogy nagyon egyformák az aján-
latok” – fogalmazott.

Egyeseknek sikerül 
ellehetetleníteni
a metróprojektet.

A Magyar Nemzet fedezte fel: „A 
magyar letelepedési kötvény él és 
jól van” – írja az ArabianBusiness.
com nevű oldal Orbán Viktor egyik 
nyilatkozatára hivatkozva. A cikk 
fizetett hirdetésben írja, hogy a ma-
gyar miniszterelnök szerint még 
nem döntöttek arról, hogy meg-
szüntetik a letelepedési kötvénye-
ket az alkotmánymódosításról szóló 
november 8-i szavazás után. 

Most van
vagy nincs?

BLAMÁZS

Az idei Kispest Sportjáért-díjasok
A 2009-ben alapított Kispest Sportjáért Díjat minden évben azok-
nak ítélik oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a sport, a diák-
sport területén, a testnevelés és a testkultúra népszerűsítésében, 
ezek szervezésében, fejlesztésében és támogatásában.Tarlós István főpolgármester most már úgy látja, hogy Lázár Já-

nos, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a budapestiek szemé-
be nevet, pedig a metró idő előtti leállításának következményei 
lesznek a 2018-as választáson – írta a 168 óra.

A díj megalakítása óta a sok-
sok híres és kiváló sportoló 
mellett számtalan olyan ta-
nár, sportszakember, „ a min-
dennapok napszámosai kö-
zül”  kapott már elismerést, 
akik megtanították a kispesti 
gyerekeket a sport és a moz-
gás szeretetére, és arra, hogy 
miként maradhatunk egész-
ségesek – mondta Gajda Pé-
ter polgármester, aki Szujkó 
Szilviával, a Közművelődési, 
Oktatási, Sport, Ifjúságpoliti-
kai és Egészségügyi Bizottság 
elnökével és Vinczek György 
alpolgármesterrel közösen 
adta át az idei díjakat. Vinczek 
György alpolgármester pohár-
köszöntőjében Kovács Katalin 
kajakozó és Kemény Dénes 
volt szövetségi kapitány, ví-
zilabdaedző szavait idézte a 
sportsikerekről és arról a ke-
mény munkáról, motivációról, 
olykor gyötrelemről, amely 
ehhez szükséges. Az ünnep-
séget stílusosan a Kispesti 
B-Cool Dance Team sport-

egyesület akrobatikus rock and 
roll és showtánc-bemutatója 
színesítette. 

Díjazottak:

Maróthyné Rákóczy Zsu-
zsanna, a Kispesti Pannónia 
Általános Iskola testnevelő 
tanára. Pedagógusi pályáját 
1977-ben kezdte, 1981 óta 
tanít az iskolában, öt évig a 
kerületi testnevelési munka-
közösség vezetője volt. Az 
országos diákolimpiákon való 
kimagasló eredmények miatt 
több ízben kapott az iskola 
jutalmat a Magyar Diáksport 
Szövetségtől. Több nagy úszó-
tehetség, mint például Eger-
szegi Krisztina, Kozma Do-
minik, Marosi Ádám, Bernek 
Péter, Késely Ajna pályájának 
indulásához is hozzájárult.
Tormásiné Neuwirth Anikó, 
a Musztáng Sportegyesület 
elnöke, művészeti vezetője. 
1995 óta foglalkozik Kispes-
ten a sporttánc, ezen belül az 

akrobatikus rock & roll oktatá-
sával. 2003-ban alakította meg 
az egyesületet, azóta minden 
évben dobogón állt valame-
lyik párosa vagy formációja a 
világkupák, világbajnokságok, 
Európa-bajnokságok verse-
nyein.  A Magyar Táncsport 
Szövetségtől 2012-ben az év 
sportvezetője díjat is megkap-
ta.   
Jobbágy István, a Kispesti 
Atlétikai Club (KAC) elnöke, 
testnevelő tanár, judo szak-
edző. 1990 óta vesz részt a 
kerület sportéletében. 1994-
2001 között vezetője volt az 
Önkormányzati Sporttelepnek, 
rendezője a kerületi sportna-
poknak. Egyesületi vezetői 
ideje alatt a KAC női kézilab-
da szakosztálya a Budapest II. 
osztályból az NB I/B osztály-
ba jutott. A judo szakosztály-
ban tanítványai Világkupán, 
Országos Bajnokságon érmes 
helyezéseket, az országos di-
ákolimpián aranyérmeket sze-
reztek. 

Maróthyné Rákóczy Zsuzsanna, Tormásiné Neuwirth Anikó Jobbágy István

ADOMÁNYLázár a budapestiek szemébe nevet…

Sporteszközök
a Gábornak

Október végén a  Bizitán és 
Hidasnémetiben vendégsze-
repeltek a Kispest S.E. Spor-
tolói, a pingpongos öregfiúk. 
A vendéglátó városok polgár-
mesterei, Mohnansky József 
és Becse Csaba mellett a ven-
dégcsapat tagjai között Gajda 
Péter polgármester is ütőt ra-
gadott.

Testvérvárosi 
torna

PINGPONG



      KISPESTI MAGAZIN   helyi hírek                                       19 helyi hírek  KISPESTI MAGAZIN18

Zomboriak Kispesten
A „Magyar gyerekek oktatása 
Zomborban és Kispesten 2016-
ban” című pályázati program ke-
retében, amelyet a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. hatszázezer forint-
tal támogatott, október 13-14-én 
Zombor környékéről 8 tanár érke-
zett a kerületbe. A programra elkí-
sérte őket Zombor alpolgármestere, 
Ratkovity Antonio és segédpolgár-
mestere, Pribilla Attila.
A projekttel az eddig kialakult 
együttműködéseket erősítjük to-
vább. A vendégek a budapesti vá-
rosnézésen túl a Puskás iskolában 
és a Kispesti Forrásház Gondozási 
Központban is jártak. A program 
folytatásaként Kispest néhány álta-
lános iskolájának pedagógusai és a 
kerület különböző intézményeinek 
szakemberei (WKK, Családsegítő) 
látogattak ki Zomborba.

Az elmúlt napokban olvastam az egyik 
lapban, hogy végre megérkezett Ma-
gyarországra az a berendezés, ami 
lehetővé teszi, hogy segítségével meg 
lehessen szüntetni az inkontinenciát 
(vizelet elcseppenést). Mivel az én is-
meretségi körömben is többen szen-
vednek ebben a nagyon kellemetlen 
betegségben, ezért úgy határoztam, 
hogy felkeresem a budapesti ORMOS 
Intézetet, és bővebb tájékoztatást ké-
rek erről a már régóta várt eszközről. 
Boldizsár Sándor, az Intézet igazgató-
ja szívélyesen fogadott. Hellyel kínált, 
és érdeklődött a jövetelem céljáról. El-
mondtam, hogy hallottam arról, hogy 
van az ORMOS Intézetben egy külön-
leges külföldi berendezés, amivel ko-
moly eredményeket lehet elérni olyan 
betegeknél, akik vizelet-visszatartási 
gondokkal küszködnek.
- Az információja pontos - mondta mo-
solyogva vendéglátóm.
Kértem, hogy legyen kedves néhány 
mondatban (engem, mint laikust) tájé-
koztatni arról, hogy miről is van szó tu-
lajdonképpen, mert mint újságíró e té-
mát érdekesnek találom, és szeretnék 
erről tájékoztatást adni az olvasóknak. 
- Ez a berendezés valójában egy ame-
rikai fejlesztésű, különleges impul-
zusokkal működő úgynevezett „mág-
neses szék”. Miután az érintett beteg 
helyet foglal ebben a székben, a be-
épített elektronika működésbe hoz egy 
különleges, nagyhatékonyságú pul-
záló mágneses mezőt, ami sorozatos 
elektromos impulzusok segítségével, 
végtelenül nagy számban húzza össze 
és ernyeszti el altestünk izmait. Ezzel 
akaratunk ellenére erősítve azt egé-
szen addig, míg a korábban elernyedt 
izmok újra képesek lesznek arra, hogy 
megakadályozzák  egy váratlan köhö-
gés vagy tüsszentés esetén a vizelet 
elcseppenését.  

E rövid tájékoztatás után Igazgató Úr 
elkísért a rendelőbe, ahol ez a „csoda” 

berendezés fel volt állítva. A rendelő 
előtti folyosón kicsit várakoznunk kel-
lett, mert éppen kezelés folyt.  Halk, 
nagyon halk zümmögő nesz hallatszott 
ki a kezelőhelyiségből.  
- A folyosón ülő várakozók mind-mind 
ugyanerre a kezelésre várnak - vilá-
gosított fel az igazgató. Néhány perc 
várakozás után az ajtó kinyílt, és egy 
velem egykorú hölgy lépett ki a helyi-
ségből. Mosolyogva nézett ránk. Az 
igazgató a nevén szólította, és kérte, 
hogy lépjen vissza a kezelőbe egy pil-
lanatra, mert szeretné bemutatni ne-
kem. 
- Marika az a hölgy, aki talán - ha nem 
tévedek - az első ügyfelünk volt, ami-
kor a „mágnes széket” üzembe állí-
tottuk - mondta, majd kérte a hölgyet, 
hogy mondjon  nekem néhány monda-
tot az eddigi tapasztalatairól.
- Hát, Igazgató Úr ez a szék egy „meg-
váltás” a számomra. Néhány kezelés 
után megszűnt a már-már szinte kö-
telező pelenkaviselet. Megszűnt az a 
kellemetlen képzelgésem, hogy vajon 
a körülöttem lévők érzik-e a pelenka-
szagot. Persze tudom, hogy nem érez-

ték, de én mindig azt képzeltem. Aki 
felnőtt fejjel már hordott pelenkát, az 
pontosan tudja, hogy mit jelent ettől 
megszabadulni. Ma már néhány keze-
lés után csak tisztasági betétet hordok, 
hála ennek a „csoda” széknek. Ja és 
ami a legfontosabb dolog azóta az éle-
temben, hogy végre a pelenka viselete 
nélkül már ismét igazi nőnek érzem 
magam.

Hazafelé menet azon gondolkodtam, 
hogy mennyire igaza is van Marikának, 
és minden embertársunknak, aki azt 
tartja a legnagyobb dolognak, hogy az 
e MÁGNESSZÉK által elért eredmény 
félelem és szégyenkezés nélkül teszi 
szabaddá a holnapjaikat! 

ORMOS Intézet
1184 Budapest, Hengersor u. 73.

Tel.: 06-1/295-5963
E-mail: titkarsag@ormosintezet.hu

Honlap: www.ormosintezet.hu/ke-
zelesek/magnes_stimulacios_keze-

les_uj/

Nem csepeg többé a vizelet! 
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Fenyvesi Zoltán

INGATLAN-
PIAC

Vegyek vagy béreljek?
Lakásigényük kielégítését tervezőknek erre a kérdésre a választ 
szükségszerűen mérlegelniük kell. A választ az anyagi lehetősé-
geken túl a lakáspiac is befolyásolja. Ismert, hogy a lakások árai 
és az albérleti díjak együtt mozognak, és az elmúlt időszakban 
ezek mintha elszabadultak volna. A korábbiakhoz képest pl. a 
kispesti panellakások kínálati árai 60-80 százalékkal is emel-
kedtek. Ennél is nagyobb mértékben, akár 100 százalékkal is 
nőttek ugyanezen lakások bérleti díjai. Néhány éve Kispesten 
jellemzően 1000-1200 forint/négyzetméter áron lehetett lakást 
bérelni. Jelenleg ez eléri, esetenként meg is haladja a 2000 fo-
rint/négyzetmétert. És szinte ritkaságszámba megy, hogy találni 
lehessen elfogadható színvonalú bérleményt. Az okok elemzé-
sére most nem térek ki, de a helyzet élesen rávilágít arra, hogy 
szinte nincs állami vagy önkormányzati bérlakás, mely a szo-
ciális szempontokat is figyelembe véve mérsékelően hatna a 
sokak számára már szinte megfizethetetlen lakásbérleti díjakra. 
A magas bérleti díjak így egyre ösztönzőbbek, hogy az akár sze-
rény megtakarítással is rendelkezők hitelfelvétellel oldják meg 
lakásigényük kielégítését. Röviden, jelenleg megéri lakást ven-
ni, mert a hitel törlesztése aktuálisan kisebb terhet jelent. Nem 
beszélve arról, hogy a bérleti jogviszony felmondása esetén csa-
ládok juthatnak méltánytalan helyzetbe. Rezsi nélkül Kispes-
ten pl. egy 53-59 négyzetméteres, 1+2 félszobás panellakásért 
fizetett 100 ezer forint körüli bérleti díj helyett nyilvánvalóan 
előnyösebb az igénylő adottságait legjobban figyelembe vevő 
hitelkonstrukciót választani. Ha valaki 10 millió forint – nem a 
Családi Otthonteremtési Kölcsönnel (CSOK) támogatott – la-
kásvásárlási hitelt akar felvenni, akkor a havi induló törlesztő 
részlet 20 év futamidő esetén 70 ezer forint környezetében van, 
15 év esetén ez az összeg 70-90 ezer forint közötti, 10 év futam-
idő esetén a törlesztőrészlet pedig szinte azonos az előbb emlí-
tett bérleti díj összegével. Nem véletlenül népszerűek a lakás-
előtakarékosságok, hiszen a saját vagy a családtagjai részére 
befizetett összegek után 30 százalék, maximum évi 72 ezer 
forint az állami támogatás. Ez havi 20 ezer forint megtakarítás 
esetén illeti meg a kedvezményezettet. Ezen túl a megtakarítási 
összeggel megegyező fix kamatozású lakáskölcsön is igényel-
hető. A vegyek vagy béreljek dilemma eldöntését nyilvánva-
lóan távlatos szempontok is befolyásolják. Ezzel kapcsolatban 
megjegyzem, hogy a magam részéről a jelenleg kialakult árszint 
stabilitására számítok. 

Fenyvesi Zoltán
AnDeZ Kft.

1195 Budapest, Városház tér 18-20.

Polgármesteri Hivatal

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: 7.00-18.00, K: 8.00-15.00,
Sz: 8.00-17.00 Cs: 8.00-18.00,
P: 8.00-14.00

Ügyfélfogadás a Városházán

Képviselői fogadóórák
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)

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)
Minden hónap harmadik keddjén 
17.00–18.00 óra között
Kós Károly Általános Iskola
(Hungária út 28.)
Minden hónap negyedik keddjén 
16.30–17.30 óra között
(szociális ügyekben)
Tarkabarka óvoda
(Zoltán utca 71.)

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.

Képviselői fogadóórák

Polgármesteri Hivatal

Tel.: 3474-500 | H: 14.00-18.00 | K: 
zárva
Sz: 8.00-16.30 | Cs: zárva | P:  8.00-
12.00

Egyéni vállalkozói igazolványok ügy-
intézése ugyanekkor.

Ügyfélszolgálati Iroda

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

Körzeti Hivatal, Okmányiroda
H: 8-17.30 | K: zárva | Sz: 8.00-16.00
Cs: 8.00-16.00 | P: 8.00-11.30

Ebédidő: minden nyitva tartási nap 12.00-12.30-ig

Ügyfélfogadás a Városházán EGÉSZSÉGÜGY

Felnőtt 24 órás orvosi ügyelet
1195 Bp., Petőfi u. 49., 
tel.: 282-9692
Gyermekorvosi ügyelet
1089 Bp., Üllői út 86., Heim Pál 
Gyermekkórház, tel.: 264-3314 
(éjszaka, hétvége és ünnepnapok)
Kispesti Egészségügyi Intézet
1195 Budapest, Ady Endre út 122-124., 
tel.: 347-5900
Yamamoto Rehabilitáció Intézet
1196 Budapest, Petőfi u. 79., 
tel.: 281-3035

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

Vinczek György (3. sz. választókörzet)
alpolgármester fogadónapja:
Minden hónap második szerda 13.00-16.00 
óra, telefonos egyeztetés alapján 3474-523.
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 18-20.

Valamint minden hónap negyedik 
csütörtök 17-19 óráig, Vass Lajos
Általános Iskola, Csokonai u. 9.

Ékes Gábor (8. sz. választókörzet)
alpolgármester fogadónapja:
Telefonon történő egyeztetés
alapján, 347-4597,  347-4552.
Minden hónap második szerda
16.00 - 17.30 óra.

Valamint minden hónap első
szerda 17 - 18 óráig, Wekerlei
Társaskör Egyesület, Kós Károly tér 10.

Tóthné Szabó Éva
alpolgármester fogadónapja:
Telefonon történő egyeztetés alapján,
347-4552. Minden hónap második szerda 
16.00-17.00 óra

dr. Kiss Anna
jegyző fogadónapja:
Előzetes bejelentkezés alapján a 347-4530-as
telefonszámon.
A Városháza épületében „A” épület I. em. 27.

 1. sz. választókörzet
Fekete Márk  (Fidesz-KDNP)
Fidesz- iroda, Ady Endre út 91.
Minden hónap első hétfő 17.30 óra.

2. sz. választókörzet
Bogó Józsefné (MSZP)
MSZP Iroda (Kossuth L. u. 50.)
Folyamatosan, előzetes telefonbejelent-
kezés alapján. Tel.: 06 20 971 3007

4. sz. választókörzet
Vidra Zoltán (Fidesz-KDNP)   
Zalaegerszeg u. 106.
Telefonon történő egyeztetés alapján a
06-20-490-1072-es számon.  
Minden hónap második hétfő 16-17 óra.

5. sz. választókörzet
Kránitz Krisztián (MSZP)   
Telefonon történő egyeztetés szerint 
folyamatos 06-20-971-3397

6. sz. választókörzet
Tóthné Szabó Éva  (Fidesz-KDNP)
Fidesz-iroda, Ady Endre út 91.

7. sz. választókörzet
Lackner Csaba  (MSZP)   
Telefonon történő egyeztetés szerint 
folyamatos 06-20-549-2400.

9. sz. választókörzet
Lazányi Ferenc (Fidesz-KDNP)
Wekerlei Társaskör Egyesület
Minden hónap első szerda, 17-18 óra
Kós Károly tér 10.

10.  sz. választókörzet
Szathury Kolos (Fidesz-KDNP)
Telefonon történő egyeztetés alapján,
06-20-364-2441.

11.  sz. választókörzet
Marsalné Kovács Judit (Fidesz-KDNP)
Fidesz-iroda, Ady Endre út 91.
Minden hónap harmadik szerda 18 - 19 óra.

12.  sz. választókörzet
Mihály András (Fidesz-KDNP)
Mézeskalács Óvoda Kelet u. 8-12.
Minden hónap negyedik kedd 17 – 19óra.

Listás képviselő
dr. Lélfai Koppány (Fidesz-KDNP)
Telefonos egyeztetés alapján, melyre a
06-20-549-2484-es telefonszámon
lehet jelentkezni.

Listás képviselő:
Fekete László (MSZP)
Polgármesteri Hivatal
Minden hónap első hétfő 17.00 óra

Listás képviselő
Szujkó Szilvia  (MSZP)
MSZP székház (Kossuth L. u. 50.)
Minden hónap első péntek 17 óra 
előzetes bejelentkezés.

Listás képviselő
Gerháth Csaba (Független)
Polgármesteri Hivatal
Minden héten hétfőn 16-18 óra, 
ha munkanapra esik.

Listás képviselő
Lázár Tamás (Jobbik)
Polgármesteri Hivatal A ép. II. 71.
Telefonon történő egyeztetés alapján,
06-20-490-0727
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SZOLGÁLTATÁS

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

Ha tud olyan kis munkát, a mit más 
nem vállal el, mi szívesen elvégezzük. 
Kőműves, burkoló, festők, vízvezeték 
szerelő szakemberek állnak rendelke-
zésére. Tel.: 06/30-486-7472  

GYÓGYPEDIKŰR, MANIKŰR, TELJES 
TEST, TALPMASSZÁZS/NEM SZEX/. 
GYENGÉD CSONTKOVÁCSOLÁS 
BOWEN TECHNIKÁVAL, AMITŐL ELFE-
LEJTHETI NYAKFÁJÁSÁT, LUMBÁGÓ-
JÁT 2-3 ALKALOM UTÁN. ILDIKÓ TEL.: 
295 3998, 20 335-5653

REDŐNYÖS MUNKÁK készítése, javí-
tása, gurtnicsere, szúnyogháló, reluxa, 
harmonika-ajtó, roletta.
Megbízhatóság, elfogadha-
tó ár. Tel.: 276-5827 üzenet, mo-
bil:06-30-212-9919

BÁDOGOS, TETŐFEDŐ (BEÁZÁSOK 
MEGSZÜNTETÉSE) TETŐSZIGETE-
LÉS, BURKOLÁS, FESTÉS, KÖMŰVES 
(KÉMÉNYFELUJÍTÁS) VIZSZERELÉSI 
MUNKÁK VÁLLALÁ SA. CSALÁDI HÁZ 
ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS, HŐSZIGETELÉS 
AZONNALI KEZDÉSSEL, INGYENES KI-
SZÁLLÁS ÉS ÁRAJÁNLAT. NYUGDÍJA-
SOKNAK 10% KEDVEZMÉNY. TEL.: 06 
30 557 90 74 , 06 20 536 03 69

KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS 
Megbízható rakodókkal, gyors ügyin-
tézéssel!
Iroda, lakás költöztetés. Igény szerint 
akár csomagolással együtt! Padlás, 
pince lomtalanítás.
Kispestieknek INGYENES kiszállás! Tel. 
280-25-42, 06-70-2-144-235

RÁCSKÉSZÍTÉS AJTÓRA, ablakra, er-
kélyre. Előtető lakótelepi erkélyre is. 
Erkélybeépítés, korlát felújítás festés-
sel, üvegezéssel is. Egyéb lakatosmun-
kák-javítások. Tel.: 284-2540, 06-70-
209-4230 

SZŐNYEGTISZTÍTÁS-és KÁRPITTISZTÍ-
TÁS! Melegvizes mélymosás, vegytisz-
títás, szegés, javítás, függöny mosás, 
takaró mosás. Háztól - házig 2 nap 
alatt! Otthonában is vállaljuk pad-
lószőnyeg tisztítását,ülőgarnitúrák, 
fotelek, székek, irodabútorok tex-
tilkárpit tisztítását. 20 éves tapasz-
talat E U minőség, garancia! www.
szonyegexpressz.hu Telefon: 06-1-
280-75-74, 06 30-94-94-360    

Számítógépek javítása helyszínen, 
hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, te-
lepítések, alkatrészcsere garanciával. 
Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán Tel.: 
06 70 519 2470 Email: szerviz@szerviz.
info

Polgár Mónika szakbecsüs készpén-
zért vásárol mindennemű régi, lakbe-
rendezési tárgyakat: Bútorokat, fest-
ményeket, órákat, könyvtárakat, keleti 
tárgyakat, szőnyegeket, üvegeket, bő-
röndöket, hangszereket, kerámiákat, 
porcelánokat, játékokat és ritkaságo-
kat. Kiszállítás, szakbecslés díjtalan. 
Tel.: 06 30 419 2713

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

GÁZKÉSZÜLÉK Karbantartás-Tisztítás. 
Konvektor, héra, cirkó, tűzhely javítá-
sa, bekötése, cseréje.
VÍZÓRA CSERE A legkedvezőbb áron!
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS Wc-k, tartá-
lyok, csapok, szifonok javítása, cseréje.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS Géppel, falbon-
tás nélkül!
INGYENES KISZÁLLÁS Tel.: 401-0809. 
Pintér Zoltán víz-gáz szerelő

Rövidáru-Méteráru bolt Kispesten! 
Kedvező árak, állandó akciók!
Kaphatók: szövetek, bélések, polár, 
flokon, gyermekmintás anyagok, ra-
gasztós közbélés – vetex, vízlepergető 
anyagok, selymek. Bő választékban: 
cérnák, gumik, zipzárak, kapcsok, hím-
zőfonalak, tűk-, géptűk, patentok.
Nyitva tartás: H-P: 8-16 óráig. Cím: 
1196 Budapest, Kossuth L. u. 68.
Tel.: 06-1/280- 1147, 06-20/261- 
3252. www.zubortex.fw.hu, e-mail: 
antalotto2@t-online.hu

Főzést, takarítást, lélekápoló be-
szélgetést szívesen vállalok. Tel.: 06-
70/553-1733

23. kerületi cukrásztermelő üzembe 
keresünk takarítót, napközbeni illetve 
műszak végi takarításra. Kiemelt bére-
zés és utazási támogatás. Jelentkezés 
telefonon: 0620-983-8923 vagy e-mai-
len: rendeles@cukraszat.hu

Idősebb hölgyeknek, privát, magán, 
házi, gondozó, gondozás, ápolást, be-
szélgetést vállalok, az ön otthonában, 
a háztartási munkák elvégzésével, 
megbeszélés alapján. Bármilyen mun-
kát eltudok végezni, kivéve főzést, 
mosogatást nem vállalok. A mai roha-
nó világban, sajnos minden a pénzről 
szól, és semmit nem adnak ingyen. 
Saját autóval rendelkezem, a távolság 
nem számít. Rejtett Ismeretlen, Ma-

gánszámot Nem Tudok Fogadni.
Tel.: 06 30 726 2935 Tibor vagyok, ke-
ressen bátran.

RÉGISÉG

KISPESTI RÉGISÉG ÜZLET! 
XIX. KERÜLET NÁDASDY U. 158. KI-
EMELTEN MAGAS ÁRON VÁSÁRO-
LUNK FESTMÉNYEKET, PORCELÁ-
NOKAT, ÓRÁKAT,  BOROSTYÁNOKAT 
ÉS BIZSUKAT, GYŰJTEMÉNYEKET, 
EZÜSTÖKET, ARANY ÉKSZEREKET, 
CSILLÁROKAT, SZŐNYEGEKET, PÉNZ-
ÉRMÉKET, KITÜNTETÉSEKET, ZONGO-
RÁKAT, BÚTOROKAT, KOLONIÁLT IS. 
MINDENFÉLE LAKBERENDEZÉSI TÁR-
GYAT, HAGYATÉKOT KIÜRÍTÉSSEL IS. 
HÍVJON VAGY JÖJJÖN EL HOZZÁNK, 
KÉRÉSÉRE DÍJTALANUL KISZÁLUNK 1 
ÓRÁN BELÜL HÉTVÉGÉN IS.
MOBIL: 06 30 324 4986 

Pénzverdei vonatokat felvásárolnék – 
ELŐRE – Pannónia – Helikon, ezek tar-
tozékait és egyéb fém magyar gyártá-
sú vonatokat.
Tel.: 0630-931-7853

INGATLAN

A több mint húsz éves szakmai ta-
pasztalattal rendelkező AnDeZ Ingat-
laniroda ügyfelei részére keres eladó 
lakásokat. Korrekt és szakszerű ügy-
intézés, alacsony jutalék. 06-20/389-
6675 www.andezingatlan.hu

WEKERLÉN KERESÜNK: 2-3 szobás el-
adó ingatlanokat! Készpénzes ügyfe-
leink részére!
ERDŐ Ingatlaniroda. Tel.: 0620-991-
9341. E-mail: erdoingatlan@gmail.
com

Wekerlén 15 m²-es garázs októbertől 
kiadó!
Tel.: 0620-548-6091

Bérelt telken – Kispesten a vonatállo-
más területén – gépkocsi tároló eladó!
Irányár: 350.000,- Ft. Tel.: 0630-660-
8673.

XIX.  Kispesten,  eladó-kiadó  családi  
házat,  lakást, telket keresek.
Hívását előre is köszönöm. Tel: 0620 
3974055.

Alacsony rezsijű, 56 m2-es, kertes ház 
eladó Kispest óvárosában, csendes 
zöldövezetben.
Irányár: 10 M Ft Érdeklődni lehet: 06 1 
283 39 03.

OKTATÁS

DOBOKTATÁS Kispest központjának 
közelében, jól felszerelt stúdióban, 
gyors eredménnyel a Dobos Magazin 
szaktekintély munkatársánál. Tel.: 06-
30-495-7470 

Matematika oktatás! Általános iskolá-
sok és középiskolások részére! Felvé-
telire és érettségire felkészítés Kispest 
Kertvárosban. Tel.: 0670-243-4850

Tanulási nehézséggel küzdő tanulók 
fejlesztését vállalom.
Alsó tagozatban: matematika, olvasás, 
nyelvtan-helyesírás tantárgyakból.
Felső tagozatban: nyelv és irodalom 
tárgyakból (szövegértés, helyesírás, 
írásbeli-szóbeli kifejező képesség fej-
lesztése).
Tel.: 280-2441

ÁLLÁS

Csomagolókat gépkezelőket keresünk 
Gyálra 3 műszakos munkarendbe. 
Kőbánya Kispestről, Határ útról, Ve-
csésről, Monorról, Üllőről, Ceglédről, 
Albertirsáról a bejárás céges busszal 
ingyenesen megoldott. Érd: 06-70-
342-1653.

Budapestre 9. kerületbe keresünk 
alkatrész raktárba raktárosokat 2 
műszakos 8 órás munkarendbe. Je-
lentkezni e-mailen lehet "9. kerület" 
jeligére a toborzas@s-forras.hu címre. 
Érd:06703421653

EGYÉB

Kispesti lakásomra életjáradéki vagy 
eltartási szerződést kötnék, vagy be-
fektetésnek eladnám a tulajdonjogát. 
Tel.: 06 20 374 53 75

Pénzverdei vonatokat szeretnék vá-
sárolni a gyűjteményembe – ELŐRE – 
Pannónia – Helikon, ezek tartozékait 
és egyéb fém magyar gyártású vona-
tokat.
Tel.: 0630-931-7853

Eladó alig használt masszázs fotel, 
megkímélt állapotban. 
Telefon: +3630 300 9200.



www.shetland.hu • shetland@shetland.hu 
1192 Budapest, Kábel u. 10. 
Tel: 281-0822 • 30/952-1202; 
Fax: 281-3391

Tanfolyamaink szeptember 
közepén kezdődnek.
A tanfolyamok délelőtt, 
délután és szombaton, minden 
tudásszinten indulnak, wekerlei 
helyszíneken.

MINŐSÉGI NYELVOKTATÁS 
KISPESTEN 2016/2017
Angol, német, spanyol, francia 
és olasz nyelvoktatás

Shetland U.K.
Nyelviskola
Felnőttképzési engedély száma: E–000309/2014

1992 óta a nyelvtanítás élvonalában!

ÁRAK
8 - 12 fős csoportban: 
 60.000 Ft / 60 óra
 30.000 Ft / 30 óra
4 - 7 fős csoportban: 
 72.000 Ft / 60 óra
 36.000 Ft / 30 óra
( zetés két részletben lehetséges)

Nyelviskolánk: 
- engedélyezett intézmény
-  az Euro vizsgaközpont angol és német 

akkreditált vizsgahelye
-  vizsgafelkészítő tanfolyamokat indít alap-, 

közép- és felsőfokon
-  engedélyezett képzési programmal 

rendelkezik angol, spanyol, német, 
francia és olasz nyelvekből, ezért ezek 
a tanfolyamok ÁFA-mentesek

Jelentkezés ingyenes szintfelmérésre: 
telefonon, on-line, vagy személyesen 

A csoportokhoz tanév közben bármikor 
lehet csatlakozni.
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