
XXIV. évfolyam 4. szám 2019. április

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

* A
 v

ál
to

zá
s 

jo
gá

t f
en

nt
ar

tju
k.

A
z 

ak
ci

ó 
id

őt
ar

ta
m

a:
   

  
20

19
.0

3.
04

.–
20

19
.0

5.
31

.

Írásunk a 19. oldalon

Vass-gála
az iskolában

5. oldal

Kezdődhet a kerület egyik 
legnagyobb, 200 millió 
forintos idei beruházása 
a Kispesti Százszorszép 
Óvodában.

GAJDA PÉTER
Intézményfelújítás

7. oldal

BOGÓ JÓZSEFNÉ
Dohányboltok
Sok a panasz. A boltok 
környezete szemetes és 
zajos, mert sokan az üz-
letek előtt isznak, esznek, 
ücsörögnek.
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SZABÓ DÁVID
írása

HÓNAP
-TÁR

Nincs abban semmi különös, ha valaki megválik valamilyen tulajdonától, 
legyen az lakás, használt gépkocsi, bútor, konyhaszekrény, kinőtt tornacipő. 
Még abban sincsen semmi kivetnivaló, ha bankjától, gyárától, vállalkozásá-
tól, cukrászdájától, ne adj’ isten, focicsapatától válik meg tulajdonosa.
A hír nem  robbant bombaként, hiszen a Honvéd tulajdonosa hosszú ideje 
mondogatta már, hogyha valaki jól megfizeti, eladná a klubot. George F. He-
mingway 10 millió eurós (3,25 milliárd forint) vételárról beszélt korábban.
És lám-lám, a Bozsik stadion 12 milliárdos átépítése előtt, annak alapkő-
letétele után nem sokkal lett is új tulajdonos, nem  is akárki: a Metalcom-
csoporthoz tartozó befektetőcég, a Reditus Equity Zrt. megvásárolta a Hon-
véd Futball Club Kft. 100 százalékos üzletrészét a Quinex America LLC-től, 
azaz a Hemingway Group leányvállalatától. A vállalat arról lett országosan 
ismert, hogy a déli határon épített kerítést, ezért öt év alatt 6,5 milliárd fo-
rintot kap a magyar államtól, de szintén a Metalcom-csoport építette ki a 
jelzőrendszerrel ellátott „okoskerítést” is, sajtóértesülések szerint 18 milliár-
dért. Bár a vételárat a felek nem hozzák nyilvánosságra, de valószínű, hogy a 
magyar futball legnagyobb értékű tranzakcióját hajtották most végre. És ettől 
a ponttól válik érdekessé a történet.
A hírérzékenyeknek már korábban gyanús lehetett az is, míg a Ferencvá-
rosnál, a Vidinél vagy éppen a Puskás Akadémiánál rengeteg a támogató, 
addig a Honvéd Európa egyetlen szponzor nélküli bajnokcsapata, amely éve-
kig sikertelen volt a közbeszerzésen, de tavaly ősszel mégis kiderült, hogy 
a felcsúti telephellyel bejegyzett, a Pancho Aréna pályáját építő Pharos 95 
Sportpályaépítő Kft. a West Hungária Bau Kft.-vel közösen 2020-ra új arénát 
húz fel Kispesten.
Sőt, most már láthatjuk, az sem lehetett véletlen, hogy tavaly szeptemberben 
maga Orbán Viktor adta át Budapest Honvéd FC Magyar Futball Akadémiá-
jának új kertvárosi utánpótlásközpontját, amit szintén Pharos 95 Sportpálya-
építő Kft. épített.
George F. Hemingway Honvédért tett erőfeszítéseit nem vitatja senki: a tulaj-
donában álló, nevadai székhelyű befektető társaság 2006-ban vásárolta meg 
a rossz állapotú, ám nagymúltú labdarúgóklubot, és két Magyar Kupa-győ-
zelemhez, valamint egy bajnoki címhez vezette Puskás Ferenc volt csapatát, 
miközben felépítette a hazai utánpótlásképzés egyik legerősebb bástyáját, a 
Magyar Futball Akadémiát, amire talán a legbüszkébb volt: „Örömmel tölt 
el, hogy a munkám eredményeként a Honvéd ismét a magyar labdarúgás 
egyik legstabilabb hátterű és legsikeresebb klubja lett, méltó régi hírnevéhez. 
A legbüszkébb mindazonáltal nem is a magyar bajnoki címre vagy a ku-
pagyőzelmekre vagyok, hanem hogy sikereinket jelentős részben a Magyar 
Futball Akadémián folyó kimagasló szakmai munkára, az ott képzett fiatal 
magyar játékosokra tudtuk alapozni” – nyilatkozta.
Az eladásban nem is találnánk semmi kivetnivalót, de vélhetően ezzel a 
tranzakcióval hosszú távon nem csak egy szókimondó tulajdonossal lett sze-
gényebb Kispest…

Öcsi bácsi, Te mit szólsz ehhez?

LEVESEK
350 FT-TÓL

FŐÉTELEK
600 FT-TÓL

DESSZERTEK 
300 FT-TÓL

NYITVA TARTÁS:
H-P: 11:00-18:00

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

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

Ebéd házhozszállítást vállalunk!
Email: konyhakert19@gmail.com

2018-2019
2018/19-ES FÉLÉV II. FÉLÉVES ELŐADÁSAI

AZ ELŐADÁSOK HELYSZÍNE:
Kispesti Önkormányzat Díszterme 
(Budapest XIX. kerület, Városház tér 18-20.)

Regisztráció
és további információk:

Telefon: (061) 347-4525
Email: gajda@kispest.hu

2019. február 26. kedd, 16 óra:

Dr. Jászberényi József: Az idősödés
személyes feldolgozása - utak, zsákutcák
A program vezetője egyórás előadásában elsősorban az időskori fizikai,
lelki és szellemi állapotváltozásokat írja le, s javaslatokat fogalmaz 
meg
az alapvető, bennünk lejátszódó időskori változásfolyamatok hatékony
kezelésére.

2019. március 5. kedd, 16 óra: 

Kovács György: Játszmák a családban
A társadalmi szerepeink változásai gyakran a családon belüli, megszo-
kott rendet is átalakítják idős korunkra. Az ezzel kapcsolatos nehéz-
ségekről, a „harcról”, és hatékony, mindenkinek jó megoldást kínáló 
megoldásokról beszél a népszerű geronto-andragógus előadó.

2019. március 12. kedd, 16 óra: 

Dr. Báthory Orsolya: A könyvtárak
átalakulása - a tudástárból a közösségi
központok felé
A kispesti történész előadása sok képpel és filmbejátszásokkal mutatja 
meg, hogy ma már a könyvtárnak Nyugaton mennyiféle különleges 
funkciója van, s a ma könyvtárosai milyen hatalmas közösségszervező 
munkát végeznek.

2019. március 26. kedd, 16 óra: 

Dr. Kiss-Benedek József: Közel-Kelet, katonai 
biztonságpolitika, terrorizmus
Az ismert biztonságpolitikai szakértő a legfrissebb biztonságpolitikai
tendenciákat ismerteti, főként a terrorizmus elleni védekezés kapcsán.

2019. április 2. kedd, 16 óra:

Monspart Sarolta: Mozogni jó
- Idősen is fitten!
Az országos gyaloglóklub-hálózat ötletgazdája, aki egyben tájékozó-
dási-futásvilágbajnok, a fizikai mozgás fontosságáról szól előadásá-
ban.

2019. április 16. kedd, 16 óra: 

Dr. Laki Ildikó: Alapvető társadalmi
problémák időseink körében
Az MFE kiváló szociológusa aktuálpolitikai értelmezésektől függetlenül 
a tudomány leíró szemléletével mutatja meg az idősek helyét a mai 
magyar társadalomban.

2019. április 30. kedd, 16 óra: 

Dr. Jászberényi József: Korunk pestise,
a demencia - mit segíthet a tanulás?
Az utóbbi években a világon több millióval növekedett a demensek 
száma. A népbetegség felismeréséről és a tanulás megtartó szerepéről 
szól az egyórás, ismereterjesztő előadás.
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Idén is március végén tartották a Bolyai-
gálát. A szülők a belépők árával támo-
gatták az iskolát. Ezen kívül ajándékokat 
ajánlottak fel a tombolára, és ebből a be-
vételből hagyományosan a Bókay Gyer-
mekklinikát támogatják. A fináléban a 
színpadon 300 gyerek énekelt közösen a 
pedagógusokkal – tudtuk meg az intéz-
mény vezetőjétől, Röhrig Évától. A pro-
dukciókban az iskola mind a 480 diákja 
részt vett. Az osztályok hetek óta  ké-
szültek igényes produkcióikkal: ötletek 
cseréltek gazdát, szabadon választhattak 
témát, táncot, zenét.

Gála a Bolyaiban  

HAGYOMÁNY

KIÁLLÍTÁS

Saját ajándéktárgyaiból állított össze 
kiállítást Dániel Gáborné, Éva néni, 
a Bolyai iskola napközis nevelője.  A 
szuvenírkiállításon láthatunk díszes 
bögréket, hűtőmágneseket, kulcstartó-
kat, játékfigurákat, amelyek nemcsak 
szépek és képesek felidézni a nyaralás 
emlékképeit, hanem magukon viselik 
egy-egy ország jellegzetességeit, épüle-
teit, színeit, jelképeit. Éva néninek nem 
ez az első kiállítása az iskolában, hiszen 
eddig már kilenc tematikus bemutatót 
szervezett.  A kiállítás 2019. május 31-
ig látható az iskola aulájában.

Szuvenírmustra

Világos és a szakmai igé-
nyeknek is megfelelő cso-
portszobával bővült Család- 
és Gyermekjóléti Központja 
– tudtuk meg Vighné Vincze 
Erzsébettől, a Kispesti Szo-
ciális Szolgáltató Centrum 
(KSZSZC)  vezetőjétől, 
amikor családias eseményen 
ünnepélyesen is átadta Fried-
rich Gábornak, a Család- és 
Gyermekjóléti Központ 
szakmai vezetőjének és az 
iskolai szociális gondozással 
foglalkozó munkatársainak 
a régen várt új közösségi 
helyiséget. Bár még néhány 
felszerelés hiányzik, de a 
szakemberek számára fon-
tos lépés ez az átadó, hiszen 
végre lesz egy olyan, kultu-
rált körülményeket biztosí-
tó helyiség a hozzá tartozó 
udvarral, ahol akár a hátrá-
nyos helyzetű családok nyári 
programjait, akár a pálya-
orientációs foglalkozásokat, 
de bármilyen más közösségi 
programot megtarthatnak – 

mondta el Vighné Vincze 
Erzsébet, aki ez alkalommal 
is köszönetet mondott kollé-
gáinak azért, hogy ők maguk 
is kivették részüket a cso-
portszoba kialakításában, ha 

kellett, kétkezi munkával is. 
Vinczek György, a szociális 
területet felügyelő alpolgár-
mester tájékoztatása szerint 
az oktatási intézmények-
ben korábban megszüntetett 

gyermekvédelmi felelősök 
helyére tavaly óta 1000 gye-
rekenként egy-egy szociális 
munkást kell biztosítania az 
önkormányzatnak a kerületi 
köznevelési intézmények-
ben, óvodától a középiskolá-
ig. Ez Kispesten azt jelenti, 
hogy a Külső-Pesti Tanker-
ületi Központ által fenntar-
tott iskolákban 4, míg az ön-
kormányzati óvodákban egy 
szociális munkás foglalkozna 
gyermekvédelemmel, de az 
önkormányzat döntése alap-
ján ez a létszám újabb négy 
fővel bővülhetett, így kilenc 
szakember tudnak biztosítani 
erre a feladatra, ami jelentős 
segítség lesz majd. 

Április 18-án egy vidám PROGRAMMAL, a 
családokkal és a gyerekekkel közösen 
avatják föl azt az új csoportszobát, 
amelyet most adtak át a KSZSZC Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központjában,
a Táncsics Mihály utca 7-ben.

Csoportszobát kaptak 
az iskolai gondozók

Kilenc szakembert biztosít az önkormányzat erre a feladatra

KILENC SZOCIÁLIS 
MUNKÁST BIZTOSÍT 
A KERÜLET

Az óvoda külső homlokzatá-
nak felújítása és szigetelése, 
újbóli színezése, lábazatának 
festése után, amelyre az ön-
kormányzat csaknem 20 millió 
forintot költött, kezdődhet a 
kerület egyik legnagyobb, 200 
millió forintos idei beruházása. 
Ennek során a 36 évvel ezelőtt 
épült Százszorszép óvoda bel-
ső tereinek teljes gépészeti és 
építészeti felújítása zajlik. Az 
elmúlt években itt már meg-
újult a világítási rendszer, és 
tavaly kicserélték az udvari 
régi árnyékolókat, valamint 
befedték a teraszokat is. Ha-
talmas feladat előtt állnak az 
óvoda dolgozói, a gyerekek és 
a szülők, hiszen május elsején 
már megkezdődik két csoport-
szoba felújítása. Ez idő alatt a 
gyerekek a szomszédos cso-
portoknál „vendégeskednek” 
majd. Az igazán nagy felfordu-
lás június elsejétől kezdődik és 
szeptember közepéig tart majd, 
akkor viszont a hat csoportban 
gondozott 127 gyereket már a 

Bóbita és a Hársfa óvodában 
helyezik el. Szerencsére a gye-
rekekkel együtt költöznek a 
dajkák és az óvodapedagógu-
sok is – meséli az intézmény 
vezetője, Szőke Éva, akitől 
megtudtuk azt is, hogy a Száz-
szorszép óvodába szeptem-

berben érkező bölcsődések az 
óvoda felújításnak befejezésé-
ig a bölcsődékben maradhat-
nak, így nem kell két helyre 
beszoktatni őket. Szőke Éva 
hangsúlyozta, nagy köszönet 
jár minden társintézmény ve-
zetőjének és a szülőknek, mert 
rendkívül rugalmasan és segí-
tőkészen álltak hozzá a felújí-
tás lebonyolításához. A beruhá-
zást végző Vaműsz igazgatója, 
Kránitz Krisztián tájékoztatása 
szerint a teljes gépészeti meg-
újuláson kívül kicserélik az 
óvodát övező kerítést is, amely 
kap egy lábazatot is. Ezen kí-
vül mintegy 140 négyzetméter 
gumiszőnyeg kerül a kerti ját-
szószerek alá is.

Május első hetében már megkezdődik és 
szeptember közepéig tart majd a Százszor-
szép óvoda teljes belső felújítása, így egy 
teljesen megszépült intézménybe járhatnak 
majd a gyerekek – jelentette ki Gajda Péter 
polgármester az óvodában tett látogatáson.

Kezdődhet a felújítás
a Százszorszép óvodában 

Tavaly az óvodában már megújult az udvar, a terasz

KRÁNITZ KRISZTIÁN

Véget ért a sport-
program

MOZGÁS

A Bolyai iskola tornatermében tartott 
utolsó fordulóval véget ért az önkor-
mányzat által támogatott kerületi ovis 
sportprogram. Az öt alkalomból álló 
rendezvényen 8 óvoda 10 csoportja 
vett részt. Az idei versenysorozatban 
a Bóbita, a Zöld Ágacska, a Száz-
szorszép, a Tarka-barka, az Árnyas, 
a Napraforgó és a Mézeskalács ovi 
1-1 csapattal, míg a Gyöngykagyló 
3 csapattal vett részt. A csapatok leg-
feljebb 6+4 főből állhattak. A progra-
mon résztvevő gyerekek aranyérmet 
kaptak és „kispesti plüss vízilovat”.
Az óvodák versenyében az első 60 
ezer, a második 40 ezer, a harmadik 
20 ezer forintos sporteszköz-vásárlá-
si utalványt kapott Szujkó Szilviától, 
a Közművelődési, Oktatási, Sport, 
Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bi-
zottság elnökétől. A program szem-
pontjából az utánpótlás-neveléssel 
foglalkozó kispesti egyesületek kö-
zül a labdajátékokkal foglalkozók 
– futsal, kézilabda/szivacskézilabda, 
pingpong, röplabda/strandröplabda – 
kiemelt jelentőséggel bírtak, mert a 
korosztály számára a rendszeres lab-
dás foglalkozások a személyiség és 
a mozgáskoordináció fejlődésének, 
a tanulási képességek fejlesztésének 
fontos eszközei. Az ovis sportprog-
ram révén az utánpótlás-nevelő szak-
osztályok megfigyelhették és kivá-
laszthatták a tehetséges gyerekeket.
A felkészítő foglalkozások után a 
gyerekek összesen öt alkalommal,  
hét versenyszámban mérkőztek meg: 
labdapattogtatás és gurítás könnyített 
röplabdával, teniszlabda rendezése, 
„mocsárjárás” karikával, labdapat-
tintás-célba dobás, célba dobás ping-
ponglabdával, ugrás és dobás labdá-
val, kincsvadászat-játék labdával. 
Egy-egy versenyszámban egyszerre 
6 gyermek szerepelt, közülük három-
nak mindig lánynak kellett lennie.
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Kispest is
csatlakozott

GYALOGLÓ

A Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szol-
gálat április első hetében Gyalogló 
Klubot indított a gondozásában lé-
vőknek. A klub fő védnökei Monspart 
Sarolta tájfutó világbajnok és Gajda 
Péter polgármester. Ezzel a közös 
gyaloglással Kispest is csatlakozott 
ahhoz az országos kezdeményezés-
hez, az Országos Gyalogló Idősek 
Klubhálózatához, amelyet az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma (EMMI)
indított útjára. A tervek szerint rend-
szeresen gyalogolnak majd közösen 
kerületszerte. A közös program nem 
csak a testnek tesz majd jót.

Elkészült
a bejárati lépcső 

BIZTONSÁG

Az első tavaszi napokban a Vagyon-
kezelő Műszaki Szervezet (Vaműsz) 
munkatársai nekiláttak, és néhány 
nap alatt rendbe tették a Segítő Kéz 
Kispesti Gondozó Szolgálat József 
Attila utcai Nyugdíjasházának bejá-
rati lépcsősorát. A lépcsőt a téli idő-
járás, erózió az évek alatt ugyancsak 
megrongálta, ezért is volt már elen-
gedhetetlen a javítás. Az idősek most 
már biztonságosan tudnak közleked-
ni, nem kell attól félni, hogy a lépcső 
miatt bárki elesik.

Az Alzheimer Café 
demenciával élő személyek 
és hozzátartozóik segítését 
célzó találkozó, amelyet Hol-
landiában 1997-ben tartottak 
először. Magyarországon 2014 
óta nyílnak a klubok. Kispest 
2018-ban csatlakozott a moz-
galomhoz, ez most a hatodik 
találkozás – tudtuk meg Balázs 
Piroskától, a Segítő Kéz Kis-
pesti Gondozó Szolgálat veze-
tőjétől az Alzheimer Café so-
ron következő rendezvényén. 
Balázs Piroska a rendezvényen 
elmondta, hogy a gondozószol-
gálat milyen mozgásformákat 
biztosít a gondozottjainak és 

a kispesti időseknek. Külön 
említette az önkormányzat-
tal és a Kispesti Uszodával 
közösen szervezett úszótan-
folyamokat, úszási lehetősé-
geket, Nick Árpád erőművész 
heti rendszerességgel tartott 
mozgásmatinéit és a wekerlei 
intézményük kertjében lévő 
szabadtéri kondigépeket, 
amelyeket a Kispesten élő 
nyugdíjasok is használhatnak 
napközben. A mostani talál-
kozón gyaloglásra, mozgásra, 
a visszafogottabb étkezésre, 
a közösségben eltöltött sza-
badidő fontosságára biztatta 
a jelenlévőket a volt világbaj-

nok tájfutó, Monspart Sarol-
ta, akinek sportolói karrierjét 
egy kullancs okozta betegség 
(enkefalitisz) törte ketté, és 
okozott maradandó egészség-
károsodást. A „sánta öregasz-
szony”, így szólította magát 
az előadás során, sok-sok 
humorral átszőtt képes beszá-
molójában aktív életre és nem 
kesergésre biztatta a jelenlévő-
ket.   (Monspart Sarolta tájfu-
tó, világbajnok, tizennégysze-
res magyar bajnok, sífutásban 
hatszoros magyar bajnok. Az 
első nő Európában, aki három 
órán belül futotta le a maratoni 
távot.)

Balázs Piroska intézményvezető
A kispestiek elsősorban azt ne-
hezményezik, hogy ezek az üzle-
tek éjszakánként, de sokszor már 
napközben is, nem dohánybol-
tok, hanem italboltok, néha már 
vegyesboltok, ahol nincsenek 
tekintettel a környéken élőkre. 
Az önkormányzathoz, a kerületi 
képviselőkhöz rendszeresen ér-
keznek lakossági bejelentések.  
A boltok környezete szemetes és 
zajos, mert sokan a bolt előtt isz-
nak, esznek, ücsörögnek is. Mint 
azt Bogó Józsefnétől és Varga At-
tilától, önkormányzati képvise-
lőktől megtudtuk, különösen sok 
panasz érkezik például a Kos-
suth téren levő dohányboltra, de 
zavarja a városrész nyugalmát a 
Nádasdy utcában lévő bolt is. 
Mivel a probléma rendésze-
ti eszközökkel, önkormányzati 
hatáskörben csak korlátozottan 
megoldható, ezért a boltok kör-
nyékén élők leginkább ezek te-
vékenységének megszüntetését 
üdvözölnék, de megelégednének 
azzal is, ha az alkoholárusítást és 

fogyasztást korlátoznák (22 
óráig) és betiltanák az éjszakai 
órákban. De azt is üdvözölnék, 
ha a boltok csupán 22 óráig tar-
tanának nyitva.  Ennek érdeké-
ben Burány Sándor és dr. Hiller 

István, Kispest országgyűlési 
képviselői 2018 októberében le-
vélben fordultak dr. Sors László 
Nemzeti Adó- és Vámhivatalt 
(NAV) vezető államtitkárhoz, és 
kérték szakmai állásfoglalását 
néhány kérdésben. A képviselők 
elsősorban azt kérdezték, hogy a 
közterületen elhelyezett, pavilon-
jellegű építményekben működő 
dohányboltok esetében az önkor-
mányzat hatóságként eljárhat-e 
az engedélyessel szemben, illetve 
jogellenes használat esetén, bolt 
előtti kitelepülésnél, dönthet-e a 
közterület-használati engedély 
visszavonásáról. Állásfoglalást 
kertek abban is, hogy az önkor-

mányzati rendeletben foglaltak 
megsértése esetén jogosult-e az 
önkormányzat eljárni. A képvi-
selők többek között tájékoztatást 
kértek arról is, hogy a NAV ré-
szére jelenleg milyen jogszabályi 
lehetőségek állnak rendelkezésre, 
ha jogszabályellenesen működik 
a dohánybolt, valamint részletes 
kimutatást kértek arról, hogy a do-
hányboltok újraelosztása, 2015. 

január 1. óta hány olyan hatósá-
gi intézkedés történt Kispesten, 
amelyet a felügyeletre jogsza-
bályban rögzített NAV végzett a 
tevékenységükkel kapcsolatban. 
A képviselőket dr. Sors László 
2019. március 7-én kelt hosszú 
levelében arról tájékoztatta, hogy 
2015-ben 3, 2016-ban 6, 2017-
ben 2, 2018-ban pedig 1 esetben 
állapított meg jogsértést az álla-
mi adó- és vámhatóság, ezeket 
minden esetben a dohánytörvény 
megfelelő pontjára hivatkozva, 
30 ezer forint bírság kiszabásá-
val szankcionálta. Az államtitkári 
válaszból kiderült, hogy a nem-
zeti dohányboltok működéséről 
A fiatalkorúak dohányzásának 
visszaszorításáról és a dohányter-
mékek kiskereskedelméről szóló 
2012. évi törvény, azaz a dohány-
törvény, a kereskedelemről szóló 
törvény rendelkezik, az önkor-
mányzatnak és a polgármesteri 
hivatal irodáinak, illetékesség 
hiányában tényleges intézkedés-
re nem nagyon van lehetősége. 
Mivel a képviselők megkeresése 
jogalkotást érintő kérdéseket is 
megfogalmaz, ezért a NAV illeté-
kes válaszait továbbította a Pénz-
ügyminisztérium Adóügyekért 
Felelős Államtitkárságára – zárja 
válaszlevelét dr. Sors László.  A 
kispestiek vélhetően nincsenek 
egyedül problémájukkal, így 
az amúgy fideszesre sikeredett, 
„nesze semmi, fogd meg jól” 
válasszal nem sokra mennek a 
kerületben élők. Azt tudja min-
denki, hogy az államnak nem 
lesz érdeke megváltoztatni a tör-
vényt, hiszen jelentős bevételtől 
esne el, ha korlátoznák a boltok 
nyitvatartását és áruválasztékát. 
Az meg, hogy a lakókkal nem 
nagyon törődik a törvényalkotó, 
már nem okoz meglepetést sen-
kinek.

Sok a panasz a Kossuth téri árusítóhelyre is

Az önkormányzathoz, a kerületi képviselők-
höz rendszeresen érkeznek lakossági beje-
lentések a Nemzeti Dohányboltokra.  A boltok 
környezete, az éjjel-nappal nyitva tartók 
különösen, szemetes és zajos, mert sokan a 
bolt előtt isznak, esznek, ücsörögnek is.

Vegyes- és italbolttá
átalakuló dohányboltok  

Alzheimer Café
Kispesten   

BOGÓ JÓZSEFNÉ

KORLÁTOZNÁK
AZ ALKOHOLFO-
GYASZTÁST
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Kerületi katasztrófa-
védelmi verseny  

Az általános iskolások versenyében a Bolyai 
iskola „Tigrisek” csapata végzett a harmadik 
helyen, megelőzve a Kós iskola „Mancs őrjá-
rat” elnevezésű csapatát. A viadalt az ugyan-
csak a Bolyaiból érkezett „Farkasok” nyerték 
meg. A középiskolás versenyben tarolt a Ganz 
szakgimnázium, bronzérmes lett a „Ligetesek” 
csapat, második helyezést ért el a „Libabőrös 
négyes”, győzött a „GÁSÓTLOZŰT” (Tűz-
oltóság).  A két győztes a fővárosi versenyen 
képviselheti Kispestet. A Fővárosi Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltsége által szervezett és 
az önkormányzat által támogatott verseny 11 
általános iskolai felső tagozatos és 6 közép-
iskolás csapatának tagjait és a kísérőpedagó-
gusokat Tóth József ezredes, a Dél-pesti Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi 
felügyelője és Vinczek György alpolgármester, 
a helyi védelmi bizottság önkormányzati dele-
gáltja köszöntötte a Katona József utcai ön-
kormányzati sporttelepen rendezett versenyen. 
Jelen volt a megnyitón dr. Király Beatrix, a 
kerületi kormányhivatal vezetője és dr. Kosik 
Rita hatósági osztályvezető, dr. Bakos Gyula, 
a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
új vezetője, Plánk Róbert ezredes, Kispest 
rendőrkapitánya, Tordai László alezredes, a 
XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnok-
ság vezetője és Kertész Csaba alpolgármester. 
Önkormányzati részről dr. Csatári Bálint köz-
biztonsági referens segített a verseny lebonyo-
lításában a katasztrófavédelem és a rendőrség 
munkatársainak. Az elméleti és gyakorlati 
állomásokon katasztrófavédelmi, polgári vé-
delmi, KRESZ-, elsősegély-nyújtási, árvízvé-
delemi ismeretekből vizsgáztak a csapatok, be 
kellett mutatniuk vízből való mentést (horog-
dobás), nehéz körülmények között való hala-
dást (mocsárjárás), valamint veszélyes helyen 
való mozgást (honvéd labirintus) is.

Puskás Ferenc, az Aranycsapat 
kapitánya, a Nemzet Sporto-
lója, Kispest Díszpolgára, 92 
éve született. Ebből az alka-
lomból tartottak megemléke-
zést a KÖKI Terminálnál lévő 
parkban felállított szobornál. 
Puskás Ferencet nem csupán 
Kispesten, hanem az ország-
ban, Európában és a világban 
is szerették és tisztelték. Büsz-
kék vagyunk rá, hogy ízig-vé-
rig kispesti volt – hangsúlyozta 
Gajda Péter polgármester. Kis-
pest méltó módon őrzi emlékét 
halála óta: utca és iskola viseli 

nevét, és egy köztéri szobor is 
emlékeztet a nagyszerű sport-
emberre és díszpolgárra. Fel-
idézte a Nemzet Sportolójának 
emlékét a volt Honvéd-játékos, 
Szurgent Lajos és Dunai Antal 
olimpiai bajnok is. „Sose fe-
ledjük Puskást, Kispesten ez 
kötelező” – fogalmazott az 
egykori kiváló újpesti csatár.  
A születésnapi megemléke-
zésen az önkormányzat nevé-
ben Gajda Péter polgármester, 
valamint Vinczek György és 
Kertész Csaba alpolgármeste-
rek helyezték el az emlékezés 

virágait. A Budapest Honvéd 
FC képviseletében Szurgent 
Lajos és Kaszás Kálmán, az 
MLSZ nevében Dunai Antal, 
a Puskás iskola képviseletében 
Bihari Péter intézményvezető, 
a Puskás Alapítvány nevében 
dr. Bernát Péter és Kaszás Kál-
mán, a Honvéd Baráti Kör ré-
széről Piroska János, a Puskás 
Nemzetközi Futballalapítvány 
képviseletében Mravik Gusz-
táv, a kispesti Fidesz nevében 
Lazányi Ferenc önkormányza-
ti képviselő és Mihály András 
koszorúzott.

„Ízig-vérig kispesti” 
A volt Honvéd-játékos, Szurgent Lajos soha nem felejti Puskást

Adjon nevet!
Idén több százmillió forintból újul 
meg az önkormányzat sporttelepe. 
Új centerpálya, dzsúdóterem, öltö-
zők, strandkézilabda-pálya és futókör 
épül. Az önkormányzat arra kérte a 
kispestieket, adjanak új nevet a meg-
szépült sportlétesítménynek. Az ápri-
lis elején kiadott felhívásra rövid időn 
belül csaknem  négyszázan küldtek 
javaslatot. Az ötletekből hamarosan 
kiválasztják azt a néhányat, amelyre 
a kispestiek voksolhatnak. Az Önkor-
mányzati Sporttelep új nevének sza-
vazásáról az önkormányzat honlapján 
olvashatnak majd.

NÉVADÓ

Százéves kor
A remek fizikai és szellemi állapot-
nak örvendő, aktív Geiger Zoltánné, 
Zsuzsa nénit Gajda Péter polgármes-
ter és Balázs Piroska, a Segítő Kéz 
Gondozó Szolgálat vezetője köszön-
tötte az önkormányzat nevében ebből 
a különleges alkalomból. Zsuzsa néni 
1919. március 27-én született Pécsett, 
ott is járt iskolába. Később Budapest-
re költözött a család, Zsuzsa néni a 
csepeli téglagyárban helyezkedett 
el. A háború alatt elvesztette férjét, 
és egyedül nevelte fel fiát. 1982-ben 
költöztek Kispestre. Isten éltesse őt 
sokáig!

SZÜLETÉSNAP
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A most átadott centrum leg-
fontosabb jellemzője, hogy 
az ide egyedül vagy csapattal 
betérő gamerek nem kocsmai 
körülmények között „edzenek, 
versenyeznek”, hanem valódi 
edzőterem várja őket, ahol 60 
FPS-sel, 27″ 144 HZ-es mo-
nitoron, profi perifériákkal, 
gamerszékben ülve játszhat-
nak – hangsúlyozza Földi Pé-
ter, aki kérdésünkre elmondta, 
hogy jelenleg 24 gép várja a 
játékosokat, de a tervek szerint 
a centrum kapacitását folyama-
tosan bővítik majd. Bár vannak 
lövöldözős játékok is, ám ezek 
mind erőszakmentesek, mert itt 
a legfontosabb a közösségi és a 
sportélmény. A centrumot csak 
12 éven felüliek látogathatják, 
alkoholfogyasztásra nincs lehe-
tőség, és a játékon, edzésen kí-
vül oktatás is folyik – nyugtatja 
meg a kétkedőket az ügyveze-
tő. Gajda Péter polgármester 
szerint, aki maga is kipróbálta 
az e-sport kínálta lehetősége-
ket, ma még keveset tudunk 
az e-sportról annak ellenére, 
hogy gyerekeink már ismerik, 
használják. Itt, a KÖKI Termi-
nálban ellenőrzött és kulturált 

körülmények között használ-
hatják ezeket a gépeket, sőt, a 
centrum együttműködési meg-
állapodásának köszönhetően a 
játékosok a többórás gép előtti 
ülés után kedvezményesen ve-
hetik igénybe az itt működő fit-
neszterem szolgáltatásait.

„A versenyszerű videojáték 
gyökerei egészen a 70-es éve-
kig nyúlnak vissza. A Stanford 
Egyetem hallgatói már 1972-
ben összemérhették a tudásukat 
a Spacewar című programban, 
az Atari által szervezett 1980-as 

Space Invaders Championship 
pedig tízezernél is több embert 
mozgatott meg az Egyesült Ál-
lamokban. A videojátékosok 
képességeit összemérő e-sport 
már rég nem holmi bohócko-
dás, ahol unatkozó fiatalok 
versenyeznek, hanem hivatalos 
csapatokat, sztárokat, nemzet-
közi bajnokságokat, közvetíté-
seket, dedikált tévécsatornákat 
és dollármilliókat kitermelő 
ágazat, ami a Párizsi Olimpi-
ai Nevezési Bizottság alelnö-
ke szerint akár már a 2024-es 
nyári olimpiai játékokon is 
képviseltetheti magát. Habár 
a magyar versenyzők és csa-
patok száma folyamatosan bő-
vül, és akadnak kifejezetten jó 
eredmények, a hazai piac azért 
még nem jelentős. Az érdeklő-
dés azonban egyre nő.” (forrás: 
24.hu)

A KÖKI terminál második emeletén nyílt 
meg Budapest első professzionális E-SPORT 
edzőközpontja – jelentette be Földi Pé-
ter ügyvezető a bevásárlóközpontban 
az elmúlt hetekben tartott ünnepélyes 
megnyitón, ahol mi is ott voltunk.

E-sport a KÖKI-ben
Csak 12 éven felüliek látogathatják, alkoholfogyasztás nincs

NEM KOCSMAI KÖ-
RÜLMÉNYEK KÖZÖTT 
EDZHETNEK ITT

Szakmai napok
a boldogságról

NEVELÉS

Negyedik alkalommal adott otthont 
a KMO a Kispesti Óvodapedagógi-
ai Napok szakmai konferenciájának, 
amely idén „A pedagógus és a bol-
dogság” címet kapta.  A konferencián 
és a rendezvénysorozaton, amelyet a 
Kispesti Óvodapedagógusok Szak-
mai Munkaközössége szervez min-
den évben, köszöntőjében Gajda Pé-
ter polgármester Sonja Lyubomirsky 
boldogságkutatót idézte: „csak te 
tudod, mennyire vagy boldog”. A 
polgármester arról is beszélt, hogy 
az önkormányzat 12 milliárdos éves 
költségvetéséből több mint egymilli-
árd forintot óvodáira.  A konferencián 
Oláh Attila professzor, az ELTE Pozi-
tív Pszichológiai Tanszékének tanára, 
a Pozitív Pszichológia Kutatócsoport 
vezetője, a Boldogságóra program 
tudományos szaktanácsadója arról 
tartott előadást, mit üzen a pozitív 
pszichológia – „a jóllét tudománya” 
– a pedagógiának azért, hogy boldog 
gyerekek legyenek. Bagdi Bella sze-
mélyiségfejlesztő tréner, a Jobb Veled 
a Világ Alapítvány elnöke és a Bol-
dogságóra program elindítója ismer-
tette a pozitív pszichológia kutatásai-
ra épülő, a negatív gondolkodásmódot 
pozitív irányba megváltoztató, felnőt-
teknek szóló Boldogságprogramot és 
a gyerekek számára indított Boldog-
ságórát.  Szűcsné Juhász Csillától, az 
Árnyas óvoda vezetőjétől megtudtuk, 
hogy boldog gyerekeket csak boldog 
pedagógusok tudnak nevelni, ezért 
meg kell tanulni annak technikáját 
is, hogyan tud kiegyensúlyozottabb 
életet élni az ember.  Az önismeret és 
önbecsülés szükségességét Bánáti Ti-
borné is hangsúlyozta. Előbb magun-
kat kell szeretni, akkor másokat is tu-
dunk – fogalmazott a Gyöngykagyló 
óvoda vezetője. Hozzátette, sok gye-
rek van kitéve a szülők érzelmi viha-
rainak, ezért különösen fontos, hogy 
az óvoda a nyugalom szigete legyen.

Nyolc kispesti általános iskola összesen 353 
tanulója vett részt az idei tavaszi úszóverse-
nyen – tudtuk meg Tóth Andrástól, a Kispesti 
Uszoda igazgatójától. A versenyen a résztve-
vőket az önkormányzat nevében Szujkó Szil-
via, a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjú-
ságpolitikai és Egészségügyi Bizottság elnöke 
köszöntötte. A megnyitó után egyéni számok-
ban és váltókban versenyeztek a gyerekek. 
Összesítésben a Kós iskola úszói szerezték a 
legtöbb pontot, ezzel megnyerték a Tavaszi 
Úszókupát. Második a Bolyai, harmadik a Gá-
bor iskola csapata lett. Az alsósok Tóth And-
rástól, a felsősök Gajda Péter polgármestertől 
és Vinczek György alpolgármestertől vehették 
át az érmeket.  A Kispesti Uszodában tavasszal 
és ősszel tartanak nagy kerületi úszóversenye-
ket, amelyeken a kerület iskolái mérik össze 
tudásukat. Itt nem számít, hogy valaki profi 
úszó legyen, a legfontosabb a jó hangulat és 
a kitartás. A versenyek minden évben népsze-
rűek, sok a jelentkező, és nagy az öröm még 
akkor is, ha az iskolai csapatok nem az első 
helyen végeznek.
A tavaszi úszókupát tavaly a Pannónia iskola 
nyerte immáron harmadik alkalommal. Most 
a Kós iskolások elhozták az orruk elől a győ-
zelmet. Az önkormányzat az elmúlt években 
sokat fordított arra, hogy megújuljon és kor-
szerűbb legyen a népszerű létesítmény. A fej-
lesztések idén az uszoda udvarán folytatódnak.

Idén a Kósé lett
a Tavaszi Úszókupa  
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Szakmai anyagában külön fejezetben 
foglalkozik az idősellátás fejlesztésével is.
Kispest lakossága struktúráját tekintve el-
öregedő tendenciát mutat, a kerületben élők 
25 százaléka idős. A kerületben a szociális 
szféra, azon belül is az idősellátás példaér-
tékűen működik, a szociális terület veze-
tőivel és az intézményekkel napi kapcso-
latban állunk, adunk és kapunk jelzéseket, 
egymással karöltve oldjuk meg a feladato-
kat, hiszen ugyanazoknak az embereknek 
segítünk. A Segítő Kéz Kispesti Gondozó 
Szolgálat által szervezett Alzheimer Café 
találkozóin rendszeres időközökben, szak-
emberek részvételével, oldott környezetben 
lehet beszélgetni az idősödés problémáiról, 
az aktív időskor lehetőségeiről. Szakmai 
szempontból szeretnénk, ha a kerület há-
ziorvosai és szakorvosai is egy kicsit más 
aspektusból közelítenének az idősekhez. 
Ennek érdekében indítunk – négy neves pro-
fesszor közreműködésével – egy geriátriai 
témájú, az idősorvoslás különböző terüle-
teivel foglalkozó előadássorozatot, amire a 
háziorvosokat, az alapellátó és a szakellátó 
kollégákat várjuk.

Egyre nagyobb problémát jelent a ma-
gyar egészségügyben a szakorvoshiány. 
Mit lehet tenni annak érdekében, hogy ne 
romoljon a helyzet?
Sajnos országos és kerületi szinten is jel-
lemző a szakorvoshiány. Elképesztően nagy 
elszívóereje van a magánszférának, az ottani 
bérajánlatokkal nyilvánvalóan nem tudunk 
versenyezni. Az intézetben szerencsére na-
gyon jó csapat dolgozik, és mindent meg-
próbálok elkövetni azért, hogy együtt is ma-
radjon. Kommunikációs tréningsorozatot 
indítottunk, májusban a kiégés megelőzése 
érdekében szervezünk előadásokat, s persze 
sokat számítanak az apró, szimbolikus gesz-
tusok is a vezetés részéről. Szeretném, hogy 
jó hangulatban, jó közérzettel jöjjenek be a 
kollégák, elkötelezetten, felelősségteljesen 
és nyugodtan tudják végezni a munkájukat, 
de ehhez a lakosság részéről is attitűdváltás-
ra volna szükség. Emlékszem arra az időre, 
amikor még rangja volt az orvosnak, oda-
figyelés, tisztelet és megbecsülés övezte, s 
nem agresszív hozzáállás, öncélú fenyege-
tőzés és feljelentgetés volt jellemző.

Mely területeken lehetne bővíteni az el-
látást?
Működik már a házban hipertonológiai, 
nefrológiai rendelés, diabetológia és endo-
krinológia, a bőrgondozói és a tüdőgondozói 
területen pedig átlag feletti ellátásban része-
sülnek a kispestiek. Hiányterületnek számít 
a gasztroenterológia, ahol szakemberhiány-
nyal küzdünk, és a feladatellátás sem teljes. 
Egyik hosszabb távú tervünk az egynapos 
sebészet megvalósítása pályázati támogatás 
segítségével, hiszen a kerületben nincs álla-
milag finanszírozott aktív kórház. Elkerül-

hető lenne, hogy egy-egy kisebb, ambuláns 
ellátás keretein belül végezhető műtéti be-
avatkozás – például fémek, csavarok műtét 
utáni eltávolítása, artroszkópos térdműtét 
vagy szürke hályog eltávolítása – miatt több 
napot kórházban kelljen tölteni. Ha meg-
lesz az egynapos sebészet feltételrendszere, 
ebbe az ellátási keretbe szeretném beépíteni 
a komplett gasztroenterológiát is.

Az elmúlt években számos új eszközzel 
bővült az intézet műszerparkja. Milyen 
fejlesztéseket terveznek a közeljövőben?
Múlt év végétől a kispestiek és a kerületen 
kívülről érkezők is igénybe vehetik az in-
tézmény egyik legújabb képalkotó szolgál-
tatását, a fogászati panorámaröntgent. Né-
hány napja üzemeltük be a tüdőgondozóban 
az önkormányzati támogatásból vásárolt 
korszerű röntgengépet, amely fele akkora 
sugárterheléssel diagnosztizál, mint a ko-
rábbi készülék. Ezt a gépet jelenleg a tüdő-
betegrészlegen használják, de – várhatóan 
májustól – a tüdőszűréseket is ezen a gépen 
végzik majd. A röntgenosztályon és a kar-
diológiai osztályon ultrahangkészülékeket 
szeretnénk cserélni, két új készüléket né-
hány napos tesztüzemben már használtunk, 
és minőségi javulást ígér a váltás.

Rövidesen elkezdődik az intézet aulájá-
nak felújítása is.
Régi álmunk valósul meg a földszinti be-
tegfogadó tér komplett felújításával, amely 
mintegy 160 millió forintos önkormányzati 
támogatásból valósul meg. A munkálatok 
döntő részét a kevésbé forgalmas nyári hó-
napokban végzik majd, és kollégáimmal 
mindent megteszünk annak érdekében, 

hogy az átépítés ideje alatt is zavartalan le-
gyen a betegellátás. Ezt követően folytatód-
hat az informatikai rendszer fejlesztése is. 
Ennek részeként szeretnénk megvalósítani 
az alap- és a szakellátás közötti átjárást a be-
tegdokumentumok szempontjából, valamint 
az orvosok és a betegek számára egyaránt 
lehetővé tenni az online előjegyzést.

Napjainkban egyre aggasztóbb mére-
teket ölt a betegségekkel kapcsolatos 
tévinformálás, az internetes kuruzslás. 
Mit tehetünk azért, hogy ne vezessenek 
meg minket?
Valóban elképesztő méreteket ölt a 
tévinformálás, a legegyszerűbb módon le-
het hozzájutni a leghiteltelenebb, különbö-
ző szintű és minőségű adatközlésekhez, s 
persze laikusként nagyon nehéz megítélni, 
hogy mely forrás hiteles és melyik nem az. 
Hitelesnek tekinthető például, ha konkrétan 
megnevezett, leellenőrizhető orvos vála-
szol kérdésekre, illetve az orvosegyetemek 
honlapjáról származó munkák, szakcikkek 
egy-egy témakörben. Kellő kritikával kell 
viszont olvasni azokat a honlapokat, ahol 
csak úgy öntik a jó tanácsokat, ezeket soha 
nem szabad készpénznek venni. Javaslom, 
senki ne az internetről diagnosztizálja ma-
gát és gyógyítsa vélt vagy valós bajait, ha-
nem panaszaival keresse fel háziorvosát, 
aki indokolt esetben elküldi szakorvoshoz. 
Kispesten nagyon jó, megbízható orvos-
gárda dolgozik, és mindent megtesznek a 
megfelelő egészségügyi ellátás biztosítása, 
a betegek gyógyítása érdekében.

Prusinszki István

Az egészségtudatos gondolkodás népszerűsítésére, a szűrő-
vizsgálatokra, az idősellátás fejlesztésére és az eszközpark 
folyamatos korszerűsítésére szeretne hangsúlyt fektetni a 
következő években a Kispesti Egészségügyi Intézet új főigaz-
gatója. Dr. Kumin Marianna 1994-től dolgozik neurológus fő-
orvosként az intézményben, amelynek másfél évtizedig orvos 
igazgatója is volt. Örömmel számolt be arról, hogy idén nyáron 
teljesen megújul az intézet földszinti fogadótere, újabb mo-
dern röntgengépek segítik a diagnosztizálást, és az elektroni-
kus betegelőjegyzés bevezetését is tervezik.

Dr. Kumin Marianna
Februártól a korábbi orvos igazgató vezeti főigaz-
gatóként a Kispesti Egészségügyi Intézetet.

Milyen elképzelésekkel, tervekkel vette át az 
intézmény vezetését?
Az intézetben napi szinten 1994 óta dolgozom 
a Neurológiai Osztály élén főorvosként, így na-
gyon régi a kapcsolatom a kerületi kollégákkal, 
szakellátókkal, háziorvosokkal, önkormányzati 
tisztségviselőkkel. Dr. Vargha Péter 15 évig ve-
zette az intézményt, ez idő alatt az orvos igaz-
gatói feladatokat láttam el a neurológusi szak-
orvosi munkám mellett. Február 1-jétől sem 
szerettem volna teljesen megválni a szakmától, 
ezt egy vérbeli orvos nem is tudja megtenni, 
így hetente két délelőtt rendelek, és vezetőként 
is hasznosítani tudom a betegektől közvetlenül 
érkező visszajelzéseket. Rendkívül fontosnak 
tartom, hogy Kispest lakossága egészségtuda-
tosan gondolkodjon, és minél többen vegyék 
igénybe azokat a komoly szűrővizsgálatokat, 
amelyeknek – hétvégi egészségnapok, preven-
ciós programok keretein belül is – teret kívá-
nunk adni a házban. Kiváló szakorvosgárda 
segít a rizikócsoportok kiszűrésében és a meg-
felelő kezelés nyomon követésében, legyen szó 
vérnyomás-, vércukormérésről, tüdőszűrésről, 
emlő-, HPV- vagy vastagbélszűrésről, glaukó-
ma-, melanóma- vagy ortopédiai vizsgálatról, 
demenciatesztről.



Miénk a Vár
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Nem is olyan rég olvastam a kispesti fideszesek egyik kedvenc 
kiadványában, hogy egy önkormányzati dolgozó leadott egy 
önkormányzati lakást. A cikket író propagandista (az újságíró 
jelző túlzás lenne) úgy rácsodálkozott a jelenségre, mint aki 
még sose látott ilyet. Mintha nem az lenne a normális, hogy 
ha valakinek nincs szüksége többé egy önkormányzati lakás-
ra, becsületesen visszaadja, hogy valaki, akinek szüksége van 
rá, megkaphassa. Most, hogy sorozatban derül fény arra, hogy 
fideszes politikusok és Fidesz közeli nagyágyúk egymás után 
nyúlnak le önkormányzati lakásokat a Várban, megértettem, 
hogy egy fideszesnek mi ebben a szokatlan. Pont az, hogy va-
laki nem lenyúlja, hanem leadja az önkormányzati lakást. 
A Vár nagyon kedves a fideszeseknek. Itt jutott önkormány-
zati lakáshoz Nagy Tamás, az I. kerület polgármestere, és a 
családbarát politika jegyében szülei is önkormányzati lakásba 
költözhettek ugyanitt. A sorból nem maradhatott ki Habsburg-
Lotharingiai Mihály főherceg, Lázár János vadásztársa sem. Itt 
lakik immár a Semjén Zsoltot kitüntető Safari Club elnöke és 
Palkovics László miniszter is. És persze Bayer Zsolt, a Fidesz 
ötös számú párttagkönyvének tulajdonosa, a legtrágárabb nyel-
vű hazai publicisták egyike is. 
Mindannyian pofátlanul olcsón. A publicista például havi 32 
ezer forintért húzza meg magát a patinás épületben, de a töb-
biek is bagóért bérlik az ingatlanokat. Elvben, a konstrukció 
részeként persze Bayer Zsolt is felajánlott egy csereingatlant, 
de az hogy, hogy nem, napokon belül a fia tulajdonába került. 
Ügyes. Szóval, most már értem a fideszeseket. Ilyen gyakorlat 
mellett valóban szokatlan, hogy valaki lead egy önkormány-
zati bérlakást. Az ő szemükben az a menő, ha megszereznek 
egy bérleményt a Várban, kevesebb havi lakbért fizetve, mint 
amennyit ma Kispesten ki kell pengetni egy panelban. Csak-
hogy ők nem Kispesten egy panelban tengetik napjaikat, ha-
nem a Várban, a Mátyás-templom és Orbán Viktor szomszéd-
ságában.
Azt gondolják, övék a Vár, miénk a lekvár. Ráadásul az is egy-
re drágább.

Burány Sándor
országgyűlési képviselő
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A Nemzeti Sportközpontok 
beruházásában a Pharos 95 
Sportpályaépítő Kft. és a West 
Hungária Bau Kft. építi meg az 
új Bozsik stadiont. A nettó 11,8 
milliárd forintos beruházás a 
tervek szerint 2020 júliusára 
fejeződik be.
Az új stadion alapkőletételén 
George F. Hemingway, a Buda-
pest Honvéd FC akkori tulajdo-
nosa megköszönte a kormány 
támogatását, és a pálya törté-
netét foglalta össze: a Kispesti 
AC pályáját 1913-ban adták át 
a Sárkány utcában, 1938-ban 
avatták fel az új pályát a jelen-
legi helyen, a Honvéd-stadiont 
1957-ben adták át, 2006-tól 
modernizálás, építkezés indult, 
itt kapott helyet a Magyar Fut-
ball Akadémia is. Az új 8200 
fős stadion megfelel az UEFA 
4-es és az MLSZ I. osztály „A” 
előírásainak.  Szabó Tünde ar-
ról beszélt, hogy a kormány 
a Nemzeti Sportfejlesztési 
Program keretében fejleszti a 
stadiont, lehetőséget nyújtva a 

dél-pesti régiónak és a kispesti 
labdarúgásnak. Úgy fogalma-
zott, hogy ez a föld kiemelt 
helyet foglal el a magyar fut-
balltörténelemben, itt rúgta a 
labdát a névadó, Bozsik József 

és Puskás Ferenc is. Örökségük 
gondozása hatalmas felelősség-
gel jár. „Igazi ékszerdoboz lesz 
az új stadion” – jelentette ki az 
államtitkár. Gajda Péter polgár-
mester kérdésünkre úgy fogal-

mazott, hogy Kispest fejlődő 
kerület, és ebből mindenki, az 
önkormányzat, az állam és a 
főváros is kiveszi a részét. A 
kerület azzal segítette a beruhá-
zást, hogy hozzájárult a stadion 
tulajdonjogának átadásához 
az állam számára.  A Honvéd 
felvásárlásával gyakorlatilag 
alig maradt olyan klub a ma-
gyar élvonalban, amelyben 
kormányközeli üzleti köröknek 
ne lenne döntő befolyásuk. Az 
egyetlen, a kormánnyal nem ki-
mondottan jó kapcsolatot ápoló 
klub a belga Robert Duchatelet 
tulajdonában lévő Újpest FC 
maradt. De tudni vélik, hogy a 
Videotont tulajdonló Garancsi 
István érkezhet a Megyeri útra.

Sejteni lehetett, de április 8-án be is je-
lentették: a Metalcom csoporthoz tar-
tozó  Reditus Equity Zrt. megvásárolta 
a Honvéd Futball Club Kft. teljes  üz-
letrészét a Quinex America LLC-től, azaz 
George F. Hemingway-től.  

Kinek is épül majd fel
az új Bozsik stadion? 

Szabó Tünde sportért felelős államtitkár és George F. Hemingway 

A STADION KÖZEL 
12 MILLIÁRD
FORINTBA KERÜL

Szíriai lakásokra 
egymilliárd

KÍNOS 

Míg idehaza nincs szociális lakás-
program, a moratórium lejártával 
hamarosan sorra lakoltatják ki a de-
vizahiteleseket, a magyar kormány 
a Hungary Helps Program kereté-
ben összesen 1 milliárd 119 millió 
forinttal támogatja a szíriai Melkita 
Görögkatolikus Egyház projektjeit. 
A kormányhatározat szerint ebből a 
pénzből jut a Riaya Iskola újjáépíté-
sére 794 millió forint, a homszi la-
kásokra  318 millió forint a magyar 
költségvetésből – írta a hvg.hu.

Újabb határon 
túli akadémia

FOCI

Eddig évente tízmilliárd forintot for-
dított a kormány a határon túli (10) 
fociakadémiákra. Most a Partiumi 
Labdarúgó Akadémia létrehozásának 
előkészítését támogatják 216 millió 
forintért – írja a Magyar Közlöny 
nyomán a 444.hu. A magyar adófize-
tők pénzéből fizették a már kész csík-
szeredai, a topolyai és a dunaszerda-
helyi akadémiát, készül a munkácsi, a 
sepsiszentgyörgyi, az eszéki, a lend-
vai, tervekben van a révkomáromi és 
a rimaszombati is.
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Záporoztak a kérdések azon a 
megbeszélésen, amelyen az ön-
kormányzat Humánszolgáltatási 
és Szociális Irodájának vezető-
je, Ikladiné dr. Petres Veronika 
és ügyintézője, Orlovszki Tí-
mea, valamint néhány óvoda 
vezetője válaszolt az érdeklődő 
szülőknek.  A beiratkozás mód-
jának legfontosabb tudniva-
lóiról szóló tájékoztató után a 
megjelent óvodavezetők mesél-
tek röviden az intézményeikben 
folyó mindennapi és speciális 
nevelőmunkáról.  Pékné Varga 
Katalin kedvcsinálóként el-
mondta, hogy a két telephelyen 
dolgozó Mese-Várban a mese 
és az egyéni fejlesztés van a kö-
zéppontban, az intézményben 
speciális szociálpedagógus segí-
ti a munkát. Az óvodában április 
16-17-én lesznek nyílt napok. 
A Zöld Ágacska óvoda regiszt-
rált tehetségpontként dolgozik, 
munkájuk középpontjában a 
vizuális nevelés és környezet-
védelem áll. Ők az egyedüli 
óvoda, ahol cukorbeteg kisgye-
rekeket is tudnak fogadni, vér-
cukrot mérnek, inzulint bead-
nak és naponta kétszer hoznak 
megfelelő élelmet a Heim Pál 

kórházból. Az óvodában április 
30-án tartanak nyílt napot – me-
sélte  Szegediné Török Tünde. 
Az Árnyas óvoda vezetője,  
Szücsné Juhász Csilla arról be-
szélt, hogy a három tagóvodás 
Árnyas óvodában az egészséges 
életmódra és a környezettuda-

tos életre nevelik a gyereke-
ket, és az óvoda életébe április 
24-26-án tekinthetnek be az 
érdeklődők. A Szőlőskert óvo-
dában jóval előbb, április 23-
24-én lesznek a beiratkozások, 
így akit nem vettek fel ide, lesz 

ideje másik intézményt nézni – 
mondta  Rajkiné Sörös Andrea. 
A jelenlévő pedagógusok arról 
is beszéltek, hogy az optimá-
lisnak tartható húszfős óvodai 
csoportokban még remek kö-
rülmények között is ugyancsak 
nehéz és nagyon fárasztó egy 
hároméves kisgyereknek, s bár 
a törvény szerint hároméves 
kortól kötelező az óvoda, van 
lehetőség arra, hogyha tehetik, 
gyerekeiket tartsák otthon. Szó 
esett a kicsik szobatisztaságá-
ról is, hiszen az óvodai felvétel 
egyik kritériuma ez. A találko-
zón felhívták a szülők figyelmét 
arra, hogy a beiratkozáshoz sze-
mélyesen kell az intézményeket 
felkeresni, felsorolták a szüksé-
ges okmányokat, illetve felhív-
ták a szülők figyelmét, hogy a 
kisgyermekek részére személyi 
igazolványt kell kiváltani. 

Tájékoztató beszélgetésre hívta és várta 
a Wekerlei Kultúrház azokat a szülőket, 
akiknek gyermeke szeptemberig betölti a 
harmadik életévét és most készül az óvo-
dába. A beiratkozások május 2-6. között 
lesznek az óvodákban. 

Hogyan válasszunk ovit?  
A szülők hasznos tanácsokat kaptak a jelenlévő óvodavezetőktől

A KERÜLET 12 IN-
TÉZMÉNYBE VÁR-
JA A GYEREKEKET

Kispestről szólt 
a rádió

NYELVISKOLA

A kispesti nyelviskolából sugár-
zott adást a világ tizenéveseinek a 
Helen Doron által támogatott rádió, 
a TeenBuzz.  Richard Freedmann, 
a TeenBuzz Radio igazgatója és ri-
portere délután 5 és 7 óra között je-
lentkezett be Kispestről, riportokat 
készített az itt tanuló fiatalokkal. A 
TeenBuzz a fiatalokat érdeklő té-
mákat helyezi előtérbe, támogatja a 
Helen Doronban folyó angol nyelv-
oktatást, amely nagy hangsúlyt fektet 
arra, hogy a fiatalok tudják és merjék 
is használni nyelvtudásukat. A rádió 
éjjel-nappal sugároz, és ingyenesen 
elérhető a világ bármely pontjáról. 
A mai világban már nem lehet nyelv-
tudás nélkül boldogulni, ezért is 
fontos, hogy egy ilyen nyelviskola 
működik Kispesten. Évente öt diák 
nyelvtanulását támogatja az önkor-
mányzat a Helen Doronban – mond-
ta el lapunknak az eseményen részt 
vevő Kertész Csaba alpolgármester.
Szeretnénk megmutatni a világnak 
nyelvtanítási módszerünk hatékony-
ságát, amely a gyermeki nyelvelsajá-
tító képességre épít. A tizenéves kor-
osztály oktatási programjának része 
az interaktív TeenBuzz rádió, amely 
rendszeresen tart road-show-kat a vi-
lág számos pontján, és készít riporto-
kat azokkal a diákokkal, akik a Helen 
Doron módszerrel eljutottak oda, 
hogy társalgási szinten beszélnek 
angolul – tudtuk meg a nyelviskola 
vezetőjétől. Veréb Zsuzsa elmond-
ta, összesen mintegy 300 diák vesz 
részt a foglalkozásokon Kispestről 
és a környékről. Az önkormányzattal 
évek óta nagyon jól együttműködik 
az iskola, öt diák tanulmányait az 
önkormányzat támogatja, négynek 
a nyelviskola biztosítja az ingyenes 
nyelvoktatást, amely a heti egyszeri 
45 perces foglalkozás mellett a mun-
kafüzetet, valamint a hang- és kép-
anyagot is magában foglalja. 

Gajda Péter polgármester rö-
viden beszélt Kispest gazda-
ságföldrajzi adottságairól és 
városszociológiai összetételé-
ről, valamint az ebből adódó 
nehézségekről és előnyökről. 
Kitért arra, hogy a dél-pesti 
régió kapujának is tartott, csu-
pán 12 milliárd költségvetésből 
gazdálkodó kerületnek milyen 
kihívásokkal kell szembenéz-
nie, ha bármilyen fejlesztést 
kezdeményez. Mesélt a helyi 
önkormányzat korábbi és je-
lenlegi politikai összetételéről 
és az ebből adódó nehézségek-
ről a városfejlesztésben. Bernát 
Péter irodavezető a kispesti kö-
zösségi költségvetés részleteiről 
beszélt. A január végén lezárult 
szavazáson, amelyen papír ala-
pon és elektronikusan is lehetett 
városrészenként szavazni, 2142 
szavazat érkezett. A városveze-
tés a tavalyi összegnél 12 mil-
lió forinttal többet, összesen 42 
millió forintot – városrészen-
ként 6-6 milliót a hét városrész-
ben – költ fejlesztésre a helyi 

javaslatok alapján.  Patek Gábor 
irodavezető a városüzemeltetés 
és a vagyongazdálkodás fel-
adatairól beszélt a fiataloknak, 
és arra biztatta őket, hogy bár 
a közigazgatás nem tartozik je-

lenleg a legjobban fizetett állás-
helyek közé, ám az itt szerzett 
ismereteket jól lehet kamatoz-
tatni később, piaci körülmények 
között is. A fiatalokat elkísérte 
Kocsis János Balázs, a Corvinus 

Egyetem egyetemi docense, aki 
elmondta: Kispest több szem-
pontból is érdekes és izgalmas 
város, mert már elég távol van 
a Belváros forgatagától, de még 
nem tartozik a tipikus külső ke-
rületek közé. Óriási az átmenő 
forgalom, a kertváros, a lakó-
telepek és Wekerle változatos 
városképet ad. A találkozón a 
szakemberek kitértek arra, hogy 
a jelenlegi kormányzati politika 
konzervatív költségvetési gon-
dolkodást, takarékos költségve-
tést követel meg a várostól, mert 
szinte csak saját megtakarítás-
ból, forrásból lehetséges fejlesz-
tés, túlköltés esetén pedig nincs 
kormányzati segítség. 

A Városháza meghívására több mint negy-
ven fiatal, a Corvinus Egyetem Társada-
lomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok 
Karának Regionális és környezeti gazda-
ságtan mesterszakos hallgatói látogat-
tak el a polgármesteri hivatalba. 

Mesterszakos hallgatók 
a kispesti Városházán  

Kocsis János Balázs: Kispest több szempontból érdekes város

SZINTE CSAK 
SAJÁT FORRÁSBÓL 
VAN FEJLESZTÉS

Lehetne inkább 
játszótér?
Fejlesztésre is fordíthatná az önkor-
mányzat az illegális hulladék elszál-
lítására évente elköltött több mint 
50 millió forintot – vélekedett Gajda 
Péter polgármester a TeSzedd! – Ön-
kéntesen a tiszta Magyarországért 
idei akcióján a Szabó Ervin utca–Víz-
torony utca között és a Lehel utca–Jó-
sika utca közötti szakaszon, ahol a 
Vass iskola és a XVIII. kerületi Darus 
utcai iskola tanulói, valamint a Kis-
pesti Kertbarát Klub tagjai szedték a 
szemetet. 

Tetőszigetelés
a Vass suliban

BERUHÁZÁS

Korábban gyakran beázott a Vass is-
kola konyhájának teteje. Mostanra 
azonban  elkészült az iskola kony-
hájának tetőszigetelése, amelyre 
mintegy 6 milliót költött az önkor-
mányzat. Ebből az étkező és melegítő 
konyha tetőszigetelésének felújítá-
sára került sor. A Vaműsz szakembe-
rei mintegy 342 négyzetméteren javí-
tották a lapostetőt. Az elmúlt években 
sok mindent rendbe tettek az iskola 
konyhájában, legutóbb a 2017-es tan-
évkezdésre újult meg a tálalókonyha. 

KÖRNYEZETVÉDELEM
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NYUGDÍJASOKNAK

MUNKA!
Telefonosokat 

keresünk, Blaha Lujza téri 
irodánkba.

Nyugdíjasok, diákok 
jelentkezését is várjuk.
Rugalmas munkaidő, 
akár heti pár napra is 

van lehetőség.

Telefon: 
06-30/898-2013

MediaTeleshop_KER-032_szerzodes_2019-04-01_XIX_103x132  03/04/2019  12:29  Pag  

Sokan voltak kíváncsiak Láng Eszter 
képzőművész és Varga László fotográ-
fus Víz – Kettőspont címmel nyíló ki-
állításának megnyitójára az Előtér-ga-

lériában. Dr. Feledy Balázs művészeti 
író megnyitójában a művészet kohézi-
ós erejéről beszélt annak kapcsán, mi 
köti össze a két alkotót, Láng Eszter 

pasztelljeit és akvarelljeit, illetve Varga 
László fotóit. A víz mint élmény, mint 
misztikum van jelen a kiállításon, egy-
fajta puritán megközelítésben.

A víz misztikuma a KMO-ban

A Vass iskola 12. tematikus, immár a 20. gálá-
ját Ertelné Csák Judit igazgató varázslónőként 
indította útjára Vadregény című, csaknem két-
órás, 17 jelenetből álló – Az erdőben – Piroska 
és a farkas, Hófehérke, Vadhattyúk, Orosz-
lánkirály, A rátóti csikótojás, Csipkerózsika, 
Tarzan, A rendíthetetlen ólomkatona Fehérló-
fia, Tom és Jerry, Hamupipőke, Mátyás király 
és a kolozsvári bíró, Micimackó, Shrek + Ali 
baba, Macskafogó – mesefolyamot, amelyet 
a nagyszámú érdeklődő szülők miatt kétszer 
is előadtak a gyerekek, illetve a Frédi és Béni 
részt a pedagógusok.  Az iskola bázisintézmé-
nyi koordinátorától, Ostrowskiné Papp Évától 
megtudtuk, a felkészülés során építettek a már 
meglévő tudásanyagra és a tanév folyamán az 
adott tematikában szerzett tapasztalatokra is. 
Ötletbörzék, viták, megbeszélések során vált 
véglegessé az előadás forgatókönyve, színpadi 
jelenetei. A gála kiemelt lehetősége a tehetség-
gondozásnak és a hátrányos helyzetű tanulók 
felzárkóztatásának is, szélesebb teret adva a 
gyerekek kibontakozásának, önkifejezésének. 
A komplexitásnak köszönhetően a pedagó-
gusok jobb rálátást kapnak tanítványaik ké-
pességeire, erősségeire, gyengeségeire, ezzel 
lehetővé válik a célzott tehetséggondozás és 
fejlesztés. A motiváltságnak köszönhetően si-
keresen javíthatnak a diákok eredményein, és 
megkönnyíthetik a tanulást is. 

Sok-sok vidámság
a 20. Vass-gálán  



Közgyűlési aktualitások

21mozaikKISPESTI MAGAZIN

TÁRSASHÁZI

ROVAT

Zajlanak a közgyűlések. Május 31-ig minden társasháznak meg 
kell tartania az éves kötelező beszámoló közgyűlést. Néhány gon-
dolatot szeretnék megosztani az eddigi közgyűlések tapasztala-
tairól. Jellemző a nagyobb társasházaknál (140-240 lakásos pa-
nelépületek), hogy a közgyűlésen résztvevő tulajdonosok száma a 
10-20 százalékot is alig éri el. Ez lehet az elégedettség jele, vagy 
a közös képviselővel szembeni kritika is. Van, aki azért nem megy 
el, mert közösköltség-tartozása van. Vannak, akik úgy vélik,  „mi-
ért menjek el, úgysem változik semmi”. Sajnos eléggé jellemző 
még a közöny,  az érdektelenség is. Örvendetes, hogy az említett 
társasházaknál csökkent a közös költséggel tartozók száma és a 
tartozások összege. Megítélésem szerint ez nem elsősorban a la-
kástulajdonosok jövedelmének látványos emelkedésének a követ-
kezménye, hanem, mert az ingatlanpiac jelentős mozgásban van. 
Az elszabadult ingatlanárak és a kereslet miatt a jelentősebb tar-
tozást felhalmozók közül sokan értékesítették ingatlanjukat, elke-
rülve a tartozások miatti fenyegetettséget, az árverezés kockáza-
tát. Az értékesített lakásoknál fennálló tartozás pedig megfizetésre 
került, és így a társasházak követelései is csökkentek.  Sajnos az 
elmúlt évben a lakástakarék-pénztárak kínálta megtakarítási lehe-
tőség, az állami támogatással együtt lényegében megszűnt. A tár-
sasházaknak pedig, ha felújításokat akarnak végezni, megtakarí-
tásra van szükségük. Ezt jelenleg csak a közös költség emelésével 
lehet megteremteni. Sok társasháznak szembe kell néznie ezzel a 
körülménnyel. Tapasztalom ugyanakkor, hogy erősödik a tulajdo-
nosi szemlélet is, egyre többen támogatják a közös területek fel-
újítását, szépítését. Egyre elfogadottabbá válik, hogy ez nemcsak 
tulajdonosi kötelezettség, hanem a közösség előnyére is válik, 
a rendezettséggel együtt a lakásuk értéke is nő. Elkerülhetetlen 
téma a rezsicsökkentés. A 2014-ben létrejött rezsicsökkentés be-
került a társasházi törvénybe is. A közgyűléseken külön napirend 
a rezsicsökkentésről szóló tájékoztatás. Sokak véleménye, hogy 
ez mára igencsak formális kötelezettség. A közös képviselők már 
évek óta a közüzemi szolgáltatások aktuális árainak megfelelő-
en tervezik a költségvetést. Ehhez képest  csökkentésről beszélni 
nem sok értelme van.  
Remélhetően felkelti a társasházak érdeklődését, hogy  Kispesten 
az Önkormányzat áprilistól újra lehetővé teszi, hogy felújításra, 
korszerűsítésre pályázzanak. A kiírás az önkormányzat honlapján 
megtekinthető.

Hegyi András

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* * *

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EGÉSZSÉGÜGY

Hegyi András
írása



Kiadja a FRI NYOMDA Szolgáltató Bt. • Főszerkesztő: Szabó Dávid • Postacím: 1191 Budapest, Kossuth Lajos u. 50.
Telefon: 0620-580-3245 Email: magazinlapok@gmail.com • Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt. nyomda 1225 Budapest, Campona u. 1.
Megjelenik havonta 27.000 példányban, következő megjelenés: 2019. május
A magazin tartalmát szerzői jogok védik! • www.magazinlapok.hu

KISPESTI MAGAZIN22 apróhirdetés 23hirdetésKISPESTI MAGAZIN

* M
ás

 a
kc

ió
kk

al
 ö

ss
ze

 n
em

 v
on

ha
tó

.
   

Ké
sz

pé
nz

re
 b

e 
ne

m
 v

ál
th

at
ó.

 A
 v

ál
to

zá
s 

jo
gá

t f
en

nt
ar

tju
k.

   
A

z 
ak

ci
ó 

id
őt

ar
ta

m
a:

 2
01

9.
03

.0
4.

–2
01

9.
05

.3
1.

1195 Budapest, Üllői út 303. (MOL kúton)  •  Tel: 06 1 357-6674, 06 20 394-7980  •  WWW.FIX.HU1195 Budapest, Üllői út 303. (MOL kúton)  •  Tel: 06 1 357-6674, 06 20 394-7980  •  WWW.FIX.HU

1194 BUDAPEST, 
HOFHERR ALBERT U. 38/D

+36 1 280 1533, 
+36 20 318 3760

ertekesites@ssangyongdelpest.hu
 www.ssangyongdelpest.hu

Délpest
4X4 SPECIALISTA KOREÁBÓL

Próbálja ki Ön is  
márkakeres

kedésünkben!

A 4x4 specialista Ssanygong új, családi SUVja a Tivoli alapjaira épült, mely sok száz millió 
eurós beruházás és precíz fejlesztés eredménye. 4440 mm hosszhoz 2600 mmes tengelytáv 
tartozik, így nem meglepő, hogy a kényelmes utastérhez már alaphelyzetben is tágas, akár 
720 literre bővíthető csomagtér párosul. A korszerű, 1,6 literes EURO 6os, környezetbarát, 
dízel és benzines erőforrások 6 sebességes manuális vagy automata váltóval rendelhetők.

CO2 kibocsátás (vegyes): 134–192 g/km*
Vegyes fogyasztás: 5,2–8,4 l/100 km*

A képen látható autó illusztráció.
*WLTP szabvány szerint

Ssangyong
Lenyűgöző formavilág, határtalan tér.

MOST akár 
1 000 000 Ft  
KEDVEZMÉNNYEL!

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

Redőnyös munkák készítése, 
javítása, gurtni csere, szúnyog-
háló, reluxa, harmonika-ajtó, ro-
letta. Megbízhatóság, elfogad-
ható ár. Tel.: 276-5827 üzenet, 
mobil:06-30-212-9919

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

KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS 
Megbízható rakodókkal, gyors 
ügyintézéssel!
Iroda, lakás költöztetés. Igény 
szerint akár csomagolással 
együtt! Padlás, pince lomtala-
nítás.
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! Ott-
honában is vállaljuk padlósző-
nyeg tisztítását,ülőgarnitúrák, 
fotelek, székek, irodabútorok 
textilkárpit tisztítását. 20 éves 
tapasztalat EU minőség, garan-
cia! 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@szer-
viz.info

Előtető lakótelepi erkélyre. 
Rácskészítés erkélyre ajtóra, ab-
lakra. Korlátfelújítás üvegezés-
sel, festéssel.
Egyéb lakatosmunkák, javítá-
sok. TEL.: 06  70 209 4230, 06 1 
284 2540

Végkiárusítás, leértékelt áron! 
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

Kertépítés-telekrendezés! Met-
szés, permetezés, favágás, 
gyepesítés, térkövezés, kerítés-
építés, tereprendezés, egyéb 
kertészeti és kőműves munkák 
reális áron. www.telekrendezes.
hu, telefon: 06-20/259-6319, 06-
1/781-4021

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

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

Családi és társasházak homlok-
zati hőszigetelése, állványozás-
sal is. Homlokzat díszítés, festés. 
Szobafestés-mázolás-tapétázás. 
Minőség-garancia. tel.: 0620 
333 4489, www.focusz.hu, 
deltabau54@gmail.com 

Minőségi Közös Képviselet. 
Elégedetlenek a jelenlegi ke-
zeléssel? Szeretnének vál-
tani 45 nap alatt? Díjmen-
tes tanácsadás és ajánlat 
Szabó Máriától 06-30/359-3976 
tarsashazkezeles80@gmail.com

Készpénzért gépkocsikat vásá-
rolunk, hivatalos bontási iga-
zolással, ingyenes szállítással. 
+36-30/455-87-19  

INGATLAN

Eladó-kiadó ingatlanokat kere-
sek ügyfeleim részére.15 éves 
szakmai tapasztalat, korrekt 
ügyintézés, ügyvédi háttér, hív-
jon bizalommal: Böhm Ilona 06-
20-364-4237  HÉTVÉGÉN IS!!! 

OKTATÁS

VISSZATÉRÍTIK A NYELVVIZS-
GÁK  ÁRÁT! UGYE AZ IDÉN MÁR 
FOLYÉKONYAN SZERETNE AN-
GOLUL MEGSZÓLALNI? NYELV-
VIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS 
ÉRDEKLI? ÁLLÁSINTERJÚRA 
VAGY KÜLFÖLDRE KÉSZÜL?
ÚJ TANFOLYAMAINK 4-6 FŐS 
MINICSOPORTOKBAN NYELV-
STÚDIÓNKBAN  MOST INDUL-
NAK, 45000 FT ÁFÁVAL/40 ÓRA, 
10 HÉT.
INGYENES BEMUTATÓ ÓRÁIN-
KON VALÓ RÉSZVÉTEL UTÁN 
BÁTRAN DÖNTHET, NINCS KOC-
KÁZAT! ÉS FŐLEG NINCS ZSÁK-

BAMACSKA :)
CHAT ANGOL NYELVSTÚDIÓ ÉS 
FORDÍTÓIRODA, KISPEST, HU-
NYADI UTCA 47. 
06-70-238-1226 és 282-60-82

Magánének tanítás a Kispesti 
Művészeti Iskolában. Felvételi 
meghallgatás 2019. május 2-án 
és 3-án,  14-18 óra között. Cím: 
1196 Bp. Irányi Dániel u. 2. Vá-
runk minden érdeklődőt, aki 
már betöltötte a 12. életévét. 
Felvételi anyag, egy szabadon 
választott dal, vagy népdal.

ÁLLÁS

Központi Statisztikai Hivatal 
számára készülő lakossági adat-
felvételekhez kérdezőbiztoso-
kat keresünk Budapest kerüle-
teibe. Jelentkezni a hr@statek.
hu e-mail címen lehet.

Agilis kolléganőket (akár nyug-
díjas is) felveszünk telefonos iro-
dai munkára, jó kommunikációs 
készséggel 100.000 Ft+jutalék 
bérezéssel. Érd: 0630/529-6446-
os számon.    

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

Halásztelki élelmiszergyártó 
vállalat hűtőházi RAKTÁROS-t 
keres targonca jogosítvánnyal. 
Kiemelkedő bérezés, kiváló 
munkakörnyezet. 20/335-6192 
vagy fekete.ilona@tatarpek.hu

EGYÉB

Eladók! Kisebb háztartás felsze-
relési tárgyak + kerek mosógép, 
mobilklíma, varrógép, DAE-
WOO TV., tésztagép, különleges 
szőnyeg stb. Tel.: 06 20 221 3767



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

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

KEDVEZMÉNYES
HIRDETÉSI
LEHETŐSÉG

Shetland U.K. Nyelviskola

www.shetland.hu

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

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

tanfolyamok ÁFA-mentesek

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

ÁRAK 4-7 fô 8-12 fô

kezdôtôl alapfokú  nyelvvizsga 
szintjéig – 60 óra 72.000 Ft 60.000 Ft

alapfokú nyelvvizsgavizsga 
szintje felett – 60 óra 78.000 Ft 66.000 Ft

shetland@shetland.hu – 1192 Budapest, Kábel u. 10.  –  Tel: 281-0822, 30/952-1202
Felnôttképzési engedély száma: E–000309/2014
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Minden pénteken:
16:30 - 17:30

Helyszín:
Erkel Ferenc
Általános Iskola
kis tornaterme


