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Írásunk a 11. oldalon

Márciusi 
mese

4. oldal

Jövő nyáron héttermes 
mozi nyílik a KÖKI Ter-
minál bevásárlóközpont-
ban. A tervek egy része 
már el is készült.

GAJDA PÉTER
Mozi Kispesten

5. oldal

VINCZEK GYÖRGY  
Díjmentes bölcsi
Térítésmentes marad 
a kispesti bölcsődések 
nappali ellátása. A szülők 
így továbbra is csak az 
étkezésért fizetnek.



Menni, vagy nem menni...
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SZABÓ DÁVID
írása

HÓNAP
-TÁR

Ez itt ma már nem kérdés! El kell menni, és okosan kell szavazni 
azoknak, akik változást akarnak. Aki április 8-án otthon marad, áp-
rilis 9-én nem tehet szemrehányást senkinek, bármilyen eredmény 
is szülessék.
A hódmezővásárhelyi független jelölt győzelme felcsillantotta a 
reményt, hogy okos megfontolással akár a Fidesz tutira vett győ-
zelme, kétharmada is megakadályozható.
A kispesti ellenzéki jelöltek, Burány Sándor és Hiller István jó 
eséllyel indulnak a választásokon, jelenleg vezetik az esélyesek lis-
táját, ami befolyásolhatja a szavazókat, és lehet bízni abban, hogy 
a közös siker reményében. Az esélylatolgatás folyamatos. Taktikai 
listák (https://taktikaiszavazas.hu/bp9, https://taktikaiszavazas.hu/
bp16) készültek arról, kinek, milyen esélye van egy-egy körzet-
ben a győzelemre.  Az emberek kormányváltást akarnak, de még 
nem hisznek igazán benne – írja az index.hu egy elemzésében. 
A Zavecz Research legfrissebb kutatása szerint 3,5 millió ember 
akar kormányváltást, de egymillióan még nem tudják, kire sza-
vazzanak. Az egymillió bizonytalan szavazó fele azonban passzív, 
vagyis nem akar elmenni szavazni. Závecz Tibor szerint egy kor-
mányváltáshoz őket kell rávenni, hogy szavazzanak. 
A Publicus intézet a Vasárnapi Hírek számára készített méréséből 
kiderül: egy baloldali összefogást az LMP és a Jobbik szimpa-
tizánsai is nagy arányban (80 és 64 százalék) támogatnának, ha 
ezzel megakadályozhatnának egy Fidesz-győzelmet. Az elemzők 
szerint van miért aggódnia a Fidesznek a választás előtt: a magas 
(65–74 százalékosra várt) részvételi hajlandóság mellett a bizony-
talan szavazók mozgolódása és az átszavazási hajlandóság is meg-
lódult. Hibahatáron túl, 83 százalékról 87-re nőtt egy hónap alatt 
azoknak a bizonytalanoknak az aránya, akik a választáson való 
részvételüket tervezik, de nem tudják, vagy nem mondják meg, 
hová teszik az ikszet április 8-án.
Még a Nemzeti Választási Iroda elnökét, Pálffy Ilonát is meglepte, 
hogy a választások előtt egy héttel 58 ezren regisztrálták magukat 
külföldön élő honfitársaink. Ez a szám négy évvel ezelőtt 28 ezer 
volt. Irdatlan sokan vannak Londonban, ott 9709-en jelentkeztek 
már be, a négy évvel ezelőtti 5700-hoz képest – mondta.

De mi kell még ahhoz, hogy ez a remény valósággá váljon?
Először is választói tudatosság és józan megfontolás a döntés előtt, 
valamint mindenkinek el kell mennie szavazni április 8-án. 
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KÖZBIZTONSÁG

Negyven parkolóhelyet építtetett az 
önkormányzat a Bartók Béla és a Vak 
Bottyán utca sarkánál, valamint a Cso-
konai és a Móricz Zsigmond utca ta-
lálkozásánál. Mint arról korábban be-
számoltunk, egy cég tizennégy millió 
forintot ajánlott fel parkolómegváltásra 
az önkormányzatnak, ebből az ösz-
szegből épültek az új parkolóhelyek. 
Így próbáltak kulturált körülményeket 
biztosítani az autósoknak ezen a forgal-
mas és zsúfolt környéken. A cél az volt, 
hogy továbbra is többségében ingyenes 
parkolók legyenek Kispesten, bár vala-
milyen megoldást kell majd találni arra, 
hogy a szomszédos kerületekből kiszo-
ruló és itt parkoló autók ne zavarják a 
kispestiek nyugalmát. 

Közcélú parkolók

Az önkormányzati ígéretnek megfe-
lelően 8 új térfigyelő kamera került az 
elmúlt hetekben a helyére. Új kame-
rák kerültek: a Vak Bottyán utca 75/c, 
a KÖKI Terminál buszpályaudvar-
ban lévő Fornetti üzlet környékére, a 
Nagykőrösi út – Határ út, a Petőfi utca 
– Zalaegerszeg utca,  az Árpád utca – 
Zalaegerszeg utca, az Ady Endre út – 
Hunyadi utca, az Ady Endre út – Kis-
faludy utca, a Városház tér – Kossuth 
Lajos utca kereszteződésébe, valamint 
a Jahn Ferenc utca – József Attila utca 
sarkára. A Shopmark átépítése után oda 
is kerülnek majd kamerák.

Új térfigyelő
kamerák

Három kisterem a második emeleten, négy nagy a tetőkertben

Sokak örömére, a tervek szerint jövő nyáron 7 termes mozi 
nyílik a KÖKI Terminál bevásárlóközpontban. A tervek egy 
része is elkészült már – erről tájékoztatta lapunkat állapodott 
Gajda Péter polgármester.

Lesz mozi a KÖKI-ben!

Kispest polgármestere az erről tartott meg-
beszélést követően, amelyen Burány Sándor, 
Kispest országgyűlési képviselője is részt vett, 
elmondta: a kispestiek, de talán a dél-pesti 
régió régi álma válhat valóra 2019 nyarán, 
amikor elkészül a mozi a KÖKI Terminálban. 
Már a bevásárlóközpont tervezésekor, majd a 
2011-es átadáskor szóba került egy mozi ki-
alakításának lehetősége, de akkor ez elmaradt. 
Felmérést végeztünk 2017-ben, és abból ki-
derült, hogy Kispesten és a régióban is nagy 
igény van a mozira. A több mint egymilliárd 
forintos beruházást a KÖKI Terminál tulajdo-

nosa finanszírozza, a bérlő pedig egy magyar 
hátterű cég lesz – tudtuk meg Gajda Péterről. 
A héttermes, 1300 nézőt befogadó mozi a tu-
lajdonos cég beruházásában épül, a tervek egy 
része már elkészült, jövő nyáron meg is nyíl-
hat. Három kisebb terem a második emeleten, 
négy nagyobb a tetőkerti moziboxban kap 
helyet az eddigi nyári strandröplabda-, illetve 
téli korcsolyapálya helyén – mondta Dancs 
Ágnes igazgatósági tag, hozzátéve, hogy az 
építkezés semmiféle kényelmetlenséggel nem 
jár majd a látogatók számára. 

KÖZLEKEDÉS

Többek között a fogyatékosok nappali és a bölcsődések ellátásának terítésmentességéről, 
a KAC-pályán épülő műfüves futballpálya építéséről, a Kispesti Női Röplabda Sportegye-
sület „Kispest” névhasználatáról is döntöttek a képviselők a rendkívüli képviselő-testületi 
ülésen. 

Továbbra is ingyenes a bölcsődei 
gondozás 

Műfüves labdarúgópálya épül a KAC-pályán

A testületi ülés elején egy perc 
néma felállással emlékeztek az 
elmúlt hetekben elhunyt Petrusz 
Tiborra, Kispest díszpolgárára.
Döntöttek a képviselők arról is, 
hogy a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermekvé-
delmi szolgáltatásokról, azok 
igénybevételéről és a fizeten-
dő térítési díjakról szóló ön-
kormányzati rendeletben nem 
módosítják a bölcsődei ellátás 
keretében nyújtott gondozás, 
nevelés, nappali felügyelet és a 
gyermekkel történő foglalkozás 
intézményi térítési díját, az vál-
tozatlanul térítésmentes marad. 
Számítások szerint a szolgálta-
tás önköltsége 2.329 forint/nap, 
ami havonta 44.478 forintot je-
lent havonta bölcsődésenként. 
A kerület lakosságának átlagos 

vagyoni helyzete azonban nem 
teszi lehetővé, hogy bölcső-
dés korú gyermekek esetében 
a pluszköltséget a családokra 
hárítsák. A szülők így továbbra 
is csak az étkezésért fizetnek az 
intézményekben. Új munkalehe-
tőségek, a kerületben jelenleg hi-
ányzó tevékenységek gyakorlási 
lehetőségének megteremtésére 
módosította az egyes keretöveze-
tekben gyakorolható tevékeny-
ségekről szóló rendeletét az 
önkormányzat. A rendeletmódo-
sítás biztosítja a szélesebb körű 
foglalkoztatás megteremtését, és 
mivel ez munkahelyteremtéssel 
jár, így Kispest számára kedve-
ző. Szathury Kolos kérdésére, 
amelyben a képviselő a kerület-
ben létesítendő, 150 férőhelyes 
munkásszálló megépítését firtat-

ta, Gajda Péter válaszában kitért 
arra, hogy konkrét megkeresés 
érkezett az önkormányzathoz. 
Ebben arra kéri a vállalkozó a 
kerületet, hogy tegye lehetővé a 
hagyományosan is ipari részen 
lévő területen az építkezést, mert 
így tud pályázni arra a kormány-
zati lehetőségre, amely erre ad 
támogatást. A terület lakóöve-
zettől távol van, így az építkezés 
lakossági ellenállásba vélhetően 
nem ütközik majd. Elfogadták a 
képviselők a Magyar Labdarúgó 
Szövetséggel (MLSZ) kötendő 
együttműködési megállapodást 
műfüves labdarúgópálya léte-
sítésére. Ennek értelmében az 
MLSZ-szel történő egyeztetések 
alapján a KAC-pályán, a jelenle-
gi füves labdarúgópálya helyett
kialakítható lenne egy műfüves 

nagyméretű labdarúgópálya, to-
vábbá lehetőség lenne a meglévő 
4 öltöző felújítására és újabb ket-
tő építésre is. Ezen kívül meg-
épülne az 5 sávos, világítható fu-
tókör is. Mint azt az előterjesztő, 
Kertész Csaba alpolgármester el-
mondta, a beruházás bruttó költ-
sége 380 millió forint. A pálya 
felépítéséről és az öltözők felújí-
tásáról az MLSZ gondoskodna 
az önkormányzat javára, azaz 
az önkormányzat vagyonát gya-

rapítaná, az önkormányzatnak 
pedig a teljes bruttó beruházási 
költség 10 százalékának megfe-
lelő, bruttó 38 millió forint tá-
mogatási összeget kellene előre 
biztosítania. Az együttműködési 
megállapodás az üzembe helye-
zéstől számított 15 év határozott 
időtartamra jönne létre, amely 
időtartamra az MLSZ vagyoni 
értékű jogként használati jogot 
kap. A 15 év időtartam alatt az 
önkormányzat az MLSZ-szel 
közösen használja a pályát és az 
öltözőket. Ez azt jelenti, hogy 
az MLSZ bérleti díj ellenében 
havi 44 órában tart igényt a pá-
lyára, a fennmaradó időben az 
önkormányzat rendelkezik a 
használatról. Az alpolgármes-
ter hozzászólásában többször is 
hangsúlyozta, az önkormányzat 
továbbra is ingyenesen biztosít-
ja a kispestieknek a sportlétesít-
mény tömegsportra való haszná-
latát. Az előzetes egyeztetések 
alapján a beruházás várható kez-
dési időpontja 2018. május 1., a 
munkálatok nagyságrendileg 3 
hónapot vennének igénybe.

Vinczek György és Kertész Csaba alpolgármesterek az ülésen

Fontos marad
a tömegsport
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Egészség- és sportpark 
a Csokonai utcában

Iskola, óvoda, bölcsőde közelében jó helyen lesz

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által közzétett Nemzeti 
Szabadidős – Egészség Sportpark program keretében, a Vass 
iskola, a Bóbita óvoda és az Eszterlánc bölcsőde tőszomszéd-
ságában megépülhet az a 13 méterszer 16 méteres sportpark, 
amelyet a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és 
Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.) épít. 
Az önkormányzat két évvel ezelőtt pályázott az 
illetékes minisztériumhoz egy ingyenesen hasz-
nálható szabadidős- és egészségpark létesítésére 
a lakótelepen. A helyszín kiválasztásánál fontos 
szempont volt, hogy a meglévő zöldfelület ne ke-
rüljön veszélybe, illetve, hogy a park ne zavarja 
a lakókat, inkább intézmények közelében épül-
jön. A 30 millió forintos beruházás tervei az el-
következő hetekben készülnek el. Patek Gábor, a 
Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda 

vezetője szerint a beruházásra kijelölt viszonylag 
nagy területű ingatlanon a szabványoknak megfe-
lelő eszközöket építenek majd.  A Kispesten épü-
lő D-típusú, gumialapzatú sportparkba maximum 
15 tolódzkodásra, húzódzkodásra, has- és hát-
izom-erősítő gyakorlatokra és fekvőtámasz-gya-
korlatokra, valamint lépcsőzésre, létramászásra, 
párhuzamos korláton végezhető gyakorlatokra és 
függeszkedésre alkalmas sporteszköz kerül be-
építésre, de kialakítható futókör is. 

ÚSZÓVERSENY

A Pannónia
iskoláé a kupa 
Zsinórban harmadik alkalommal 
nyerte meg a kerületi általános isko-
lások hagyományos tavaszi úszóver-
senyét a Pannónia iskola. A Tavaszi 
Úszó Kupán 219 alsós és 185 felsős 
diák ugrott a Kispesti Uszoda me-
dencéjébe, és mérkőzött meg egyéni 
számokban és a váltókban. Az iskolák 
közötti versenyben a második helyet 
a Kós iskola, a harmadikat, a Bolyai 
iskola úszói szerezték meg. Régi szép 
hagyomány az őszi és tavaszi általá-
nos iskolás úszóverseny, amelynek 
az egyre népszerűbb Kispesti Uszoda 
méltó helyszíne. 

MŰSOR 

Vass-gála
A Vass iskolában a nagyszámú érdek-
lődő szülő miatt egymás után kétszer 
is előadták a gálaműsort a diákok. A 
közönséget köszöntő Ertelné Csák 
Judit igazgató arról beszélt, hogy az 
Oktatási Hivatal bázisintézménye-
ként új pedagógiai módszereket dol-
goznak ki az iskolában, a Vass-gála 
és az arra való készülés része a pe-
dagógiai programnak, a játszva tanu-
lásnak. Az idei gála témája Karinthy 
Frigyes Az emberke tragédiája című 
műve volt, amelyre két hónapon ke-
resztül készült az iskola 556 diákja. 
Fontos szempont volt, hogy megma-
radjon az eredeti mű humora, de is-
meretekre is szert tegyenek a diákok. 

Március közepén egy hónapra bezárt a Wekerlei Tipegők Böl-
csőde, mert megkezdődött az intézmény korszerűsítése, amely 
felújítás része az önkormányzat intézményfelújítási programjá-
nak. 

Bölcsődekorszerűsítés 
Wekerlén

„Most még a rombolunk, de két hét múlva már 
építünk” – mondta Brinza Istvánné, az Egyesített 
Bölcsődék vezetője azon a bejáráson, amelyet 
az építkezés megkezdésének napjaiban tartottak 
a Wekerlei Tipegők Bölcsődében. Az intézmény 
hat hétig tart zárva, de a tervek szerint négy hét 
alatt elkészülnek a konyha és a fürdőszoba tel-
jes felújításával. Mint azt 
Aszódi-Sikter Évától, a Ti-
pegők bölcsőde intézmény-
vezetőjétől megtudtuk, a 
bezárás 35 családot érint. 
A gyerekeket két másik in-
tézményben helyezték el. 
Az Eszterlánc bölcsőde 26, míg 9 gyermeket a 
Bokréta bölcsőde tudott befogadni. A gyermekek 
mindkét helyen saját kisgyermeknevelőjükkel és 
bölcsődei dajkájukkal együtt töltik a napokat. A 
változásokról a szülőket előzetesen tájékoztatták, 
akik nagyon megértőek voltak. A gyerekek élvez-
ték az új környezetet, az új játékokat, hamar be-

illeszkedtek a befogadó bölcsődék életébe – tette 
hozzá.  A bölcsőde felújítását végző Vaműsz igaz-
gatójától, Kránitz Krisztiántól kapott tájékoztatás 
szerint a felújítás ideje alatt a nagy vizesblokk és 
főzőkonyha teljes gépészeti, elektromos és építé-
szeti felújítását végzik el, amelynek költsége net-
tó 11 millió 600 ezer forint. A gépészeti felújítás 

tartalmazza a víznyomó-, 
a szennyvízvezetékek cse-
réjét, a vizes berendezések 
(WC, mosdó, zuhanyzó, 
fürdető kád) és az ezekhez 
tartozó szerelvények cseré-

jét. Az elektromos felújítás során megújul az in-
tézmény világítása is. Mintegy 51 négyzetméter 
padlóburkolatot, 105 négyzetméter csempebur-
kolatot cserélnek majd le, és 130 négyzetméteren 
festenek, mázolnak majd. Sőt, a vállalkozó fel-
ajánlásának köszönhetően a régi öntöttvas radiá-
torokat is újakra cserélik.

GONDOZÁS

Díjtalan
nappali ellátás
Módosították a képviselők az önkor-
mányzat személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatásokról, valamint azok 
igénybevételéről és a fizetendő té-
rítési díjakról szóló rendeletét. A 
napirend kapcsán Vinczek György 
alpolgármester a testületi ülésen el-
mondta, az önkormányzatoknak kö-
telessége minden évben felülvizsgál-
ni a díjakat, pontosítania az adatokat, 
ezért most is a működés tapasztalata-
ihoz igazított rendeletben pontosítot-
ták a szociális alapszolgáltatások és 
szakosított ellátások megnevezését 
is. A képviselő-testület Lazányi Fe-
renc képviselőnek a tavalyi szociális 
kerekasztalon elhangzott felveté-
sének figyelembevételével döntött 
arról, hogy a fogyatékosok nappali 
ellátásának térítési díját 0 forintban 
határozzák meg. Ez 30 családot érint 
Kispesten, akik április 1-jétől nem 
fizetnek majd az ellátásért. Az alpol-
gármester szerint ez mintegy 2 millió 
forint bevételkiesést jelent majd az 
intézménynek, ám az így támogatott 
családok közül húsznál 61 ezer fo-
rint az egy főre jutó havi jövedelem, 
így igazán fontos nekik a segítség. 
Vinczek György pozitívumként em-
lítette, hogy a fővárosban csupán 14 
önkormányzat biztosít ehhez hason-
ló szolgáltatást, és ebből is csak kettő 
ingyenesen. Mindemellett elfogadta 
a képviselő-testület Dódity Gabriella 
módosító javaslatát is, így nem vál-
tozik a demens idősek nappali ellá-
tásának díja sem. Egy másik fontos 
változást is kiemelt a szociális ügye-
kért felelős alpolgármester. Mostan-
tól a kispesti gondozóház, amely 10 
rászorult idős elhelyezését biztosítja, 
csak kerületben élő időseket fogad-
hat. Ennek oka, hogy ugrásszerűen 
megnőtt a szolgáltatás iránti igény 
Kispesten, hosszú a várólista, így az 
intézmény elsősorban a helyi igénye-
ket elégíti ki.

Brinza Istvánné és Kránitz Krisztián a felújítás kezdetekor

Megújuló kerületi
intézmények
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Kispest új testvérvárosa
Tasnád lett

Gajda Péter és Grieb Csaba az aláírási ünnepségen

Újabb várossal bővült Kispest testvérvárosainak listája: a romá-
niai Tasnáddal kötött megállapodást az önkormányzat a KMO-
ban.
Régóta keressük a lehetőséget, hogy barátokra 
leljünk Erdélyben, Romániában. Olyan települést 
kerestünk, ahol a kisebbség és a többség békes-
ségben él egymás mellett. A városban tett látoga-
tás után a képviselő-testület egyhangúlag döntött 
a testvérvárosi megállapo-
dásról – ismertette az előz-
ményeket Gajda Péter, aki 
elmondta, fontos, hogy 
barátokra találjunk, megis-
merjük egymás kultúráját 
és tanuljunk egymástól. 
Tasnád polgármestere, Grieb Csaba röviden be-
mutatta a határtól 30 kilométerre fekvő, termál-
fürdőjéről híres kisvárost, amelytől 7 kilomé-
terre, Sződemeteren született Kölcsey Ferenc. 

Arról is beszélt, hogy egy régi tasnádi étteremben 
külön asztala volt Ady Endrének. Grieb Csaba 
elmondta, hogy már az első találkozáskor, ami-
kor a kispestiek Tasnádra látogattak, érezte, hogy 
barátokra találtak, ezért is örültek a testvérvárosi 

felkérésnek. A testvérvá-
rosi dokumentum aláírását 
követően dr. Hiller István 
országgyűlési képviselő, a 
Parlament alelnöke mon-
dott pohárköszöntőt, tartós 

és eredményes kapcsolatot kívánva mindkét te-
lepülésnek. Az ünnepélyes aláírási ceremónián a 
Vass iskola énekkarának előadásában népdalokat 
hallhattak a résztvevők.

EGYÜTTMŰKÖDÉS

Elismerést
kaptak
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság a polgári védelem világnapja 
(március 1.) alkalmából ünnepséget 
rendezett, amelynek keretén belül sor 
került a polgári védelem területén ki-
magasló teljesítményt nyújtó és a ka-
tasztrófavédelemmel együttműködő, 
annak munkáját segítő személyek el-
ismerésére is. A XIX. kerületből Oláh 
Ilona, a Kispesti Deák Ferenc Gimná-
zium pedagógusa és dr. Csatári Bá-
lint, a Kispesti Rendészeti Központ 
közbiztonsági referense kapott elis-
merést. Gratulálunk az elismeréshez!

SZÜLETÉSNAP

25 éves a klub
Ünnepelni gyűltek össze a Kispes-
ti Nyugdíjasok és Mozgássérültek 
Klubjának tagjai a Kispesti Vigadó-
ban. A 25. születésnapját ünneplő 
klub időseit Burány Sándor ország-
gyűlési képviselő és Gajda Péter 
polgármester köszöntötte. Huszonöt 
éve „gyötörjük itt egymást, de min-
dig pozitív eredménnyel”– adta meg 
a születésnapi délután alaphangulatát 
az önkormányzat idősügyi tanácsno-
ka, a Kispesti Nyugdíjasok és Moz-
gássérültek Klubjának lelke, Huszár 
Erzsébet. A folytatásban a résztve-
vők egy rövid összeállítást nézhettek 
meg a klub elmúlt 25 évéből, majd a 
klub rendszeres vendége, a humorista 
Ayala szórakoztatta a vendégeket, és 
Csáky Tibor nótaösszeállítására mu-
lattak kora estig.

Új barátság született

Jelenleg a födém megerősítésén dolgoznak, az ácsszerkezete-
ket alakítja át a beruházó. Az augusztusi befejezésig 615 négy-
zetméteren hat csoportszoba és két vizesblokk épül ki a Pannó-
nia iskola padlásterében a tetőszerkezet átalakításával.
A beruházásra 80 millió forintot fordít az önkormányzat. 

Tanévkezdésre kész
az iskola tetőtere

Somogyi Gábor igazgató szerint régi vágyuk tel-
jesül a padlástér beépítésével, az új foglalkozta-
tó helyiségek nagy segítséget jelentenek majd a 
csoportbeosztásokban, amelyre az akkori felújí-
tások mellett három évvel ezelőtt kaptak ígéretet. 
2016 szeptemberére elkészült a tetőtér-beépítési 
munkálatok első szakasza a Pannónia iskolában, 
a tetőtérbe vezető lépcsőház kiszélesítése, amely-
re 20 millió forintot fordított az önkormányzat. 
Most a padlástér beépítése került sorra, amelyre 
80 millió forintot fordítunk az 500 millió forintos 
felújítási alapunkból. Ugyan nem az önkormány-

zat feladata lenne a munka elvégzése, de mivel ezt 
már korábban megígértük, teljesítjük a vállalást. 
Jelenleg a födém megerősítése folyik, az ácsszer-
kezeteket alakítja át a beruházó. Az augusztusi 
befejezésig 615 négyzetméter hasznos alapterü-
leten hat csoportszoba és két vizesblokk épül 10 
cm vastagságú, hő- és hangszigetelt gipszkarton 
válaszfalakkal, a teljes gépészet – víz- és csator-
nahálózat, fűtés és elektromos rendszer kiépíté-
sével – tudtuk meg Tamási Lajostól, a Vaműsz 
műszaki ellenőrétől. 

SZÜLETÉSNAP

35 éves a Bolyai
Az intézmény korábbi tanulója, 
Gajda Péter polgármester az ünnepi 
gálán mesélt az itt töltött évekről és 
arról, mit jelentett neki az általános 
iskola. Röhrig Éva igazgató az iskola 
történetét idézte fel az 1983. szept-
ember 1-jei indulástól napjainkig. 
„Ez idő alatt túléltük a nagy demo-
gráfiai hullámot és azt is, amikor el-
fogytak a gyerekek. Az iskolaalapító, 
Fejérné Csipkay Hajnalka álmodta 
meg a szaktermeket, valósította meg 
a 204-es teremben a hangszigetelt 
stúdiót, az énektermet. Az akkori 
tanács annyira figyelt az építkezés-
re, az udvarra, hogy két szoborral is 
megjutalmazták a diákokat. A dog 
máig iskolánk emblémája, szeretjük, 
óvjuk, a kőszáli kecske az Üllői út 
felől érkezőket fogadja. Mind a mai 
napig keressük az újításokat, a kre-
atív megoldásokat – és mindig úgy, 
hogy a gyermeket és a családokat 
helyezzük figyelmünk középpontjá-
ba. A Bolyai egy olyan fészek, ahol 
a madárszárnyak erőt gyűjtenek, 
és megerősödve vissza is térnek. 
Nemcsak a műfüves pályánkon, ha-
nem az iskola valamennyi pontján 
csapatjátékot játszunk. Boldog szü-
letésnapot, Bolyai!” – fogalmazott 
ünnepi beszédében. A jubileumi gá-
laműsorban többféle zenés, táncos, 
énekes produkcióban mutatták meg 
ügyességüket, tehetségüket a diákok. 
Az aulában fotókiállítás fogadta a 
vendégeket, bepillantást nyújtva az 
iskola, az erdei iskolai program és a 
korábbi Bolyai-gálák világába.

Somogyi Gábor igazgató szerint régi vágyuk teljesül hamarosan
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Kispest Önkormányzata hagyományosan a Kossuth téren tartotta megemlé-
kezését a nemzeti ünnepen. A korszakot Burány Sándor országgyűlési kép-
viselő idézte meg ünnepi beszédében. Burány Sándor arról beszélt, hogy 
az 1848-at megelőző években is vitáktól volt hangos az országgyűlés. A 
sajtószabadságról, a törvény előtti egyenlőségről, a közös teherviselésről, 
a feudális viszonyok megszüntetéséről folytattak véget nem érő vitákat a 
képviselők, szó sem volt megegyezésről, összefogásról. A folyamatot a 
párizsi forradalom híre gyorsította fel, majd a bécsi forradalom híre már 
az egyetértést, az egységet is meghozta, a politikai ellenfelek együtt vál-
laltak miniszterséget a Batthyány-kormányban. Kiderült, hogy a nagy 
ügyek megoldásában eggyé kell válnia a magyar nemzetnek – fogalma-
zott. Az ünnepi beszéd után a Márciusi mese című zenés-táncos irodalmi 
összeállítást tekinthették meg a jelenlévők, Molnár Anna, Robin László 
és Jegercsik Csaba előadóművészek, valamint a Forgatag Művészeti Tár-
saság táncosainak közreműködésével. A műsort követően koszorúzással 
ért véget az ünnepség, amelyen közreműködött az Obsitos Fúvószene-
kar. Az önkormányzat nevében Gajda Péter polgármester, valamint a 
három alpolgármester, Vinczek György, Kertész Csaba és Rátkay And-
rea, illetve dr. Vitál Márton aljegyző helyezte el az emlékezés virágait a 
Kossuth-szobor talapzatán. Koszorúzott a két országgyűlési képviselő, 
Burány Sándor és dr. Hiller István, valamint dr. György István fővárosi 
kormánymegbízott nevében, illetve a Fővárosi Kormányhivatal kerületi 
hivatala képviseletében dr. Király Beatrix hivatalvezető és dr. Kosik Rita 
hatósági osztályvezető, a Külső-Pesti Tankerületi Központ igazgatója, 
Bak Ferenc és a kispesti iskolák nevében Dessewffyné Szabó Erzsébet, 
a Kispesti Gábor Áron Általános Iskola igazgatója és Fejes István, a 
Hungária Általános Iskola és Kollégium igazgatója. Virágot helyeztek el 
a szobor talapzatán a kerületi pártok, civilszervezetek, egyházak, vala-
mint a kispesti intézmények és társadalmi szervezetek képviselői.

Márciusi mese
a nemzeti ünnepen 

Állásbörzére mennek
a kispesti óvodák

Szücsné Juhász Csilla munkaközösség-vezető a konferencia megnyitóján

Jelenleg is 13-14 óvodapedagógus hiányzik a kispesti óvo-
dákból, és ha az óvodákban dolgozó középkorú munkatársak 
néhány éven belül nyugdíjba mennek, komoly fejtörést okoz 
majd az önkormányzatnak az ő pótlásuk. A fiatalok közül csak 
kevesen választják ezt a szép foglalkozást hivatásul – tudtuk 
meg Szücsné Juhász Csillától, aki Bánáti Tibornéval a Kispesti 
Óvodapedagógusok Szakmai Munkaközösség vezetője.
Immár harmadik alkalommal tartották meg a 
III. Kispesti Óvodapedagógia Napokat és en-
nek keretében „A pedagógus-kiégés ellen” című 
szakmai konferenciát.  A konferencia témájának 
kiválasztása ugyancsak időszerű. Az óvodai dol-
gozók 70 százalékának életkora közelít a nyug-
díjkorhatárhoz, ezért ha majd nyugdíjba mennek, 
még égetőbb lesz az ő pótlásuk. Éppen ezért a 
kispesti óvodák áprilisban állásbörzére mennek, 
hogy óvodapedagógusokat találjanak a kerületi 
intézményekbe –  mondta Szücsné Juhász Csil-
la, aki szerint inkább azok választják hivatásul az 
óvodapedagógiát, akik saját családjukon, isme-
rőseiken keresztül látták, tapasztalták a szakma 
szépségeit. A konferencia témájáról, „a pedagó-
gus-kiégés elleni” lehetőségekről Csehák Haj-
nalka, a Lelki Titkaink Mentálhigiénés Stúdió 

pszichológusa tartott ugyancsak érdekes és in-
teraktív előadást.  A kiégés tulajdonképpen egy 
hitehagyott állapot, amelyben megszűnik a lelke-
sedés, a remény, az esély, helyére a fáradtság, a 
reményvesztés lép. Ez az állapot, betegség bárkit 
érinthet, de különösen veszélyeztetettek az embe-
rekkel foglalkozók, az eladók, az egészségügyi 
dolgozok, a szociális munkások, a pedagógusok, 
az ügynöki munkát végzők. A szakember szerint 
a kiégés a munka betegsége, amelynek kialakulá-
sának megelőzésében a munkáltatónak is fontos 
feladat lehet. Csehák Hajnalka érdekességként 
említette, hogy tőlünk nyugatabbra ez az állapot 
betegségnek számít, így betegállományba küldik 
az érintetteket, akiknek lehet, hogy segít egy ki-
adós pihenés, környezetváltozás, de van, akinek 
gyógyszeres terápiára van szüksége.

TISZTELET

Megújult
emléktábla
Pályázati támogatással újult meg 
az egykori Budapest Székesfővá-
rosi Közlekedési Részvénytársaság 
(Beszkárt) I. világháborús hősi ha-
lottainak emléktáblája a régi Üllői úti 
remiznél. A tábla 22 kispesti dolgo-
zó emlékét őrzi 1925 óta. A felújítás 
költsége 340 ezer forint volt, mely-
nek nagy részét a pályázati forrásból 
finanszírozta a kerület. A rekonstruk-
ciót Vénusz Gergely kőfaragó mester 
végezte, a tisztítás és javítások mel-
lett szükségessé vált a címerben lévő 
korona pótlása és a tábla aljának tisz-
títása is, hiszen a II. világháború után 
leverték a koronát a keretről. 

VÁROSHÁZA

Rendezett
környezet
Hetek óta munkagépek dolgoznak a 
Városháza jobb oldali beugrójában. 
A Zöldprogram Iroda vezetője, Tichy 
Judit tájékoztatása szerint a Városház 
tér II. projekt keretén belül elkészül 
egy 15 férőhelyes parkoló, amely 
elsősorban az önkormányzat saját 
parkolójaként üzemelne, ezzel végre 
kizárva az autókat a Városháza előtti 
területről. Jó hír, hogy a parkolót csak 
napközben használnák a városháziak, 
de munkaidő után reggel fél 8-ig köz-
célú parkoló lesz. A tervek szerint az 
építkezés május végéig elkészül.



Görög Ibolya protokoll-tanácsadó, számos könyv szerzője rutinos előadó, 
aki lendületes előadásmódjával korosztálytól függetlenül mindenkit magá-
val ragad, és szellemes stílusával adja át évtizedek tapasztalatait. Munkája 
egyben hivatása is, amelyet tiszteletreméltó hozzáértéssel, lelkesedéssel 
és szenvedéllyel végez. Nyitottságát, színes előadásmódját a kispestiek is 
megtapasztalhatták a KMO-ban tartott IV. Kispesti Üzleti Találkozón, ahol 
Magyarország „protokoll-nagyasszonya” nemcsak az üzleti, de a minden-
napi életet érintő viselkedési szokásokról, szabályokról is beszélt.

Mit tart a legfontosabbnak, amire kiemelt 
figyelmet kell fordítania egy vállalkozónak? 
Reggelig tudnám sorolni! A legfontosabb 
üzenet az igényesség, a korrektség. Ez azért 
fontos, mert ma az a korszellem, hogy „laza 
vagyok”, „legyél laza” – de akkor a termék mi-
nősége is laza, ahogyan a szállítási határidő is. 
A korrektség egyik apró jele például, hogy az 
üzleti levél elegánsan van tördelve, nincsenek 
benne helyesírási hibák. A másik, hogy a férfi 
cipője csillogóan tiszta. Hogy az üzletasszony 
dekoltázsa nem tart a hasáig. Hogy a cég tár-
gyalóhelyiségében friss a levegő. Hogy tárgya-
lás közben nem veszi fel a mobilját, sőt, ki sem 
rakja az asztalra.
 
Milyen üzenetet közvetítenek ezek?
Nagyon fontos az első benyomás. A legfonto-
sabb az, hogy megjelenésben, viselkedésben 

is azt mutassa a vállalkozó, amit magáról és 
a vállalkozásáról el szeretne hitetni. Tehát, ha 
profizmust szeretne sugározni, nem engedheti 
meg magának a késést, a rendetlen vagy éppen 
a túl sokat mutató öltözéket. Ha például valaki 
egy francia üzletemberrel ül le tárgyalni ke-
resztbe rakott lábbal, kilátszó „bokahusival”, 
hanyagul megkötött nyakkendővel, ami alatt 
talán még az ing sincs rendesen begombolva, a 
francia feláll, és elmegy haza. Olyan sok min-
dent látott, hogy már a termékben sem hisz. A 
vállalkozó a termékét képviseli. Tudjuk, hogy 
a közlés tartalmának mindössze 7 százalékát 
adják a szavak, a többi a hangnem, a vizuális 
információ és a testbeszéd. Ugyanez fordítva 
is igaz. Ha nekem akarnak eladni valamit, de 
késve, hanyagul felöltözve és összeszedetlenül 
érkezik a tárgyalópartner, még ha eredetileg ér-
dekelt is a termék, már bizalmatlanabb vagyok. 

Mit gondol a sikerről, az oda vezető útról, a 
hitelességről? 
Ahhoz, hogy egy vállalkozó sikeres legyen, a 
minőségi terméken vagy a minőségi szolgálta-
táson kívül – ezek az alapok! – hitelesen kell 
képviselnie a cégét. Legyen energikus, de ne 
tolakodó. Legyen szívélyes, de nem kedélyes-
kedő. Legyen udvarias, ismerje a társadalmi 
érintkezés szabályait. Ez utóbbit ugyanis min-
denki ismeri, az is, aki nem tartja be. Ha rásü-
tik, hogy „bunkó”, akkor hiába jó a terméke, 
kényelmetlen lesz vele szóba állni. A hiteles-
ség, a korrektség talán legfontosabb jele, hogy 
pontos, nem késik. Az idő tisztelete egyre fon-
tosabb, mert nagyon felgyorsult az életünk. Pár 
percet se késsen egy tárgyalásról. Mert aki vá-
rakozik, egyre idegesebb lesz, és biztos, hogy 
nem fog a másik javára dönteni. Ha mégis 
valami közbejön, forgalom vagy más akadály, 

Görög Ibolya
protokollszakértő
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akkor oda kell telefonálni, hogy ne várjanak hi-
ába. 

Az üzleti, de a hétköznapi életben is fontos a 
kapcsolatfelvétel... 
Bár manapság szinte teljesen elterjedt, de az ál-
talános tegeződés nem biztos, hogy mindig jó. 
Azzal van jogunk tegeződni, akivel társadalmi-
lag azonos szerepet töltünk be. Csak azért, mert 
egyidősek vagyunk, az üzleti életben nem javas-
lom a tegeződést. A szabály egyébként az, hogy 
azonos neműeknél az idősebb kezdheti, férfi-nő 
viszonylatban viszont kizárólag a nő. Üzletfelet 
azonnal ne tegezzünk le. Nem beszélve arról – 
és ezt mindenki rosszalja – ha a boltba belépve 
a fiatal előadónő lesziázza a vásárlót. Ha olyan 
céges honlapot olvasok, amelyik tegeződve 
szólít meg, be is csukom, ez nem nekem szól. A 
névjegykártya pedig nem szóróanyag, azt kézbe 
kell adni, és nem szórni a világba.

Mennyire tarjuk fontosnak manapság az ud-
variasságot és az illemszabályok betartását a 
hétköznapokban?
Az emberek pontosan ismerik az együttélés 
szabályait, nincs ezzel gond! Legfeljebb nem 
tartják be. Azért életveszély, ha valaki valamit 
nem tart be, mert azonnal elítélik, leszólják. A 
legegyszerűbb azt megnézni, hogy köszön-e az 
illető. Mert az a szabály, hogy aki belép, az kö-
szön. És nem azért, hogy van-e, aki fogadja, ha-
nem mert köszönni kell. A munkahelyen vagy 
a lakóházakban a folyosókon, a boltba, idegen 
helyre, liftbe belépve, köszönni kell egymás-
nak.

Milyen élethelyzetekben nem figyelünk any-
nyira a viselkedésünkre? 
Együtt élünk ezen a földön, és hogy ne legyen 
káosz, kellenek közlekedési szabályok. Az em-
berek közötti kapcsolatokban ezek a szabályok 
a viselkedési normák. Ezeket minden közösség 
kialakítja saját magának. Ha ezeket nem tartjuk 
be, kirekesztődünk, üzleti életben óriási hendi-
keppel indulunk. Fontos betartani a találkozás 
szabályait – kézfogás, hova ültetem a vendéget, 
hogyan kínálom a kávét stb.  Fontosak a non-
verbális jelek, nem zárom össze a karjaimat a 
mellkasom előtt, nem rakom fel magasan ke-
resztbe a lábamat stb. A ruházatom ápolt, ele-
gáns, egyszerű. Nem mondok útszéli szavakat, 
igyekszem helyesen beszélni. A telefont nem 
használom, ha valakivel tárgyalok, mert aki 
ott van, ő a legfontosabb. Nem mindegy, hogy 
egy étteremben vagy fogadáson hogyan visel-
kedem. 

Mondana néhány kirívó „illembakit”?
A rágózás nagyon udvariatlan dolog. Mert aki 
beszél, nem eszik, és akihez beszélnek, annak 
sem illik közben valamit rágcsálni. Egyszer 
odajött hozzám egy fiatal újságíró, hogy meny-
nyire örül, hogy lát, mennyire meg akart már 
ismerni – mondom, akkor miért rágózik? Nem 
viselem el. Ahogy rosszul viselem az utcán 
evést, a metróban két ülésen át terpeszkedő 
„vezérhímet”, de nem merem sorolni, mert azt 
mondják, hogy ronda öregasszony vagyok. Pe-
dig csak igényes...

Mit tehetünk akkor, ha úgy érezzük, nem a 
helyzethez megfelelően viselkednek velünk? 
Ha például hanyagul hátradől és tarkóra tett 
kézzel ül velünk szemben, el kell kezdeni nézni 
a hónalját, garantáltan leveszi a kezét, és rende-
sen ül majd a székben. Vagy ha túl hangosan, 
agresszívan beszélnek velünk, a szeme helyett 
nézzük a száját. Zavarba jön, nem érti, és máris 
normális hangnemre vált. Ha valaki úgy nyújt 
kezet nekünk, hogy fel sem néz az asztaltól, pár 
centivel a keze mellé kell nyújtani a sajátunkat, 
így keresni kezdi, hol van a kéz, amelyet meg 
akar fogni, felnéz ránk, és meg is van a szem-
kontaktus. 

Az emberi viselkedésből, öltözködésből le-
het-e következtetni az egyén értékeire?
Az öltözködésnél nem az a lényeg, hogy meny-
nyire drága és mennyire divatos – hanem, hogy 
elegáns! Az elegancia nem pénz kérdése, az ele-
gancia bentről kifelé jövő rendező elv. Az ele-
gáns ember nem késik, nem káromkodik, rend 
van az asztalán. Egy tiszta cipő, sima harisnya, 
szoknya, blúz és egy sál – már elegáns. Tiszta 
cipő, kellő hosszúságú nadrág, vasalt ing, ápolt 
arc – az is elegáns.  Ha valaki arról híresül el, 
hogy naprakészen, állandóan a legfrissebb di-
vatot követi, azzal nem beszélgetünk el Keynes 
gazdasági elméletéről, mert erre már neki nem 
maradt ideje. Ráadásul, ahogy Erzsébet király-

nő mondta, ha nem szaladsz a divat után, nem 
tudsz kimenni belőle. Sok apró jelből áll össze, 
hogy valaki elegáns, vagy csak simán gazdag. 

Mennyire befolyásolja a magyar embereket 
a politikusok viselkedése, öltözködése, illetve 
mennyire szolgálnak követendő példaként?
Ha nem is direkt példaként tekintenek az em-
berek a politikusokra, hosszú távon viszont be-
folyásolja őket. Ha ott fönt lehet, akkor nekem 
is! Erre a legborzasztóbb példa az igénytelen, 
durva, közönséges beszéd. A politikusok és kör-
nyezetük azért beszélnek útszéli módon, mert 
arra felfigyelnek az emberek. A másik, amire 
felfigyelnek, az a humor. De ahhoz intelligencia 
kell.

Hol találhatunk az elmondottakon kívül még 
leírt példákat? 
Már négy könyvet írtam viselkedéskultúra és 
protokoll témában. A legújabb könyvem címe 
„Summa summarum”, a napokban került a bol-
tokba. Én mindent megteszek, hogy terjesszem 
a kulturáltságot, ’99 ősze óta folyamatosan tar-
tom az előadásaimat az országban, határon túl, 
külföldön is, szóval rajtam nem fog múlni, hogy 
emberibb módon, sikeresebben éljünk együtt.

Banai Réka Tímea
(fotó: Bach Máté)



Kell itt lenn egy ország
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Ez így nem mehet tovább, változásra van szükség. Ebben 
egyetértés van a társadalom többségében. Ez lett a hozadé-
ka az Orbán-kormányzásnak, amely valójában sohasem volt 
kormányzás. Helyette volt erőszakos, korrupt hatalomépítés, 
amelynek kizárólagos célja a rokonok, a haverok gazdaggá té-
tele. 
Nem múlik el nap botrány nélkül, a felmérések szerint már a 
fideszes szavazók jelentős része is tisztában van a korrupcióval, 
csak őket kevésbé zavarja. Most az a kérdés, hogy többségben 
lesznek-e azok, akiket ez nagyon is zavar. Az a kérdés, hogy az 
ellenzéki szavazók hajlandóak-e a legesélyesebb kormányvál-
tó jelöltre szavazni. Ha igen, akkor a változtatás szükségessége 
nem csupán többségi vélemény, hanem többségi akarat lesz, 
amely eldönti a választások kimenetelét. 
És akkor azonnal neki kell látni egy új ország felépítésének. 
Ebben az országban nem kell naponta elviselni, hogy ciniku-
san hülyének néznek bennünket, hogy önelégült arccal ha-
zudnak újra és újra a szemünkbe, hogy ellopnak mindent, ami 
mozdítható. Ebben az országban lesz újra normálisan működő 
egészségügyi rendszer, lesz újra színvonalas oktatás, és tehet-
séggel lehet majd boldogulni pártfogó és kapcsolatrendszer 
nélkül is. Ebben az országban nem a jól, hanem a rosszul kere-
sők fognak adómérséklésben részesülni, és nem lesznek kizsi-
gerelve a kisvállalkozások. Az orvosok, az ápolók, a tanárok 
és a köztisztviselők végre a fizetésükön is érezni fogják, hogy 
fontosak. Ebben az országban végre érdemben megemelik az 
alacsony nyugdíjakat. Ez egy olyan ország lesz, ahonnan nem 
akarnak tömegesen kivándorolni a fiatalok, mert ez egy élhe-
tő hely lesz, ahol végre mindenki boldogulhat, nem csupán a 
csókosok.
Mindez megvalósítható. A Fidesz egyetlen embertől fél: Öntől 
kedves olvasó. Pontosan tudják, hogy Ön az, aki le tudja őket 
váltani.
Tegyük hát meg együtt, és teremtsünk itt lent egy élhető or-
szágot!

Burány Sándor
országgyűlési képviselő

A Gábor iskoláé lett a Zrínyi-kupa 

Idén is remekül szerepeltek a kispesti diákok a 29. Zrínyi Ilona Matematikaverseny me-
gyei fordulóján. A díjátadón 182 kis matematikus kapott valamilyen elismerést kimagasló 
teljesítményéért, az elért eredményekért. Az összesítések alapján a megyei forduló leg-
eredményesebb általános iskolái között szerepelt a Gábor iskola.
A 29. Zrínyi Ilona Matemati-
kaverseny dél-pesti régiójának 
(IX., XVIII., XIX., XX., XXI., 
XXIII. kerületek) eredményhir-
detésén, a Puskás iskola tornater-
mében Bak Ferenc, Külső-Pesti 
Tankerületi Központ vezetője el-
mondta: idén 2338 résztvevő ol-
dotta meg a versenyfeladatokat a 
régióban, ebből 182-en eredmé-
nyesen szerepeltek a versenyen. 
A legjobbak méltóképpen képvi-
selik majd iskolájukat, a kerüle-
tet az országos döntőben. Az első 
fordulóban országosan 63 ezer 
780-an, ebből 14.817-en a hatá-
ron túlról indultak a versenyen. 
Ebből született ez az eredmény. 
Legyenek nagyon büszkék gye-
rekeikre – szólt a szülőkhöz is 
Bak Ferenc. A díjakat Szujkó 
Szilviától, az önkormányzat 
Kulturális, Oktatási, Sport, Ifjú-
sági és Egészségügyi Bizottság 

elnökétől, valamint a verseny 
lebonyolításában is résztvevő 
iskolák pedagógusaitól, Bihari 
Pétertől (Puskás iskola), Fodor 
Máriától (XXI. kerületi Jedlik 
Ányos Gimnázium), Argayné 
Magyar Bernadette-től (XVIII. 
kerületi Karinthy Frigyes Gim-
názium), Nagyné Bonyár Edittől 
(Puskás iskola) vették át. A Pus-
kás iskola pedig csaknem tíz éve 
ad otthont az ünnepélyes díját-
adónak a régióban.

Csapatversenyek:

3. osztály: 1. Karácsony Sándor 
Rózsatéri Ref. Iskola, Kulcsár 
Petra, Horváth Kristóf, Izsa Bog-
lárka
6. osztály: 1. Kispesti Pannónia 
Általános Iskola, Bene Ábel, 
Simonics Levente, Simonics 
Olivér, 3. Kispesti Gábor Áron 

Általános Iskola, Fucskó Milán, 
Jánoska-Nagy Dusán, Várhegyi 
Hajnal
7. osztály: 3. Kispesti Gábor 
Áron Általános Iskola, Országh 
Júlia, Gulyás András, Fehér Esz-
ter
8. osztály: 2. Kispesti Gábor 
Áron Általános Iskola, Joó Mi-
lán Brúnó, Várhegyi Viola Dóra, 
Bálint Gergely

Egyéni:

3. osztály: 1. Kulcsár Petra, Ka-
rácsony Sándor Rózsatéri Ref. 
Iskola, tanítója: Kassai Ildikó
2. Kiss Lícia, Vass Lajos Általá-
nos Iskola, tanítója: Ostrowskiné 
Papp Éva, 6. Jambrik Dániel, 
Erkel iskola, tanítója: Czirjákné 
Kocsis Ibolya
6. osztály: 1. Elges Gergõ, Bo-
lyai iskola, tanára: Nagy Attila, 

Mikófalvi Péter, 2. Bene Ábel, 
Hungária iskola, tanára: Nagypál 
Ildi, 5. Fucskó Milán, Gábor is-
kola, tanára: Sólyomné Ruttkay 
Éva
7. osztály: 1. Országh Júlia, 
Gábor iskola, tanára: Sólyomné 
Ruttkay Éva, 5. Szabó Andrea 
Kós iskola, tanára: Gyomlainé 
Petró Éva
8. osztály: 1. Joó Milán Brúnó, 
Gábor iskola, tanára: Kertész 
Ilona, 6. Várhegyi Viola Dóra, 
Gábor iskola, tanára: Kertész 
Ilona
A Zrínyi verseny legeredménye-
sebb felkészítő tanárai: Kassai 
Ildikó, Karácsony Sándor isko-
la, Kertész Ilona, Gábor iskola, 
Nagypál Ildi, Pannónia iskola, 
Ostrowskiné Papp Éva, Vass is-
kola, Sólyomné Ruttkay Éva, 
Gábor iskola

A közös munka meghozta a megérdemelt sikert
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Orbánnak 350 ezer forintos büntetést is kell fizetnie

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elmarasztalta Orbán 
Viktor miniszterelnököt, amiért több rendezvényen is gyerekek 
körében kampányolt azok szüleinek hozzájárulása nélkül – ér-
tesült az Index. 
Orbánnak el kellett távolítania a Facebook-
oldaláról az erről beszámoló videót, és az NVB 
a további jogsértéstől is eltiltotta. A törvénysér-
tés miatt Orbánnak 350 ezer forintos büntetést 
kell fizetnie. Nem csak a miniszterelnök kam-
pányolt óvodásokkal. Egy kampányesemény-
nyel kevesebbel kellett beérnie Rétvári Bence 
államtitkárnak is. A kismarosi óvoda ugyanis 
az utolsó pillanatban lemondta az ünnepséget, 
amelyre biodíszletként az óvodásokat próbálták 
felhasználni – írta a 444.hu.  A kampányra időzí-
tett átadóünnepséget vélhetően szülői tiltakozás 
miatt nem tartották meg. Az Indexet és a 444-et 
is megkereste egy, névtelenséget kérő apuka, mi-
után a tudomására jutott, hogy az óvoda, ahová 
négyéves gyereke jár, valamiféle kampányese-
ményben sántikál. Az intézmény nem közölte a 
szülőkkel, hogy a gyerekeknek miért marad el 

egy előre behirdetett színházi előadás, és miért 
kell helyette egyenpólóban megjelennie az óvo-
dában, ahol „egy közös kis tornázás” lesz. Végül 
az apuka egy meghívóból tudta meg, hogy az ön-
kormányzat és az óvoda valójában a tavaly már 
átadott sportpálya ünnepélyes átadójára készül, 
amin a polgármester mellett Rétvári Bence is fel-
szólal, és az eseményre a sajtót is várják. Az apu-
ka elmondta, erről meg sem kérdezték a szülőket, 
akiknek egyébként – a törvény szerint legalább-
is – joguk volna dönteni arról, hogy gyereküket 
fotózhatják-e vagy sem. Rétvári Bence egy má-
sik eseményen korábban sikerrel „dolgoztatott” 
meg óvodásokat. „Szívünkben hála vagyon, a 
szemünkben szeretet” – énekelték a kicsik a pi-
liscsabai Erdészkerti Óvoda megnyitóján, aho-
va kirendelték őket. (Fotó: Index/Orbán Viktor/
Facebook)

Győztek az óvodások

KÍNOS

Bakot lőtt
A Västerbotten megyei rendőrség 
március 28-án átadta Semjén Zsolt 
ügyét az ügyészségnek – írja a svéd 
SVT Nyheter. Itt döntenek arról, 
lesz-e folytatása annak az egyelő-
re lopásként kezelt esetnek, amely 
azután pattant ki, hogy kiderült, a 
magyar miniszterelnök-helyettes 
egy svéd gazda tulajdonában lévő 
háziasított rénszarvast lőtt ki. Niklas 
Jonsson korábban úgy nyilatkozott 
a legnagyobb svéd lapnak, hogy a 
rénszarvas egyértelműen az övé volt. 
„Az enyém. Látni a füljelzőt rajta. És 
senki sem kapott engedélyt arra, hogy 
kilője.”

BLAMÁZS

Lázár riogat
Zsinórban kilencedik alkalommal Bé-
cset nevezte meg a legjobb életminő-
séget kínáló városként a Mercer glo-
bális stratégiai tanácsadó cég, amely 
immár huszadik alkalommal tette 
közzé az Életminőség-kutatás című 
rangsorát. Bécs kiemelt helyezése 
azért is érdekes, mert alig két hete 
Lázár János, a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter a Facebook-oldalán 
közzétett egy – azóta eltávolított – 
videót arról, hogy az osztrák főváros 
egyik kerületében a bevándorlók ke-
rültek többségbe, ezért koszosak let-
tek az utcák, azt sugallva, hogy ez vár 
Magyarországra is, ha nem a Fidesz 
nyer a választásokon – írja az mno.
hu.

Tapasztalatcsere a stratégiáról
A vállalkozói találkozó kitűnő lehetőség a kötetlen beszélgetésre 

Negyedik alkalommal tartottak díjmentes vállalkozói és intézményi fórumot a KMO-ban, 
amelyre meghívták a Kispesten és Dél-Pesten élő és tevékenykedő vállalkozókat, intézmé-
nyekben dolgozókat. Az idei tapasztalatcsere központi témája a stratégia és a vállalkozói 
protokoll volt.

Az önkormányzattal közösen 
szervezett eseménynek helyet 
adó intézmény nevében Gábor 
Ilona igazgató arról beszélt, 
hogy a  Mi fán terem a stratégia 
címmel megszervezett konfe-
rencia nemcsak vállalkozóknak 
szól, hanem mindazoknak, akik 
szeretik előre megtervezni a 
munkafolyamatokat, háztartási 
kiadásaikat, fejlesztési lehetősé-
geiket. Egy helyi vállalkozásnak 
először mindig a helyi társada-

lomhoz kell pozícionálnia ma-
gát, majd csak azután készülhet-
nek el a közép- és hosszú távú 
tervek. A találkozó lehetőséget 
nyújt kötetlen beszélgetésre, 
egymás tevékenységével való 
ismerkedésre, valamint az ön-
kormányzat szakembereivel való 
eszmecserére. Burány Sándor, 
Kispest országgyűlési képvise-
lője közgazdászként azt fejte-
gette, hogy a társadalom tagjai-
nak, fiataloknak és felnőtteknek 

egyaránt hiányosak az ismeretei 
a társadalmi folyamatokról, így 
arról, hogy milyen fontos tagja, 
része a társadalomnak a vállal-
kozói réteg. Mintha nem lenne 
világos, hogy az általuk megter-
melt adóbevételek adják a társa-
dalom zavartalan működésének 
alapjait. Ha nem vállalkozásba-
rát a kormány, illetve csak a mul-
tinacionális cégek tevékenységét 
támogatja, akkor olyan óriási ter-
heket ró (Magyarországon hat-

vanféle adót) a mikro-, a kis- és 
középvállalkozásokra, amelyek 
lehetetlenné teszik a fenntartható 
fejlődést, magát a vállalkozást. 
A rendszerváltás óta arról szól a 
politika, hogy miként lehetne se-
gíteni a kisvállalkozásoknak, de 
eddig igazi, élénkítő hatású meg-
oldást nem sikerült találni.
Vinczek György alpolgármes-
ter, a találkozó házigazdája az 
önkormányzat néhány helyi 
vállalkozást segítő, élénkítő 
bberuházását és tervét mutatta  
be jelenlévőknek. Vázlatosan 
ismertette az átépülő Bozsik 
stadiont, a hamarosan elkészülő 
Dél-pesti Utánpótláscentrumot, 
a KAC-pályán épülő kézilabda-
csarnokot, illetve műfüves fut-
ballpályát, A volt KRESZ-park 
helyén megújuló parkot, a vizes 
játszótér második ütemét, a bő-
vülő kerékpárhálózatot, illetve a 
megújuló wekerlei kispiacot. Ez 
alkalommal örömmel jelentet-
te be, hogy a tervek szerint lesz 
mozi a KÖKI Terminálban.
Madar Norbert üzletágvezető 
(GKI Digital Kutató és Tanács-
adó Kft.), Stratégia nélkül nem 
megy címmel tartott előadást. A 
szakember beszélt a tudatos ter-
vezés fontosságáról, a vállalko-
zásoknál elengedhetetlen helyes 
kérdésfelvetéstől, dilemmákról, 
a célok helyes kijelöléséről, a 
számokra alapozott, megfontolt 
döntéshozatalról.  Dr. Marczi 
Erika cégvezető (Diamonds In-
ternational Corporation Magyar-
ország Kft.) a vállalkozás kocká-
zatáról, a kockázat vállalásának 
jogi, műszaki, humán- és tőkevi-
szonylatairól, és azok kezelésé-
nek lehetséges módjairól beszélt. 
Sokan várták, és nem csalódtak, 
Görög Ibolya protokoll-szakta-
nácsadót (G-Protokoll Bt.), aki 
az üzleti protokollról, a megjele-
nés, a viselkedés, az öltözködés 
fontosságáról tartott fergeteges, 
sok-sok példával színesített elő-
adást. 

Gábor Ilona, a KMO igazgatója  
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 CIVIL 

Áprilisban már pályázhatnak a ke-
rületi civilszervezetek az önkor-
mányzathoz támogatásért program-
jaik megvalósításához, és várhatóan 
újraindítják a társasházak felújítását 
segítő alapot – hangzott el többek 
között a kispesti civil fórum tavaszi 
összejövetelén. Elsőként Gajda Péter 
polgármester adott rövid tájékozta-
tást a tavaly novemberi fórum óta 
eltelt időszak legfontosabb esemé-
nyeiről és a várható feladatokról. A 
fórumon szintén résztvevő Burány 
Sándor megerősítette, a kormány 
nem fogadta el azt a kerületi kezde-
ményezést, hogy a Határ út kerüljön 
közigazgatásilag is Kispesthez, és 
legyen a kerület feladata az itt fo-
lyó átépítés befejezése. Ugyancsak 
kérdésként merült föl az új Galvani 
híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat. 
Ígéret van arra, hogy olyan megoldás 
születik, amely megfelel az itt élők-
nek is. Elfogadható lenne, hogy a jö-
vőben a Határ út szervizút maradna 
a Wekerlén élőknek, és a forgalmat a 
föld alá vinnék, így az erdő is meg-
maradhatna – tette hozzá Gajda Pé-
ter. Ez alkalommal jelentette be azt 
is, hogy a tervek szerint újraindítják 
a 2010 előtt már létrehozott, társas-
házaknak szánt 25 millió forintos 
felújítási alapot, amelynek kiírásáról 
majd a képviselő-testület dönt ápri-
lisban. A fórum második részében 
Danielisz Béla főiskolai tanár és  
Sikó Ildikó településbiztonsági ta-
nácsadó tartott előadást „A település 
biztonsága, környezetünk biztonsága 
– hogyan óvhatjuk egészségünket és 
környezetünket?” címmel a környe-
zettudatos életvitel fontosságáról és 
a szemléletváltás fontosságáról. 

Dr. Orsós Zsuzsanna biológus, egyetemi adjunktus volt a 
második vendége az önkormányzat oktatási-motivációs elő-
adássorozatának. Az Erkel iskolában tartott programot az 
önkormányzat romaügyi referense szervezte. A sorozat példa-
mutatással, érzékenyítéssel segíti a cigány származású fiatalok 
társadalmi felzárkózását.

Érzékenyítő foglalkozás
az Erkel iskolában

Ezúttal az Erkel iskola 7-8. osztályos diákjai hall-
gathatták az egészségkutatással, a magyarországi 
cigány lakosság egészségügyi állapotának vizsgá-
latával foglalkozó dr. Orsós Zsuzsannát. Az egye-
temi adjunktus arról beszélt, hogy mitől rosszabb 
a hazai roma népesség egészségi állapota, mint 
általában a magyar lakosságé. Saját életét állítot-
ta a változtatás lehetséges példájaként a gyerekek 
elé: nagyon rossz körülmények között élt, de a 
szorgalom, a kitartás, a hit, az akarat, valamint 
az önbizalom és a biztatás segítették életpályáján. 
Különösen kiemelte a segítő és támogató bizta-
tást, amelyet azért is tart fontosnak, mert a nehéz 
körülmények között élve nem biztos, hogy van 
önbizalma egy gyereknek, tanulás nélkül pedig 
nehéz változtatni a helyzeten. Dr. Orsós Zsuzsan-
na a cigányok és svábok lakta Tolna megyei Né-
metkéren született egy hétgyerekes cigánycsalád 

legkisebb gyermekeként. Helyben járt általános 
iskolába, majd Pécsett tanult középiskolában, és 
vegyipari technikus lett. Egyetemi tanulmányait 
Szegeden és Pécsett végezte, biológus diplomát 
szerzett. A Magyar Tudományos Akadémia első 
cigány doktori ösztöndíjasa volt, jelenleg a Pécsi 
Tudományegyetem Általános Orvostudományi 
Karának Orvosi Népegészségtani Intézetében 
egyetemi adjunktusként dolgozik, ahol orvoso-
kat, gyógyszerészeket és fogorvosokat tanít. 
Kállai Szilvia, az önkormányzat romaügyi refe-
rense lapunknak elmondta, az egyes előadásokon 
olyan sikeres, diplomás cigány emberekkel talál-
kozhatnak a diákok, akik példát tudnak mutatni 
nekik, főképp a roma gyerekeknek, hogy elhigy-
gyék, a tanulás érték.

Dr. Orsós Zsuzsanna élete példa lehet

Óriási volt az izgalom az ajándékátadón

Játékokat és eszközöket kaptak az óvodák a pályázati támoga-
tásból megvalósított környezettudatos szemléletformáló prog-
ram keretében. A tavaly beadott pályázatra hárommillió forin-
tot nyert az önkormányzat a Földművelésügyi Minisztériumtól, 
amelyből egymilliót fordított az ovis játékokra és eszközökre.
Az ajándékok egy részét jelképesen a Wekerlei 
Kultúrházban adták át, ahol az óvodai szakmai 
munkaközösség harmadik alkalommal szervezte 
meg a gyerekek számára környezetvédelmi prog-
ramját a víz világnapja alkalmából.  A projekt 
célja tudatosítani a kicsikben és az idősebbekben, 
hogy sok apró dologgal is sokat lehet tenni azért, 
hogy tisztább, zöldebb és rendezettebb legyen a 
szűkebb és a tágabb környezetünk. A gyerekek 
és idősek számára indított, március végéig tartó 
program keretében a kispesti nagycsoportos óvo-
dások megismerkednek a XVIII. kerületi Szemlé-
letformáló és Újrahasználati Központtal, az óvo-
dák játékokat és eszközöket kapnak, az idősek és 

civilszervezetek számára az idősek klubjaiban, 
valamint a Civil Fórumon és a Szenior Akadémi-
án tartottak és tartanak szemléletformáló előadá-
sokat, a lakosság tájékoztatására pedig szemlélet-
formáló kiadványt jelentet meg az önkormányzat, 
amely az összes önkormányzati intézményben 
elérhető lesz. A jelképes átadón tizenhét szelek-
tív kukát (óvodánként 1-1-et), 78 darab Mimó és 
Csipek a városban című könyvet (az összes kerü-
leti óvodás csoport számára), 1700 foglalkoztató 
füzetet (a kerületi óvodásoknak) és 45 környezet-
védelmi társasjátékot (nagycsoportonként 1-1-et) 
kaptak a kispesti óvodák és óvodások. 

Szemléletformáló
program óvodásoknak  

BEIRATKOZÁS

Óvodaválasztó 
Wekerlén
Április 13-án, pénteken 15.30-tól 
17.30-ig a kisgyermekes szülők a ke-
rület óvodáival ismerkedhetnek a We-
kerlei Kultúrházban. Melyik óvodát 
válasszuk a kerületben? Hol, milyen 
szolgáltatások várják a csemetéket? A 
tájékoztató első felében az általános 
tudnivalókról, jogi kérdésekről be-
szél Ikladiné dr. Petres Veronika, az 
önkormányzat Humánszolgáltatási és 
Szociális Irodájának vezetője. Majd 
a kispesti önkormányzati és egyházi 
fenntartású óvodák vezetői mutatják 
be az intézményeiket. A részvétel díj-
talan!

MODELLEK

Stylist
a könyvtárban
Ágoston Bettina stylist volt a kispesti 
Üllői úti könyvtár vendége. Segítsé-
gével megtudhatták a résztvevők, mit 
kell ahhoz tennünk, hogy jól érezzük 
magunkat a bőrünkben. Az előadás 
végén az alaktípusokat és a hozzá-
juk illő ruhákat alkalmi modellek 
mutatták be, akik a könyvtár helyi 
munkatársai voltak. „Szerettük volna 
bemutatni, hogy belőlünk, teljesen 
hétköznapi könyvtárosokból vagy 
bárkiből, milyen csinos, dögös, eset-
leg vagány nő, illetve férfi válhat” 
– mondta Popovics Beatrix könyvtár-
vezető.

Fórum
a kerület életéről



Tanácsaim ingatlant
bérbeadóknak
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Bérbeadók rémálma, ha a bérlőtől csak hosszas pereskedés és jelentős 
anyagi károk mellett lehet megszabadulni. Ennek elkerülése érdekében 
érdemes a bérbeadás előtt végiggondolni azokat a lehetőségeket, ame-
lyek a bérbeadást biztonságosabbá teszik. A legfontosabb, hogy mielőtt 
a  vagyont érő lakásunkat a bérlők használatába adjuk, győződjünk meg 
arról, hogy kellő bizalommal lehetünk-e a bérlő iránt. Nevezetesen, 
hogy a bérleti díjat, valamint a lakással kapcsolatos költségeket meg 
tudja fizetni, a használatába adott lakást és berendezéseit nem lakja le, 
nem teszi tönkre, és az együttélés normáit betartja. Ezért is tanácsolom, 
hogy a bérleti szerződés megkötése előtt érdemes tájékozódni, hogy a 
bérlőnek van-e munkahelye, megfelelő jövedelme, korábban hol lakott 
és miért változtatott lakhelyet, mik a családi körülményei, kedvtelésből 
tart-e háziállatot és így tovább. Ezen információk elsősorban magától 
a bérlőjelölttől szerezhetők be. Mindezek figyelembe vétele mellett is 
érdemes a bérbeadó biztonságát szolgáló egyéb körülményekre is te-
kintettel lenni. Ilyen a bérleménybe való bejelentkezés. Az természetes, 
hogy például a bérlő gyermekének iskolája vagy orvosi ellátás miatt a 
bérelt ingatlanba be akar jelentkezni. Erre két lehetőség van. Egyrészt az 
állandó tartózkodásra való bejelentkezés, másrészt az állandó lakóhely 
megtartása mellett tartózkodási (ideiglenes) lakhely létesítése. Érdemes 
azonban a bejelentkezéshez való hozzájárulással egyidejűleg a bérlővel 
aláíratni a kijelentkezésre vonatkozó nyomtatványt is, melyet a bérbeadó 
magánál tart. Lehetőség van kényszerkijelentésre is, de ez már problémá-
sabb és nehezebben érvényesíthető. Biztonságos megoldás, ha a bérleti 
szerződéssel egyidejűleg a bérlő közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú 
kijelentkezési nyilatkozatot tesz, illetve hogy magát a bérleti szerződést 
közjegyzői okiratba foglalják, és így nincs szükség külön nyilatkozatra. 
A lényeg, hogy a bérlő közokiratban vállal kötelezettséget, hogy az in-
gatlanból a bérleti jogviszony megszűnésekor kiköltözik. Így elkerülhető 
a hosszadalmas bírósági eljárás, mert a kiürítés közvetlenül, akár rend-
őri közreműködéssel is végrehajthatóvá válik. Lehetőség van arra, hogy 
a bérlő a közműszolgáltatókkal szerződést kössön, a számlákat nevére 
állítsák ki. Ezzel szemben azt tanácsolom, hogy a mérőórák ne kerülje-
nek a bérlő nevére, mert így a bérbeadón múlik, hogy a közműszámlák 
kiegyenlítésre kerülnek, továbbá nem fordulhat elő a közműtartozások 
felhalmozódása. Az elszámolás másrészt rendszeressé teheti a bérlővel 
való kapcsolatot, egyeztetett időpontban az ingatlan rendeltetésszerű 
használatának ellenőrzését is. A bérleti szerződéssel kapcsolatos jogi kö-
vetelmények mellett figyelemmel kell lenni a biztonságot előtérbe helye-
ző szempontokra is.      

Hegyi András
AnDeZ Kft.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* * *

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Listás képviselő
Lazányi Ferenc (Fidesz-KDNP)
Minden hónap első szerdáján
17.00–18.00 óra között
Wekerlei Társaskör Egyesület
(Kós Károly tér 10.)

Listás képviselő
Ferenczi István (LMP)
Telefonos egyeztetés alapján folyama-
tosan (06-20-239-2122)

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

POLGÁRMESTERI HIVATAL 
1195 Budapest, Városház tér 18-20. • Tel.: 3474-500

H: 14:00-18:00 • K: ZÁRVA • Sz: 8:00-16:30 • Cs: ZÁRVA • P: 8:00-12:00

RECEPCIÓ
H: 8:00-18.00 • K: 8:00-16:30 • Sz: 8:00-16:30 • Cs: 8:00-16:30 • P: 8:00-12:00

KERÜLETI HIVATAL, OKMÁNYIRODA
H: 7:00-17.00 • K: 8:00-18:00 • Sz: 8:00-20:00 • Cs: 8:00-18:00 • P: 8:00-15:00

ÜGYFÉLFOGADÁS A VÁROSHÁZÁN
FELNŐTT 24 ÓRÁS ORVOSI ÜGYELET
1195 Budapest, Petőfi u. 49.
Telefon: 282-9692
GYERMEKORVOSI ÜGYELET:
1089 Budapest, Üllői út 86.
Heim Pál Gyermekkorház
(éjszaka, hétvége és ünnepnapok)
Telefon: 264-3314
KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET
1195 Budapest, Ady Endre út 122-124.
Telefon: 347-5900
YAMAMOTO REHABILITÁCIÓ INTÉZET
1196 Budapest, Petőfi u. 79.
Telefon: 281-3035

EGÉSZSÉGÜGY

Hegyi András
írása
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9.990 FtFékfolyadék csere

25.990 FtMűszaki vizsga
9.990 FtMűszeres motor-diagnosztika

10% kedvezmény
Levegő és pollenszűrő

Olajcsere
AKCIÓ! AJÁNDÉK  

ADALÉK!

Gumicsere + tárolás 
csomag AKCIÓ!
10% kedvezmény
Csak márciusban!

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

BÁDOGOS, TETŐFEDŐ, ÁCS, KÉ-
MÉNYFELÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁL-
LALOK! TEL.: 280-1271, 06/20-
532-7823

Ha tud olyan kis munkát, amit 
más nem vállal el, mi szívesen 
elvégezzük. Kőműves, burkoló, 
festők, vízvezeték szerelő szak-
emberek állnak rendelkezésére. 
Tel.: 06/30-486-7472

Gyógypedikűr, manikűr, teljes 
test, talpmasszázs /nem szex/. 
Gyengéd csontkovácsolás Bowen 
technikával, amitől elfelejtheti 
nyakfájását, lumbágóját 2-3 alka-
lom után. ildikó tel.: 295 3998, 20 
335-5653

Redőnyös munkák készítése, ja-
vítása, gurtnicsere, szúnyogháló, 
reluxa, harmonika-ajtó, roletta. 
Megbízhatóság, elfogadható 
ár. Tel.: 276-5827 üzenet, mo-
bil:06-30-212-9919

Bádogos, tetőfedő (beázások 
megszüntetése) tetőszigetelés, 
burkolás, festés, kőműves (ké-
ményfelújítás) vízszerelési mun-
kák vállalása. 
Családi Ház és lakásfelújítás, hő-
szigetelés azonnali kezdéssel, 
ingyenes kiszállás és árajánlat. 
nyugdíjasoknak 10% kedvez-
mény. Tel.: 06 30-557 90 74, 06 
20-536 03 69

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

SZŐNYEGTISZTÍTÁS-és KÁRPIT-
TISZTÍTÁS! Melegvizes mélymo-
sás, vegytisztítás, szegés, javítás, 
függöny mosás, takaró mosás. 
Háztól - házig 2 nap alatt! Ottho-
nában is vállaljuk padlószőnyeg 
tisztítását,ülőgarnitúrák, fotelek, 
székek, irodabútorok textilkár-

pit tisztítását. 20 éves tapaszta-
lat EU minőség, garancia! www.
szonyegexpressz.hu Telefon: 06-
1-280-75-74, 06 30-94-94-360

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

Kispest központi, kertes negye-
dében hobbykert (100 négy-
szögöl) művelésre kiadó. Tel.: 06-
70-212-6553

Megnyitottunk! Bevezető árak! 
Teljes körű személyi edzés és 
regeneráció. Köpöly, moxa, 
testgyetya, nyirokmasszázs, hul-
lámmasszázs. Könnyen megköze-
líthető,
parkolás ingyenes. Fb/Exclusive 
Mozgás&Rehabilitáció Stúdió. 
Tel.: 0670/241-8657

VÍZ, FŰTÉS, SZANITER szerelést 
vállalok, minőséggel, gyorsan, 
garanciával. Hívjon bizalommal. 
Tel.: +36707010446  

2018-BAN VISSZATÉRÍTIK A 
NYELVVIZSGÁK  ÁRÁT! UGYE AZ 
IDÉN MÁR FOLYÉKONYAN SZE-
RETNE ANGOLUL MEGSZÓLALNI? 
NYELVVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÍ-
TÉS ÉRDEKLI? ÁLLÁSINTERJÚRA 
VAGY KÜLFÖLDRE KÉSZÜL?
ÚJ TANFOLYAMAINK 4-6 FŐS 
MINICSOPORTOKBAN NYELVSTÚ-
DIÓNKBAN  MOST INDULNAK, 
45000 FT ÁFÁVAL/40 ÓRA, 10 HÉT.
CHAT ANGOL NYELVSTÚDIÓ ÉS 
FORDÍTÓIRODA, KISPEST, HU-
NYADI UTCA 47. 
06-70-238-1226 és 282-60-82 

Rövidáru-Méteráru bolt! Cím: 
1196 Budapest, Kossuth L. u. 68. 
Ny: H-P: 8-16.00.
Tel.: 06-1/280- 1147, 06-20/261- 
3252

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

Rácskészítés ajtóra, ablakra, er-
kélyre előtető készítés, lakótelepi 
erkélyre. Korlátfelújítás, üvege-
zéssel, festéssel is. Egyéb lakatos 
munkák – javítások. Tel.: 061-284-
2540, 0670-209-4230

Festés, tapétázás, mázolás, bur-
kolás, kőműves munkák, vizes 
munkálatok, kartonozás vagy 
igény esetén teljes lakásfelújítást 
vállalok! Hívjon bizalommal. Tel.: 
0630-989-1203

Pedikűr, manikűr az Ön otthoná-
ban. 0630-183-2839

KONTÉNERES SITT, LOM, SZEMÉT-
SZÁLLÍTÁS, sóder, homok, murva, 
föld. Tel.: 061-282-1201, 0630-
942-9460

RÉGISÉG

Szakbecsüs hölgy vásárol boros-
tyán ékszereket. Emellett vásáro-
lok teljes hagyatékot, festménye-
ket, porcelánokat, ezüstneműket. 
Teljes lomtalanítást vállalunk. Díj-
mentes kiszállás.
Tel.: 0670-411-7646

INGATLAN

24 éve működő WEKERLE INGAT-
LANIRODA keres komoly vételi 
szándékkal rendelkező ügyfelei 
részére eladó-kiadó házakat, ház-
részeket! Ügyfélbarát, személyre 
szabott jutalék! Hívjon bizalom-
mal! Fórizsné Baráth Brigitta Tel.: 
0630-933-2592

A több mint húsz éves szakmai 
tapasztalattal rendelkező AnDeZ 
Ingatlaniroda ügyfelei részére 
keres eladó lakásokat. Korrekt és 
szakszerű ügyintézés, alacsony 
jutalék. 06-20/389-6675 www.
andezingatlan.hu

Eladásra kínálunk Kispest Óváros-
ában  (19. kerület) központi helyen 
egy 250 nm-es telken lévő, össze-
sen 60 nm-es, jó állapotú, cirkó fű-
téses, csendes, teljesen leválasztott 
házrészt. Közvetítők kíméljenek! 
Tel.: 0620-296-3555

Eladó Soroksár-Újtelepen  (23. ke-
rület) – a Dél-Pesti Kórház közelé-
ben  - egy 180 nm-es telken lévő, 
összesen kb. 80 nm-es, NAGYON 
JÓ ÁLLAPOTÚ, cirkó fűtéses, KLÍ-
MÁS, riasztós, csendes házrész. 
Közvetítők kíméljenek!
Tel.: 0620-466-8498

Tápiószentmárton üdülőterüle-
tén kettő hétvégi emeletes fa, il-
letve téglaház kedvezményesen 
eladó. Meleg vizű strand közelé-
ben, részletfizetési lehetőséggel. 
Tel.: 0620-367-7067

ÁLLÁS

Előfizetői újságok kézbesítésére 
keresünk hajnali munkavégzéssel 
kerékpáros kézbesítőt. Munka-
kezdés 02.00-07.00-ig. Tel.: 0620-
221-6247

OKTATÁS

2018-BAN MÁR FOLYÉKONYAN 
SZERETNE ANGOLUL MEGSZÓ-
LALNI? NYELVVIZSGÁRA VALÓ 
FELKÉSZÍTÉS ÉRDEKLI? ÁLLÁSIN-
TERJÚRA KÉSZÜL?
NYÁRI SZEMESZTERI TAN-
FOLYAMAINK 4-6 FŐS 
MINICSOPORTOKBAN NYELVSTÚ-
DIÓNKBAN  MOST INDULNAK, 
43000 FT ÁFÁVAL/40 ÓRA. INTEN-
ZÍV ÉS FÉLINTENZÍV CSOPORTOK, 
AKCIÓS ÁRON A NYÁRRA: 37000 
Ft/ 40 óra.
CHAT ANGOL NYELVSTÚDIÓ ÉS 
FORDÍTÓIRODA, KISPEST, HU-
NYADI UTCA 47. 
06-70-238-1226 és 282-60-82

EGYÉB

Külföldre költözés miatt vadonat-
új téli-nyári gumi – felnire szerel-
ve – nagyon olcsón eladó. Sze-
mélyautóra. Tel.: 061-280-5434
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1192 Budapest, Kábel u. 10.
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25 éves a

2014

BAN!BAN!

Minõségi
nyelvoktatás
Kispestenn

 Angol, német, spanyol, francia, és olasz 
  nyelvtanfolyamaink január közepén 
   indulnak délelõtt, délután és szombaton, 
    minden tudásszinten, wekerlei helyszíneken.

ÁRAK
  8 - 12 fõs csoportban:  60.000 Ft/ 60 óra
   4 - 7 fõs csoportban:  72.000 Ft/ 60 óra

Nyelviskolánk: 
–  az Euro vizsgaközpont angol és 

német akkreditált vizsgahelye
–  vizsgafelkészítõ tanfolyamokat indít  

alap-, közép- és felsõfokon
– engedélyezett képzési programmal 
rendelkezik angol, spanyol, német, 
francia és olasz nyelvekbõl, ezért ezek 
a tanfolyamok ÁFA-mentesek

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

Jelenttkkkkke éézés iiing
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www.shetland.hu
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Minden pénteken:
16:30 - 17:30

Helyszín:
Erkel Ferenc
Általános Iskola
kis tornaterme

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

LAJOS UTCA 50. SZ. ALATT, VAGY
A (0620) 296-3555 TELEFON SZÁMON.

KEDVEZMÉNYES
HIRDETÉSI
LEHETŐSÉG


