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A fejlesztésre az önkor-
mányzat saját költségve-
tésében ebben az eszten-
dőben 24 millió forintot 
tervezett.

GAJDA PÉTER
Térfigyelő rendszer

17. oldal

TICHY JUDIT
Avargyűjtés

10% kedvezmény
Akkumulátor Fagyálló  

csere 8.990 Ft

Gumiszerelés 
és tárolás
AKCIÓ! TÉLI GUMIABRONCSOK  
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Az idei őszi lombgyűjtési 
akció az időjárástól füg-
gően december közepéig 
tart, amelyet az önkor-
mányzat támogat.

Írásunk a 9. oldalon

Nemzetközi
ifjúsági sakkverseny



Sikeres vagy hátszeles?
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SZABÓ DÁVID
írása

HÓNAP
-TÁR

Keresem a nevem a Forbes Magazin által összeállított leggazdagabb 
magyarok listáján. Lelkemben izgalom. Hátha most. Talán... Mutató-
ujjammal követem lefelé a sorokat. Nézem a felsorolást, olvasom a ne-
veket: Csányi Sándor, Demján Sándor, Gattyán György, Széles Gábor, 
Veres Tibor, Bige László, Felcsuti Zsolt… 
Már megint nem találom magam! Na de, nézzük csak, van-e meglepe-
tésnév a lista elején!
Van ám! A nemzet gázszerelője, Felcsút polgármestere, a miniszterel-
nök jó barátja, sokak szerint strómanja, Mészáros Lőrinc idén már a 
nyolcadik! Ezt meg hogy lehet? 
Mit tud Mészáros Lőrinc, amit én és sok más magyar ember nem?
Mi, a listáról lemaradtak, csak ámulunk és bámulunk a magyar csodán, 
és azon, hogy miként lehetséges, hogy egy év alatt megduplázza az 
amúgy sem kicsi 35 milliárdos vagyont. 
Ez a Mészáros Lőrinc biztosan tud valamit, csettintenénk elismerőn, 
ha nem motoszkálna fejünkben a gyanú: sikeres vagy hátszeles vállal-
kozó Mészáros Lőrinc?
A médiában, az építőiparban, az izocukor-gyártásban és mostanra a 
tésztagyártásban egyaránt otthonosan mozgó polgármester-gázszerelő 
kezében minden arannyá válik. Bármelyik pályázaton elindul, ott biz-
tosan nyer, még akkor is, ha felüláraz egy kicsinykét.
Mészáros Lőrinctől tanulni kell, lehet! Ő a felcsúti Zuckerberg, aki 
talán maga is elhiszi, hogy saját eszének, tehetségének, no meg egy 
kicsit „a Jóisten, a szerencse és Orbán Viktor személyének” is köszön-
heti gyors meggazdagodását, a magyar elithez való csatlakozását. Mert 
barátkozni is tudni kell, és nem csak a szerencsével vagy a Jóistennel… 
Nem hátrány, ha valakinek a legjobb barátja a földije, aki mellesleg 
Magyarország miniszterelnöke. Mert hát ugye kormányzati körökben 
jönnek, mennek az információk, mindig hallani ezt-azt, uram-bátyám 
pedig jó időben figyelmezteti, hol, mikor csurranhat, csöppenhet újra 
valami. Csak barátkozni kell és szolgamód viselkedni, aztán már megy 
minden magától, mint kés a vajban. 
Közel lenni a tűzhöz mindig kifizetődő, és nemcsak annak, aki közvet-
lenül ott melegszik, hanem annak is, aki egyengeti az odavezető utat, 
mert a köszönet, a hála nyilván soha nem marad el. A jótevő a végén 
mindig tarthatja a markát, nincs mit ezen csodálkozni. Ez ma nálunk 
így természetes.
 
Hiába kerestem hát nevemet idén is a listán, nem találtam magam ezen 
most sem, de azt már tudjuk, hogy egy képzeletbeli lúzerek-átvertek 
listán vagyunk rajta valamennyien…

24 éves szakmai tapasztalattal, nagy
helyismerettel, gyors, precíz, ügyvédi
ügyintézéssel, mérnöki háttérrel és

ügyfélbarát jutalékkal várom ügyfeleimet.
Nincs kizárólagos szerződés, 

egész Budapestre kiterjedő saját
adatbázissal dolgozom, 

vevőknek ingyenes!

Fórizsné Baráth Brigitta
ingatlanközvetítő, forgalmiérték-becslő

W E K E R L E   I N G AT L A N I R O D A
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ZÖLDTERÜLET

TÜZELŐ

Idén húsz rászoruló kispesti családnak 
siet a segítségére az önkormányzat: 
összesen mintegy 30 köbméter tűzifát 
és papírhulladékból készített „téglát”, 
úgynevezett papírpelletet kapnak a ház-
tartások. Az első családnak, ahogy az 
már minden évben megszokott, Gajda 
Péter polgármester és Vinczek György 
alpolgármester vitte el a tűzrevalót. A 
téli tüzelőt az önkormányzat megbízá-
sából a Közpark Kft. teherautója szállít-
ja ki a rászoruló családoknak. 

Segít
az önkormányzat

A Kossuth téri parkoló átépítése és a 
sportpályák megépítése után a Kosár-
fonó utcai zöldterület megújításával 
folytatódik a terület rehabilitációja. A 
Kosárfonó utcai tömbházak (6-16. sz.) 
előtti területen átépítik a közlekedő uta-
kat, amelyek illeszkednek a gyalogosok 
által használt útvonalakhoz. Az utak a 
tömbházak bejárataihoz kapcsolódnak 
majd, és a főbb úti célok felé indulnak  
(piac, iskola, KöKi metrómegálló). A 
megújuló burkolatok között a zöldfelü-
leteket is frissítik a szakemberek.

Megújuló park

Modern, a mai kor követelményeinek is megfelelő színvonalú térfigyelő helyiséget és 
rendszert alakítottak ki a Kispesti Rendészeti Központ (KRK) Eötvös utcai épületében. A 
kerületben jelenleg működő 57 térfigyelő kamera mellé hamarosan újabb kilencet szerel-
nek fel a szakemberek. A fejlesztésre az önkormányzat saját költségvetésében ebben az 
esztendőben 24 millió forintot tervezett. 

Térfigyelő helyiséggel bővült
a Kispesti Rendészeti Központ

Önerőből fejleszti tovább kamerarendszerét a kerület

Az önkormányzat 2006-ban alig 
tíz kamerával kezdte kiépíteni, 
és azóta is saját forrásból, külső 
segítség nélkül fejleszti a kerület 
biztonságát is biztosító térfigyelő 
rendszerét – mondta Gajda Péter 
polgármester, amikor hivatalo-
san is átadta a KRK korszerűsí-
tett, légkondicionált, pormente-
sített térfigyelő helyiségét, ahol 
mostantól a város 57 kameráján 
keresztül 24 órán át ergono-
mikus környezetben (LED-
világítás, 24 órás munkaszékek), 

HD-minőségben figyelik a kerü-
let életét, ügyelik a biztonságot.  
A Kispesti Rendészeti Központ 
2014-es alapításakor a Kispes-
ti Térfigyelő Kamerarendszer, 
amelyhez akkoriban csaknem 30 
kamera tartozott, a kerületi rend-
őrkapitányságtól szintén a KRK 
kezelésébe került. Sajnos ezek 
olyan elavult, korszerűtlen szín-
vonalat képviseltek, amit már 
nem volt értelme fenntartani. 
Így az első és legfontosabb fel-
adat a kamerák modernizációja, 

„okos” rendszerbe szervezése és 
bővítése volt – emlékezett a mö-
göttük álló feladatokra Bali Péter, 
a Kispesti Rendészeti Központ 
vezetője. Bali Péter elmondta, 
mára a kispesti térfigyelő rend-
szer teljesítménye és minősége a 
szakemberek szerint eddig is az 
egyik legjobb lett a fővárosban, 
a mostani fejlesztéssel pedig 
még kiemelkedőbb lesz, hiszen 
az egész rendszert úgynevezett 
gerinchálózati struktúrába ren-
dezték át, ami azt jelenti, hogy 

nagy sávszélességű gerinchez 
csatlakoznak a kamerapontok, 
nem pedig láncszerűen, egymás-
ba. Ennek előnye az, hogy egy-
egy pont kiesésével nem tűnik el 
a pont mögötti összes kamera. Ez 
az „okos” rendszer a megfelelő 
csomagok további megvételével 
akár az arcfelismerésre is alkal-
mas lehet majd. A központveze-
tő arról is tájékoztatta lapunkat, 
hogy egy főállású térfigyelő-
rendszergazda is együtt dolgozik 
a csapattal azért, hogy csökken-

jenek a karbantartási költségek. 
Bali Péter kérdésre válaszolva 
elmondta: évente csaknem 200 
javaslat érkezik be a kispesti-
ektől és az önkormányzati kép-
viselőktől, hogy hová kéne tér-
figyelő kamerákat felszerelni. 
Ezekből az illetékes Várospoli-
tikai, Városüzemeltetési és Ren-
dészeti Bizottság jelölt ki idén 
húsz területet, és bűnmegelő-
zési indokok alapján a kerületi 
rendőrkapitányság szakemberei 
tettek javaslatot 9 új kamera el-
helyezésre. Mint megtudtuk, új 
kamerák kerülnek, az Üllői úti 
Shopmark áruház mellé, KÖKI 
Terminál buszpályaudvaron lévő 
Fornetti üzlet környékére,  a 
Nagykőrösi út – Határ út, a Petőfi 
utca – Zalaegerszeg utca,  az Ár-
pád utca – Zalaegerszeg utca, az 
Ady Endre út – Hunyadi utca, az 
Ady Endre út – Kisfaludy utca, 
a Városház tér – Kossuth Lajos 
utca kereszteződésébe, valamint 
a Jahn Ferenc utca – József Attila 
utca sarkára. 

Bali Péter és Gajda Péter 

Újabb 9 kamera
Az önkormányzati riasztó mát több alkalommal életet mentett

Ötödik éve ad az őszi fűtési szezon elején szén-monoxid-ri-
asztót az önkormányzat a szociálisan rászoruló, gázzal fűtő 
családoknak. Az idei első készüléket a polgármester vitte el 
Mikulás Lászlónak a Batthyány utcába. Ebben az esztendőben 
újabb száz jelzőberendezést oszt ki az önkormányzat.

Helyi támogatás
a szén-monoxid-riasztó

A legutóbbi képviselő-testületi ülésen a képvi-
selők arról is döntöttek, hogy bekerül a helyi 
települési támogatások közé az önkormányzat 
által biztosított szén-monoxid-riasztó készü-
lék is, hiszen sokan nem tudnák megvenni az 
akár tízezer forintba is kerülő modernebb biz-
tonsági eszközt. Ebben az esztendőben újabb 
száz jelzőberendezést visznek házhoz a kép-
viselő-testület tagjai. Erre mintegy 1,5 millió 
forintot költött az önkormányzat. Az elmúlt 
öt esztendőben már csaknem 500 család ka-
pott ilyen eszközt. Előfordult már olyan eset, 
hogy csak azért nem történt családi tragédia, 

mert időben jelzett a szén-monoxid-riasztó. A 
mozgásában korlátozott, stroke-on, szélütésen 
több alkalommal is átesett, gázfűtéses lakás-
ban élő Mikulás László örült a készüléknek, 
mert, ahogy mondja, jobb félni, ez legalább 
időben jelzi a bajt, lesz idő kiszellőztetni.   A 
készülékeket a szociális iroda munkatársainak 
javaslatára, a települési támogatást igénybe 
vevő családok között osztják ki. Az akció fon-
tosságát az is mutatja, hogy tavaly volt olyan 
sokgyermekes család, ahol jelzett az önkor-
mányzattól kapott riasztó, és így nem történt 
tragédia.
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Megfiatalodott
a Mese-Vár óvoda

Pékné Varga Katalin: csökkent a bejövő zaj és melegebb az épület

A nevelési év kezdetére kicseréltette az 1900-as évek elején 
épült Mese-Vár óvoda Nádasdy utcai épületének nyílászáróit is 
az önkormányzat. Ez most mintegy négymillió forintba került.
Tavaly régi vágya teljesült az intézménybe járó 
gyerekeknek és az ott dolgozóknak, hiszen a Gá-
bor iskola és az óvoda között lévő, rossz műszaki 
állapotú melléképület az óvodához került, és tor-
naszobát alakított ki belőle az önkormányzat. A 
korábbi években is sok minden történt a két épü-
letből álló intézményben: a több ütemben végzett 
munkálatoknak köszönhetően a Mese-Vár óvoda 
szinte teljes egészében, kívül-belül megújult az 
intézményfelújítási program részeként. Az újabb, 
Zrínyi utcai épületben teljes építészeti, gépészeti, 
elektromos felújítás, valamint a régi, elhaszná-

lódott víz- és szennyvízvezetékek, szerelvények 
cseréje is megtörtént. Az óvodában dolgozók 
kívánságára a belső válaszfalak áthelyezésével 
új helyiségek jöttek létre. Így kialakítottak egy 
10 négyzetméteres étkezőt, vizesblokkot a dol-
gozóknak, egy 64 négyzetméteres tornaszobát a 
hozzá tartozó 14 négyzetméteres öltözővel, für-
dőblokkal, mosdókkal, szertárral, valamint több 
tároló helyiséget is. Az építészeti felújítás magá-
ban foglalja a régi járó- és oldalburkolatok cseré-
jét, új nyílászárók beépítését. 

RAJZÓRA

Vukról
és a többiekről 
A Lúdas Matyi, a Vuk, a Szaffi, A 
hetedik testvér és Az erdő kapitánya 
című rajzfilmek alkotója előtt tiszte-
leg a Wekerlei Kultúrház kiállítása. 
Dargay Attila idén lenne 90 éves. A 
különleges kiállítás november 20-ig 
várja az érdeklődőket. Három fontos 
dátumra való tekintettel döntöttünk 
a kiállítás rendezése mellett: Dargay 
Attila most lenne 90 éves, 40 éve ké-
szült a Lúdas Matyi és október 28. 
az animáció világnapja – mondta 
Szabó Mária, a Wekerlei Kultúrház 
és Könyvtár igazgatója. A kultúr-
ház falait borító rajzokról, tervekről, 
képekről jól ismert rajzfilmalakok 
köszönnek a látogatóra: a magyar 
rajzfilmkészítés egy markáns szele-
tébe, egy zseniális alkotó életművé-
be pillanthatnak bele a látogatók. A 
2009-ben elhunyt, Balázs Béla-díjas, 
Érdemes és Kiváló Művész Dargay 
Attila 1951-től kapcsolódott be a ma-
gyar rajzfilmgyártásba, több mint 100 
olyan film, filmsorozat fűződik nevé-
hez, amelynek tervezője, rendezője 
és/vagy forgatókönyvírója volt töb-
bek között: Lúdas Matyi, Vuk, Szaffi, 
A hetedik testvér, Az erdő kapitánya, 
Pom-Pom meséi, Gusztáv, A nagy ho-
ho-ho horgász. A megnyitó vendége 
volt Dargay Attila özvegye, koráb-
bi alkotótársa, filmjeinek operatőre, 
Henrik Irén, aki rendhagyó, filmes 
rajzórát tartott a megjelent iskolák 
(Kós, Erkel, Hungária, Reménység) 
diákjainak. Kedves pillanata volt a 
rajzórának, amikor egy másik kiváló 
animációs filmest, a közönség so-
raiban ülő Cakó Ferenc Érdemes és 
Kiváló Művészt is megismerhették a 
gyerekek. 

A Vak Bottyán utcai lakosok panaszára a kispesti önkormányzat vezetői, Gajda Péter pol-
gármester, Vinczek György szociális ügyekért felelős alpolgármester és a képviselő-testü-
let tagjai közül Dódity Gabriella, Teknős Ferenc, valamint a Kispesti Rendészeti Központ 
és a kerületi rendőrkapitányság munkatársai a Vöröskereszt helyi szociális munkásaival 
közösen meglátogatták a gyorsforgalmi úttal párhuzamos kiserdőben életvitelszerűen élő 
hajléktalanokat.

Új erdőrészen telepedtek le
a hajléktalanok

A nappali melegedőkben ruhájukat kimoshatják, tisztálkodhatnak

Évekkel ezelőtt már jártunk itt 
munkatársaimmal és a Vörös-
kereszt szakembereivel. Igaz, 
akkor az erdő úgynevezett „kis-
pesti Sherwood” részén, ahol 
szintén sok hajléktalan ember 
élt, és a Vak Bottyán utcában 
lakók akkoriban is sokat panasz-
kodtak a felgyülemlett szemétre, 
a fedélnélküliek életmódjára, éj-
szakai hangoskodására – tudtuk 
meg Gajda Péter polgármester-
től, aki most is sátorról sátorra, 
fabódéról fabódéra járta körbe 
a területet, beszélgetett az ott 
élőkkel. Az erdő ezen szakaszán, 
amely nem az önkormányzat tu-
lajdona, hanem magántulajdon-
ban van, jelenleg is 16-17 ember 
él életvitelszerűen. Közülük csu-
pán ketten kötődnek valamilyen 
módon Kispesthez, vagy itt szü-

lettek, vagy az utolsó bejelen-
tett lakhelyük itt volt. A többiek 
más kerületekből, VIII., IX., X., 
vagy vidékről, például Borsod 
megyéből érkeztek – sorolja az 
itt élőkről a polgármester.  Az 
önkormányzat keresi azokat a 
humánus megoldásokat és tár-
sakat, szervezeteket, amellyel 
segíthet. Kispesten is elindította 
„Kunyhóból lakásba” program-
ját az Utcáról Lakásba Egyesület 
és A Város Mindenkié csoport. 
Az önkormányzat két – eddig 
üresen álló – szociális bérlakás 
felajánlásával és egy-egymillió 
forinttal támogatta a programot, 
amelynek keretében ketten le-
hetőséget kaptak: az erdőből 
lakásba költözhettek. De ennyi 
embernek nem tudunk segíteni, 
hiszen egy kerület nem oldhatja 

meg egy egész ország hajlékta-
lan-ellátási gondjait, nem fogad-
hat be minden hajléktalant, nem 
ez a feladatunk. A problémát, 
össztársadalmi megoldás és szo-
ciális lakások hiányában helyben 
csupán enyhíteni lehet, deviáns 
esetekben rendészeti intézkedés 
hozhat rövid időre egyfajta meg-
oldást – teszi hozzá Gajda Péter.
A kispesti erdőlakókat név sze-
rint is jól ismerő és kerületben 
csellengő hajléktalanok életét 
figyelemmel kísérő Csóka Éva, 
a Vöröskereszt 2. telephelyének 
vezetője szerint csaknem 100-
110 hajléktalan fordul meg alka-
lomszerűen a városban, de leg-
alább hatvanra tehető azoknak 
a száma, akik életvitelszerűen 
is itt élnek. Mint mondja, a fe-
délnélküliek egy része dolgozik, 

de a legtöbben lomizásból, gu-
berálásból tartják fent magukat. 
Sorsuk különféle, de egy közös 
bennük, szállóra nem mennének, 
inkább vándorolnak erdőről, er-
dőről erdőre. Szabadságra, önál-
lóságra, saját otthonra vágynak, 
ahová elvihetik állataikat is.  Az 

erdő mellett lakók panaszai jo-
gosak, bár napközben nincs gond 
az erdőben lakókkal, inkább az 
esték a zajosabbak, amikor ide-
genek érkeznek „látogatóba”, 
ilyenkor hangosabbá válik az 
erdő is. Bár árnyalja a képet, hogy 
van olyan védencük, aki komoly 
pszichiátriai betegségben szen-
ved, mégis van pártfogója a Vak 
Bottyán utca túloldaláról, aki 
ruhát, sőt mobiltelefont is hozott 
már neki. Az erdőben élők kilá-
tásai is szélsőségesen eltérőek. A 
Kispesten felbukkanó hajléktala-
nok gondozását együttműködési 
megállapodás alapján az önkor-
mányzat megbízásából a Vörös-
kereszt, a Kijárat Egyesület és 
a Misszió Alapítvány végzi, de 
krízisidőszakban aktív segítség 
jön a Menhely Alapítványtól, a 
Máltai Szeretetszolgálattól és a 
baptista egyháztól. Élelmezésük 
szinte teljesen megoldott, hiszen 
a népkonyhák, a szervezetek 
rendszeresen ellátják őket éle-
lemmel, és az intézményekben, 
nappali melegedőkben ruhájukat 
is kimoshatják, tisztálkodhatnak.

Szabadságra, önállóságra, saját otthonra vágynak

Életvitelszerűen 
az erdőben
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Kispest Sportjáért
díjátadó nyolcadszor

Nagy-Pál Adrienn, a Pannónia iskola testnevelő tanára, Béki 
Nagy Bertalan, a Kispest Női Kézilabda Klub elnöke és edzője, 
valamint Papp András testnevelő tanár, a Tájfun SE taekwondo 
edzője vehette át a Kispest Sportjáért díjat a Városháza dísz-
termében. Az ünnepségen Simicsevics Judit (fuvola) és Ötvös 
Gábor (zongora) adott műsort.
Az önkormányzat 2009-ben alapította a Kispest 
Sportjáért díjat, amelyet minden évben azoknak 
ítélnek oda, akik kiemelkedő munkát végez-
nek a sport-diáksport területén, a testnevelés és 
a testkultúra népszerűsítésében, szervezésében, 
fejlesztésében és támogatásában. Gajda Péter a 
Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpoliti-
kai és Egészségügyi Bizottság elnökével, Szujkó 
Szilviával adta át az idei díjazottaknak az elisme-
rést.
 
Díjazottak:

Nagy-Pál Adrienn 1985 óta a Kispesti Pannónia 
Általános Iskola testnevelő tanára. A Zsíros Tibor 
Kosárlabda Akadémián elsősorban kőbányai és 
kispesti gyerekek kosárlabdaedzésével foglalko-
zik, az akadémia előkészítő csoportjai részére az is-
kolában szervezi az utánpótlás nevelését. Évek óta 
főszervezője a 24 órás kosárlabda-mérkőzésnek, 
mely nagy népszerűségnek örvend az iskolában.                                                                       

Béki Nagy Bertalan a Kispest Női Kézilabda 
Klub elnöke és edzője. Az NB I/B-ből való fel-
kerülés után a kerület NB I-es kézilabda-csapatát 
vezette, nagy súlyt helyezve az iskolákkal való 
együttműködésre, az utánpótlás-nevelésre, vala-
mint a sportcsarnok-építési projekttel kapcsolatos 
ügyek intézésére. Vezetése alatt a kézilabdacsa-
pat az NB I/B egyik legjobb együttese lett.

Papp András a Tájfun Sportegyesület taekwondo 
edzője, a Trefort Ágoston Szakgimnázium test-
nevelő tanára. Tanítványai közül világbajnoki és 
Universiade bronzérmes, Európa-bajnoki ezüst-
érmes versenyző, valamint sok országos bajnok 
került ki. A Magyar Taekwondo Szövetség után-
pótlás-válogatottjának edzője. A kerületi közép-
iskolai versenyrendszer legaktívabb résztvevője 
több sportágban is.

SEGÍTSÉG

Nyugdíjasházi 
tűz
Égő mécses okozott tüzet november 
1-jén a József Attila utcai Nyugdí-
jasházban. A négyes fokozatú riasz-
tás után a mentők négy idős embert 
szállítottak kórházba – tudtuk meg 
Vinczek György alpolgármestertől, 
aki a riasztás után azonnal a hely-
színre sietett. Az alpolgármester el-
mondása szerint az emeleten egy 
lakás teljesen kiégett, a tűzoltás nyo-
mán a földszinti Gondozási Központ 
pedig átázott.  A tűzoltók a lakók 
többségét  nem engedték visszaköl-
tözni, ezért az önkormányzat gon-
doskodott elhelyezésükről. Nyolcan 
a Jahn F. utcai rehabilitációs intézet 
nappali kórházi részlegében, tízen 
a Lila Akác Gondozási Központban 
kaptak elhelyezést. A többi lakót és 
gondozottat a rokonok hazavitték. Az 
ellátottak az elhelyezésük szervezése 
alatt egy BKV által biztosított fűtött 
buszban tartózkodtak. Folyadékpót-
lásról, élelmezésről és gyógyszer-
ellátásról szintén az önkormányzat 
gondoskodott. Az anyagi kár megha-
ladta a 10 millió forintot. A felújítást a 
Vaműsz végzi. Ezúton is köszönet jár 
a helyi rendkapitányság és tűzoltóság 
munkatársainak, akik sokat segítettek 
abban, hogy az időseket az épületből 
kihozták, biztonságba helyezték – 
mondta az alpolgármester.

KEDVEZMÉNYES
HIRDETÉSI LEHETŐSÉG
MINDEN SZERDÁN 9:00
ÉS 12:00 ÓRA KÖZÖTT

(0620) 296-3555

Papp András, Nagy-Pál Adrienn és Béki Nagy Bertalan

Idén 7 ország (Oroszország, Lengyelország, Moldávia, Szerbia, 
Szlovákia, Románia, Magyarország) tíz csapata mérte össze sakk-
tudását azon a meghívásos nemzetközi ifjúsági egyéni és csapat 
sakktornán, amelyet a kerületi önkormányzat támogatásával Kis-
pesten rendezett a Barcza Gedeon SC. 

Szomorú aktualitása lett az idei nemzetközi meghívásos sakkver-
senynek, amelyet immár második alkalommal rendeztek Kispesten. A 
megnyitón jelentették be, hogy elhunyt a Barcza Gedeon SC  alapító-
ja, Ősz Gábor, a szakosztály elnöke, aki Ádám Györggyel együtt vezette 
évtizedekig az egyesület sakk szakosztályát. A háromnapos tornát Ádám 
Györgyről, a klub örökös szakosztályvezetőjéről nevezték el, aki 1990-től 
haláláig nélkülözhetetlen tagja volt a sakkozók közösségének.
Az önkormányzat nevében most is Vinczek György alpolgármester, a 
rendezvény lelkes támogatója köszöntötte a versenyző gyerekeket és a 
szervezőket, és külön tisztelettel a torna névadójának szüleit, édesanyját 
és édesapját, aki most töltötte be 90. életévét, valamint feleségét. Ádám 
György hosszú évekig munkatársam volt a polgármesteri hivatalban, 
ahol bizony sokáig csak nagyon kevesen tudták róla, hogy mi mindent 
megtesz a sakkért, illetve a szellemi sportok, a táblás játékok, a sakkon 
kívül például a gó  népszerűsítéséért, illetve azokért a közösségekért, 
ahol ezeket próbálják megszerettetni a gyerekekkel – emlékezett az al-
polgármester. 
Ádám György felesége kérdésünkre elmondta: férje 25 évet szentelt az 
életéből a sakknak és más játékoknak. Az ő kapcsolatai révén kerülhet 
sor minden évben ezekre a meghívásos nemzetközi ifjúsági versenyek-
re. Jólesik, hogy az egyesület, a csapat így emlékezik a sportemberre.

Sakkverseny Ádám 
György emlékére
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EMLÉKEZÉS

Egy nép
összefogott…
Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc évfordulója alkalmából ren-
dezett önkormányzati megemlékezés  
az Ötvenhatosok terén koszorúzással 
kezdődött, ahol az önkormányzat, 
a pártok, az egyházak, valamint az 
intézmények és a civilszervezetek 
képviselői helyezték el koszorúikat 
az emlékmű előtt. A KMO-ban tar-
tott emlékezésen egy archív filmösz-
szeállítást követően Vinczek György 
mondott ünnepi beszédet, aki úgy 
fogalmazott, hogy október 23-át ün-
nepelni kell, ezen a napon egy nép 
összefogott, és nem törődve a kocká-
zattal, a túlerővel, kezébe vette a sor-
sát. Felidézte családi emlékeit 56-ról, 
beszélt azokról a kispesti szabadság-
harcosokról, akikkel több éve együtt 
emlékezik. Meg kell köszönni ezek-
nek a hétköznapi hősöknek, hogy pél-
dát mutattak hazafiságból, hazasze-
retetből, nekünk pedig tennünk kell 
azért, hogy ne kelljen véráldozatot 
hozni a szabadságért és a független-
ségért, hogy a hősök tetteit az utókor 
megismerhesse, és ez tartást adjon 
nemzetünknek. A beszédet követően 
Nagy Mihály 1956-os elítélt mondta 
el Obersovszky Gyula Élünk című 
versét, majd az Emlékeink a forrada-
lomról címmel Nagyváradi Erzsébet, 
Kiss Anna, Pelsőczy László és Pallos 
Emil előadóművészek műsorát lát-
hatta a közönség. Az ünnepi műsort 
Rencz Antal, a Theatrum Hungari-
cum vezetője állította össze.

Alföldy-Boruss Dezső református lelkész a parkátadón

Gajda Péter polgármester, Alföldy-Boruss Dezső református 
lelkész és Somogyi Lászlóné önkormányzati képviselő, Wekerle 
ügyeiért felelős tanácsnok adta át a Wekerlei Pantheont a Cor-
vin körúton, a református templom mellett.
Néhány évvel ezelőttre nyúlik vissza a törté-
net, amikor Alföldy-Boruss Dezső felkeresett a 
templom melletti emlékpark gondolatával, amit 
azonnal támogatandónak találtam. Mostanra So-
mogyi Lászlóné képviselő közreműködésével, a 
Közpark munkájával, 2,5 millió forintból meg-
valósult az emlékpark – mondta el Kispest pol-
gármestere az átadón. Gajda Péter hangsúlyozta, 
olyan wekerlei embereknek állít emléket a park, 
akik nem csupán díszpolgárai Kispestnek, hanem 
életükkel bizonyították, hogy büszke lehet rájuk 
az utókor. Végezetül a lelkész, az önkormányzati 
képviselő és a Közpark munkatársai mellett Nagy 
Tamásnak, a Wekerlei Társaskör tiszteletbeli el-
nökének, Romhányi Andrásnak, a Magyar Kollé-
gium elnökének, valamint Fontos Györgynek és 

Toldi Miklósnak is megköszönte a polgármester, 
hogy részt vettek az ötletelésben és az emlékpark 
megvalósításában.

A Wekerlei Pantheon 16 díszpolgár, Győri Ottmár 
(1867-1946), Bogdán Gyula (1889-1953), Wink-
ler József (1889-1958), Fehér Gyula (1896-1969), 
Kocsis József (1914-2011), id. Somorjai József 
(1914-2015), Dauner János (1915-2002), Bánsá-
gi József (1918-2004) és Bánsági Józsefné (1919-
2006), Szilágyi Lajos (1923-2008), Dr. Zsák Pé-
ter (1924-1995), Dr. Kóczán László (1924-1994), 
Dr. Katus László (1927-2015), Koroly T. György 
(1928-2013), Dr. Sebestyén Péter (1929-2017), 
Szabó Kálmán (1933-2016) és Dr. Lélfay Botond 
(1948-2009) emlékét őrzi.

Emlékpark a wekerlei 
díszpolgároknak

Tizennegyedik alkalommal rendezték meg a pályaválasztást 
segítő börzét a KMO-ban, ahol 26 középiskola mutatkozott be. 
A Sulibörze átfogó képet nyújtott a kerület, valamint a főváros 
számos középiskolájának kínálatából. 

Népszerű és hasznos
a Sulibörze 

Zsúfolásig megtelt a KMO nagyterme és vala-
mennyi folyosója az idei Sulibörze kiállítóival, 
akik szórólapokon, interaktív foglalkozásokon, 
színpadi produkciókban mutatták be iskolájuk 
oktatási programját, valamint szabadidős tevé-
kenységüket, közösségi életüket. 
Ez már a tizennegyedik Sulibörze itt Kispesten 
a KMO-ban, ahová az elő-
re bejelentkezett érdeklődő 
kispesti általános iskoláso-
kat, elsősorban a 7-8. osz-
tályokat, pedagógusokat és 
szülőket vártunk – tudtuk 
meg Rácz Attilától, a KMO 
igazgatóhelyettesétől, aki kezdetektől figyelem-
mel kíséri és szervezi ezeknek a börzéknek a 
programját. Rácz Attila elmondta, idén 26 közép-
iskola és újdonságképpen egy felsőfokú tanintéz-
mény is bemutatkozott, és összesen 800-1000 lá-
togatójuk volt. A bemutatkozók csaknem felének 
„állandó helye van” a kiállításon, minden évben 
itt vannak és népszerűsítik nemcsak iskolájukat, 
hanem a börzét is, amely ugyancsak népszerű a 
régióban.  

Számtalan szakma körül választhattak a gyere-
kek a Sulibörzén rendszeresen résztvevő Csepe-
li Erőmű Szak- és Átképző Kft. kínálatából. A 
kft. pályaválasztási tanácsadója, Végh Józsefné 
tapasztalatai szerint a gyerekek és szüleik, de 
sajnos sokszor a pedagógusok is csak kevés in-
formációval rendelkeznek a hazai iskolarendszer 

nyújtotta lehetőségekről, 
nem ismerik eléggé a kü-
lönféle képzési típusokat, 
azok előnyeit, hátrányait.
A kiállítók között találtuk 
a BKV Zrt.-t is, ahol duális 

képzést kínálnak a gyerekeknek. Ennek lényege, 
hogy a gyerekek az iskolában szerzett elméleti 
tudásuk mellé gyakorlati képzést is szerezhetnek, 
hiszen életszerű, üzemi körülmények között zaj-
ló gyakorlati képzést nyújtunk nekik. Több mint 
30 budapesti és Pest megyei iskolával van élő 
kapcsolatunk és mintegy 21 szakmában képzünk 
– meséli az egyébként Kispesten élő Gulyás Zol-
tán, a BKV Vasúti Járműjavító Kft. tanműhelyé-
nek vezetője.

CSILLAGÁSZAT

Barangolás
az űrben
A Wekerlei Kultúrházban mintegy 
száz gyerek és felnőtt csodálkozott 
rá a csillagászati programon az űrha-
józás és az űrkutatás magyar vonat-
kozású érdekességeire.  A megnyitón 
Molnár Péter, a Magyar Csillagászati 
Egyesület tagja köszöntötte a jelen-
lévőket, majd Schuminszky Nándor 
űrszakíró és űrgyűjtő Űrsztárok és 
űrsztorik című előadását hallgatták 
meg a jelenlévők. A magyar űrkuta-
tás jelenébe és a legújabb, reménybe-
li fejlesztésbe dr. Pacher Tibor avatta 
be a közönséget. Szürkülettől pedig a 
csillagokat is megleshették a Magyar 
Csillagászati Egyesület óriástávcsö-
vén keresztül. 

Játszótér
a KMO-ban
Tudományos Játszótérré, interak-
tív kiállítássá változott a KMO egy 
októberi hétvégére. A háromnapos 
kiállításon tizenöt interaktív instal-
lációt – Biztos kéz, Energiabringa, 
Tükörháromszög, Reflex, Tükörírás, 
Lego Moovie, Elektromosságtan, Da 
Vinci híd, ISS – Nemzetközi űrállo-
más makett, 3D kép, Görbe tükör, 
Színkeverés/színrendszerek, Milyen 
színű, Ördöglakatok/LogOkos, Ber-
noulli törvénye – próbálhattak ki az 
érdeklődő gyerekek, felnőttek.

TUDOMÁNY

Olykor nagy
a tájékozatlanság

A BKV Zrt. duális képzést kínált a gyerekeknek



A gyerekek körében ugyancsak népszerű 35 éves oktató, akit mindenki 
csak Robi bácsinak szólít, három évvel ezelőtt a baba-mama úszás „új-
raélesztésére” került a Kispesti Uszodába. Idén nyárig, a magyarországi 
úszó világbajnokság utánig csak kevesen tudták róla, hogy a 400 méte-
res gyorsúszás országos szenior úszórekordja fűződik nevéhez, illetve a 
Nemzetközi Úszószövetség (FINA) masters világversenyeinek is állandó 
résztvevője évek óta. Felesége, a szintén „szenior”, szinkronúszó és edző, 
Felföldi Andrea, kétéves kislányuk pedig vakmerő vízimádó, aki már 10 
másodpercig is kibírja egy levegővel a víz alatt!

Egész napját a vízben tölti?
Lényegében igen. Mivel napközben óvodás, 
alsós és felsős csoportok jönnek az uszodába 
órára, szinte mindig a vízben vagyok. Azért 
vannak „száraz időszakok” is, hiszen a na-
gyobbak, a felnőttek nem igénylik mindig a 
vízben való jelenlétemet, ők már „távirányítás-
sal” is működnek.

Ezek szerint nem a pálya széléről bekiabáló 
oktató? 
Valóban. A legkisebbeknek szüksége van még 
arra a biztonságra, amit nyújthatok a vízben, 
nem lehet őket magukra hagyni. Mivel ezek a 
gyerekek nem azért jönnek az uszodába, hogy 
világrekordokat döntsenek, nem is jó oktatói 
magatartás a kiabálás, meg nem is áll hozzám 
ez közel. Valószínű, hogy azért sem választot-
tam azt, hogy mesteredző legyek versenyzők 
mellett. Nekem az a lényeg, fontos, hogy a 

gyerekek vidáman jöjjenek be az uszodába. 
Mert emlékszem még arra, hogy a pokolba kí-
vántuk az edzéseket! Ezért sokat beszélgetek 
velük a suliról és minden másról, ami nekik 
fontos.

Ötéves volt, amikor versenyszerűen úszni 
kezdett. Simán ment a vízhez szoktatás?
Nem mondhatnám! Szüleim két alkalommal 
próbáltak meg levinni az uszodába, de mind-
két alkalommal hangos vége lett. Sehogy sem 
akartam edzésre járni, mígnem a harmadik kí-
sérlet után, mindha mi sem történt volna ko-
rábban, jól éreztem magam a medencében. Jól 
ment az úszás, egészen 2001-ig, amikor egy 
vállbetegség miatt a versenyzői álmok félbe-
szakadtak, engem a „másodvonalba” soroltak. 
De valahogy mindig úgy hozta a sors, hogy 
visszakerültem a medence szélére. Jó ez így, 
hiszen akárhol voltam, hiányzott a klór illata!

Ebből kiindulva, mit tud tanácsolni a szü-
lőknek, ha úszóversenyzőt akarnak nevelni 
gyermekeikből?
A versenysportot 5-7 éves korban már el kell 
kezdeni, mert később olyan lemaradásban 
lesznek a gyerekek mind úszástechnikában, 
mind állóképességben, hogy azt ugyancsak ne-
héz behozni, felkapaszkodni az élmezőnyhöz.

Jó szívvel tudja-e ajánlani a versenysporto-
lást? Mi kell ahhoz, hogy valakiből sikeres 
sporttoló legyen?
Tapasztalatból is tudjuk jól, hogy nem elég 
csupán a tehetség, a jó testfelépítés, elhiva-
tottság, elszántság nélkül nem fog sikerülni. 
Gondoljunk csak bele, hogy délelőtt, délután, 
sokszor még hétvégeken is kell edzésre járni 
annak, aki valamilyen szinten eredményt akar 
elérni, ez rengeteg áldozattal, lemondással jár. 
És persze elengedhetetlen az áldozatos szülői 

Földi Róbert  
úszóoktató
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háttér, hiszen ha esik, ha fúj, télen, nyáron 6-8 
éves korban viszik-hozzák őket, mert ebben az 
életkorban még nem engedik el egyedül edzésre 
menni a gyerekeket. 

A Kispesti Uszodában is bukkannak fel te-
hetséges gyerekek?
Előfordul, hogy találkozunk olyan kisgyerek-
kel, akinek nagyobb affinitása, tehetsége van az 
úszáshoz. Százból 1-2 gyerekre lehet azt mon-
dani, hogy belőle lehetne úszót nevelni. Ilyen-
kor szoktuk a szülőknek jelezni, hogy talán 
érdemes lenne egy rendes úszószakosztályban 
szerencsét próbálni. De erőltetni, kényszeríteni 
nem lehet senkit sem.

Mikor kezdik szervezetten az úszástanulást a 
kispesti gyerekek?
A tanterv előírja, hogy 3-4 osztályban testneve-
lésóra keretében kell járni 9 órát szervezett ok-
tatásra. Ugyanez ismétlődik majd 5-6. osztály-
ban. És mivel mindig differenciáltan oktatunk, 
így optimális esetben mindenki megtanulhat 
úszni ezen alkalmak alatt.

Vannak, akik kibújnak az oktatás alól?
Előfordul bizony, hogy különféle hihető és elfo-
gadható okot keresnek és felmentést kérnek az 
úszás alól. A lányoknál a téli hajszárítással járó 
nehézségek szerepelnek a legfőbb okok között, 
de sokan nagyon félnek attól, hogy megfáznak, 
vagy valamilyen betegséget, fertőzést szednek 
össze az uszoda vizében. Az a tapasztalatom, 
hogy a szülők az okok keresésében engedéke-
nyebbek ebben az esetben, könnyebben monda-
nak igent és adnak igazolást, ha a gyerekük nem 
szeretne úszni. Ilyenkor kint ülnek a parton, jó 
esetben nézik a többieket, pedig az úszás az 
egyik legjobb sportág vékonynak, túlsúlyosnak, 
valamilyen mozgásszervi betegségben szenve-
dőnek. De nagyon jó csak egyszerűen lebegve 
pihenni a vízben, vagy átmozgatni minden vég-
tagot, izmokat, kímélve az ízületeket. Itt még a 
sérülést is el lehet kerülni. Sőt, a tüdőkapacitá-
sukat is a legjobban itt fejleszthetnék.

Újra van baba-mama úszás is!
Igen! Akkor és azért kerültem az uszodába, ami-
kor újra megkezdődtek ezek a foglalkozások. 
Ide a babák, a kötelező oltások megkapása után 
már 3-4 hónaposan jönnek. Egyre népszerűbb a 
kismamák és a családok körében. A kezdeti heti 
néhány baba után ma már öt órát is tartunk egy-
más után szombatonként sok-sok résztvevővel.

Milyen óvintézkedésekre van szükség a még 
nem szobatiszta babáknál?
Szerencsére az ipar is igazodott az igényekhez, 
így már lehet kapni direkt olyan pelenkát, ame-
lyet vízben lehet biztonságosan használni. Ezek 
úgy 80 százalékosan védenek, ezért szoktunk 
még kérni úgynevezett „gumibugyit”.

Szeretik a babák a vizet? 
Gyereke válogatja! Van, akinek ha csak a lábuj-
ja vizet ér, már hangosan tiltakozik, míg mások 
ki sem akarnak jönni a vízből. Ezt semmikép-
pen nem szabad erőltetni! Itt nem úszni tanítjuk 
a gyerekeket, hanem ez inkább az együtt töltött 

idő a szülővel, a mamával, sok esetben a papá-
val, miközben hozzászoknak a vízhez, javul az 
egyensúlyérzékük, a koncentrációjuk, nő a tü-
dőkapacitásuk. 

És a felnőttek?
A felnőttek, akik gyermekkorban nem tanul-
tak meg úszni, gyakran azért jönnek hozzánk, 
mert megváltozott egészségügyi állapotuk mi-
att javasolja nekik az orvos az életmódváltást, 
a mozgást, és a legegyszerűbbnek még mindig 
az úszást találják. A felnőtteknél is igaz, hogy 
ez az egyik legkíméletesebb mozgásforma, ami 
mindent fejleszt egyszerre, mozgékonyságot, 
állóképességet.

Mikor és hol jut idő a versenyekre való fel-
készülésre?
Szerencsére itt az uszodában van arra lehetőség, 
hogy az órák előtt, után saját felkészülési prog-
ramomat is elvégezzem. Vannak olyan napsza-
kok, amikor ezt nyugodtan megtehetem. 

Milyen versenyre készül most?
Az idei világbajnokság után jócskán pihenőre 
fogta mindenki, így csak nehezen megy a fel-
készülés az országos versenyekre. Most inkább 
a rövidebb távokra koncentrálok, az 50 méteres 
mell- és pillangóúszásra. De hosszabb távon 
gondolkodva, ha kapok családi felhatalmazást, 

akkor talán elindulok 2018 szeptemberében a 
szenior Európa-bajnokságon Hollandiában, és 
2019-ben pedig világbajnokság Dél-Koreában. 

Miben más a „szenior-úszás” a versenysport-
tól?
Itt nem a „top-forma” a lényeg, mert az egész 
filozófiája és üzenete az egészséges életmód 
köré épül. Egész más egy ilyen verseny hangu-
lata, nem annyira a teljesítményre van kiélezve, 
nem kell minden áron legyűrni az ellenfelet! 
Mindenre van idő! Nem kényszeríti semmi a 
versenyzőket arra, hogy erőn felül teljesítsenek, 
hiszen ha nem sikerül egy-egy verseny, majd 
jön a következő! Ebből nem lehet az életkor mi-
att „kikopni”, mert 25 éves kortól lesz az ember 
szenior versenyző egészen addig, amíg ki tud 
mászni a medencéből! Ezek a versenyek már 
jobban hasonlítanak egy családi eseményre, 
sok sportolót a hozzátartozói is elkísérnek. Van, 
hogy házaspárok indulnak váltóban, az unokák 
meg a medence szélén szurkolnak a nagyszü-
lőknek. Egyik kedvencem az úgynevezett mix-
váltó, ahol két nő és két férfi indul. Ebben a 
számban tavaly bronzérmesek lettünk London-
ban az Európa-bajnokságon.

Varga Ibolya
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Nem mondhatnánk, hogy Mészáros Lőrinc ne könnyítené meg mostaná-
ban az újságírók dolgát. Nem kell események után loholniuk, nem kell 
híreken törni fejüket. Elegendő, ha esténként leírják a felcsúti polgár-
mester nevét, és másnap már csak azzal kell folytatni, hogy aznap mit 
vett a nemzet gázszerelője. Mert szinte minden napra jut valami, amivel 
vezető helyet vív ki magának a hírek világában. Néhány példa az elmúlt 
hetekből: tésztagyár, izocukorüzem, az új komáromi híd építése, földvá-
sárlások, Tokaj környéki vásárlások és sorolhatnánk. A felsoroltak között 
persze nemcsak vásárlások szerepelnek, hanem beruházások is. Ez rend-
ben is lenne, ha...
Ha nem tudnánk, hogy minden akciója a közpénzek gátlástalan lenyúlásá-
nak, a közbeszerzések kizárólag neki kedvező elbírálásának eredménye. 
Így valósul meg a magyar gazdasági csoda az orbáni világban. Mészáros 
Lőrinc cégbirodalma immár 121 vállalkozásból áll, a polgármester csak 
idén 82 céget alapított. A tekintélyes Forbes gazdasági magazin 2017-
es listáján 105 milliárdra becsülte az egykori gázszerelő személyes va-
gyonát, ami tavaly még „mindössze” 35 milliárd volt. Azaz a vagyonát 
egyetlen év alatt megháromszorozta, ezzel húsz helyet lépett előre a leg-
gazdagabb magyarok listáján. Cégei 242 milliárd forint értékben nyertek 
el közbeszerzést, 17 milliárd forint állami, illetve uniós támogatásban 
részesültek.
Mindezt hathatós kormányzati segítséggel, protekcióval és szinte mindig 
túlárazással érte el. A tésztagyárra az eredetileg becsült 33 milliós összeg-
nél 15 millió forinttal drágább ajánlatot adott be és nyert. Az új komáromi 
hídra 5 milliárd forinttal kedvezőbb ajánlat is érkezett, a megbízást mégis 
Mészáros cége kapta. De van valami az ügyletek hátterében, ami még 
ennél is súlyosabb: jelesül az, hogy minden versenytársat eleve kizárnak a 
közbeszerzésekből, gyengébb idegrendszerű vállalkozók pedig eleve nem 
is pályáznak. Mert tudják, hogy teljesen felesleges. Ezzel is magyaráz-
ható, hogy vállalkozások tucatjai zárnak be, mennek tönkre havonta. Az 
állami korrupció egyik következménye, hogy eltűntek a mesteremberek 
úgyszólván minden szakmából. Aki teheti, külföldön keresi boldogulását, 
aki meg itthon maradt, a szakemberhiányt kihasználva, horror árat kér 
munkájáért.   
Arról nem szólnak a hírek, hogy ebből a tetemes vagyonból akár egy 
fillért is áldozott volna például egészségügyi beruházásokra, vagy a fel-
zárkóztatásunk kulcsfontosságú oktatási intézményeire. A leggazdagabb 
magyarok listáján Mészáros Lőrinc tehát már az előkelő 8. helyen áll. 
Vannak azonban más listák is, amelyeket még hírből sem ismer. A kórházi 
várólisták... 

Burány Sándor
országgyűlési képviselő

Közös program a fehér bot napján 

Köszöntőjében Fodor Ágnes, a 
VGYKE elnöke, megköszönve 
az önkormányzat támogatását, 
arról beszélt, hogy ez a nap az 
integrációról szól, arról, hogy 
látó, illetve vak és gyengén 
látó emberek közösen csinálja-
nak programot, felhívva ezzel 
a figyelmet a látássérültek sa-
játos helyzetére, gondjaikra a 

mindennapokban. A fehér bot 
egy sajátos „érzékszerv”, segít 
abban, hogy teljes értékű életet 
élhessenek. Ehhez önbizalom, 
hit és bizalom is kell – fogalma-
zott Fodor Ágnes. A civilszer-
vezet vezetője külön kiemelte 
a két kerületi közösségi civil 
szervező, Bernát Zsuzsanna és 
Puchnyák István tevékenységét, 

akik felkutatják, „megmozdít-
ják”, tudással, tapasztalattal és 
jó példával segítik a látássérül-
teket (a VGYKE keretein belül 
működő Kispesti Lámpás Klub 
minden hónap utolsó csütörtö-
kén 15 órakor tartja összejöve-
teleit a Táncsics utca 7-ben, a 
Család- és Gyermekjóléti Köz-
pontban). Az integráció jegyé-

ben rendezett zenés műsorban 
felléptek a Mágnes Színház ifjú 
előadói, valamint Kovács Judit 
(fuvola), Hermann Tibor (szin-
tetizátor, ének) és Domoszlai 
János (gitár, kena), műsorvezető 
Koltai Judit, a Holdvilág Kama-
raszínház művészeti vezetője 
volt.

A látássérültek nemzetközi napja (október 15.) alkalmából tartott közös műsoros rendez-
vényt a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete (VGYKE) a 
Városházán. 
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Vinczek György alpolgármester a helyi élelmi-
szer-ellátás terén elért eredményeket és törekvé-
seket ismertette. Az önkormányzat által fenntar-
tott intézményekben – bölcsődékben, óvodákban 
és idősotthonokban –, valamint az iskolai tálaló-
konyhákban naponta összesen több mint ötezer 
adag ételt szolgálnak fel. A bölcsődék konyhái-
ban készített ételekhez a kispesti vagy a wekerlei 
piacon vásárolják az alapanyagokat, a friss zöld-
séget és gyümölcsöt, és a közétkeztetési szolgál-
tatást végző cég is hazai alapanyagokból készít a 
visszajelzések alapján egyre jobb minőségű éte-
leket. Vinczek György kiemelte az iskolai tanker-
tek szemléletformáló szerepét, és a pozitív pél-
dák között említette az önkormányzat és a Városi 
Kertek Egyesület összefogásának eredményeként 
2011-ben indult közösségi kertmozgalmat.
Az Átalakuló Wekerle képviseletében Tracey 
Wheatley elmondta: a kormányokra nem vár-
hatunk, az egyén pedig egyedül nem elég erős 
hozzá, változtatásra csak a közösség képes. Nem 
önellátásra törekszünk, hiszen ez egy sűrűn lakott 
városrészben irreális lenne, hanem a kiegészítő, 
egészséges, friss élelmiszerhez való hozzájutást 
célozzuk meg. A civil aktivista felhívta a figyel-
met a konyhakert-kultúra újraélesztésére, az ön-
kormányzat által is támogatott komposztálási 
programra, a helyi törzsvásárlói kártyarendszer-
re, a tavaszi magbörzére, az ingyenes paradi-
csompalánta-osztásra, valamint a Nyitott Kertek 
biodoboz-rendszerre, amely helyi termelésű, fi-

nom, egészséges és környezetbarát zöldségeket 
kínál elérhető áron. Mandl-Szűcs Ildikó, a két éve 
működő Wekerlei Zöldség Kommandó egyik ön-
kéntese elmondta, hogy rendszeresen gyűjtenek 
zöldség-gyümölcs adományokat a wekerlei pia-
con, ahol arra kérik a vásárlókat, hogy egy-egy 
termékből vegyenek kicsivel többet egy olyan 
család részére, amelynek most nem futja rá. Az 
önkéntesek a piac zárása után kerékpárral viszik 
ki a családoknak a teli ládákat. Szoros kapcso-
latban állnak a támogatott családokkal, szükség 
esetén iskolai előmenetelükben is segítik a gye-
rekeket. A Wekerlei Zöldség Kommandó „Egy 
vasárnapi ebéd” című programjának ötlete egy 
lelkes adományozótól származik, aki a Zengő 
Kertből származó zöldségek mellett gondosan 
összeválogatott egyéb élelmiszercsomagokat is 
visz a kispiacra. Kajner Péter, az ELTE TÁTK 
humánökológia szakának oktatója előadásában 
globális problémára világított rá: bolygónk ter-
mőföldkészlete – a jelenlegi ütemben történő 
kihasználás mellett – akár már 2060-ra lenullá-
zódhat, és az egyre szélsőségesebb éghajlatvál-
tozásokra is fel kell készülni. A szakember utalt 
arra, hogy az elmúlt 40 évben drasztikusan csök-
kent a zöldségek és gyümölcsök vitamintartalma 
és tápértéke, ezért sokan drága és nem feltétlenül 
egészséges táplálék-kiegészítőket vásárolnak.

Prusinszki István–Perlaki Zsuzsanna Éva

Wekerletelepen (Bercsényi u. – Ady E. út – Határ 
út – Nagykőrösi út által körbezárt terület), illet-
ve a kerület további néhány utcájában, ahol nagy 
lombkoronájú fasorok találhatóak, a korábbi 
évekhez hasonlóan az avargyűjtéshez lombgyűjtő 
ketreceket biztosítanak, amelyek kihelyezéséről 
és rendszeres ürítéséről a Közpark Kft. gondos-
kodik. A ketrecek kihelyezésével és ürítésével 
kapcsolatban a Közpark Kft. elérhetőségein lehet 
tájékozódni. Hagyományos Kispesten, Felső Kis-
pesten és a Kertvárosban az elmúlt évhez hason-
lóan a családi házas övezetben házanként 4 darab, 
az FKF Zrt. emblémájával ellátott, biológiailag 
lebomló zsákot biztosítottak. A szakemberek azt 
kérik, hogy az FKF Zrt. emblémás lombgyűjtő 

zsákokat a kommunális hulladékgyűjtő mellé 
helyezzék ki, így azokat a Fővárosi Közterület-
fenntartó Zrt. folyamatosan elszállítja. A szállítás 
időpontjáról, illetve további zsákok beszerzéséről 
a szolgáltató honlapján tájékozódhatnak.
A kerületi zöldhulladék-gyűjtőzsák beszerzésére 
a Közpark Kft. telephelyén is van lehetőség:
XIX. kerület, Bercsényi u. 18., telefon: 347-0317, 
e-mailcím: kozpark@kispest.hu
A „KÖZPARK” feliratú zöldhulladék-gyűjtőzsák 
elszállításáról a Közpark Kft. gondoskodik.
A lombgyűjtési akcióval kapcsolatban észrevé-
telt, javaslatot a zoldprogram@kispest.hu e-mail 
címen vagy a 3474-528-as telefonszámon lehet 
tenni.

CIKI

Képes csoki
Tállai András fideszes országgyűlési 
képviselő, a Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal vezetője az idősek napja alkal-
mából a saját képével és aláírásával 
díszített csokit, illetve kalácsot aján-
dékozott a meghívottaknak Mező-
kövesden. Az ennivaló ajándék mel-
lé bónuszként egy kiadvány is járt, 
amely arról értekezik, hogyan lehetne 
visszaterelni az időseket a munka vi-
lágába. A hírportál olvasójának fotó-
ja szerint a az áruházi gondolák alsó 
traktusaiban megfigyelhető tortabe-
vonók színvilágát idéző csokipapíron 
látható a Fidesz logója és a parlament 
is – írja a 24.hu.

Az önkormányzat Zöldprogram Irodájának tájékoztatása sze-
rint az idei évi őszi lombgyűjtési akció, az időjárástól függően 
december közepéig tart – tudtuk meg az iroda vezetőjétől, 
Tichy Judittól.

Közterületi avargyűjtés 
és -elszállítás

Az avargyűjtéshez lombgyűjtő ketreceket biztosítanak

KÖSZÖNTÉS

Századik
születésnap
Erdeigyümölcs-tortával, virággal és 
emléklapokkal köszöntötte Ottlakán 
Jánosnét 100. születésnapján Gajda 
Péter polgármester. Marika néni a Vas 
megyei Gércen született 1917. októ-
ber 11-én. 30 éves koráig ott is lakott, 
majd Budapestre a XIII. kerületbe 
költöztek. Hét éve a lányánál lakik 
Kispesten. Marika néni varrónőként 
dolgozott, 71 évesen ment nyugdíj-
ba. Egy fia, egy lánya, hat unokája és 
négy dédunokája született. 

DÍJÁTADÁS

Intézményeket 
jutalmaztak
Az önkormányzat most 19. alka-
lommal jutalmazta azokat a kispesti 
intézményeket, amelyek programjai 
ösztönzik a legfiatalabb korosztályt a 
környezet ápolására, a meglévő ter-
mészeti értékek megőrzésére. Nyol-
can oklevelet és pénzjutalmat, öten 
emléklapot és céltámogatást kaptak 
a „Szebb Kispesti Környezetünkért” 
környezetvédelmi pályázat díját-
adóján, ahol a Bóbita óvoda kicsi-
nyei adtak műsort. I. lett a Kispesti 
Szociális Szolgáltató Centrum, II. a 
Vass iskola, III. a Deák Ferenc gim-
názium, IV. a Bolyai iskola,V. a Zöld 
Ágacska óvoda, VI. a Gyöngykagyló 
óvoda. Bizottsági különdíjat kapott a 
Kispesti Móra Ferenc Általános Is-
kola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény. Polgármes-
teri különdíjat kapott a Bóbita óvoda. 
Mivel a többi érvényes pályázatot 
benyújtó intézmény is olyan célokat 
fogalmazott meg, amelyek a környe-
zeti nevelés terén támogatandók, a 
Környezetvédelmi Bizottság döntése 
alapján céltámogatásban részesült a 
Kós Károly iskola, a Hársfa óvoda, 
a Kispesti Mézeskalács Művészeti 
Modell Óvoda, az Arany óvoda és a 
Százszorszép óvoda.

Tracey Wheatley, az Átalakuló Wekerle aktivistája

A „HEKK – Helyi Élelmiszer Kispesti Közösségeknek” című ren-
dezvény szervezői közös gondolkodásra invitálták az önkor-
mányzat és a civilszervezetek képviselőit, a kistermelőket és a 
témában érintett szakembereket. A helyben termelt élelmisze-
rek fontosságáról, az önkormányzati törekvésekről, a közösségi 
kezdeményezésekről és lehetőségekről szervezett beszélgetést 
az Átalakuló Wekerle mozgalom a Városháza dísztermében.

Közös gondolkodás
a helyben termelt élelmiszerekről

KEDVEZMÉNYES
HIRDETÉSI LEHETŐSÉG
MINDEN SZERDÁN 9:00
ÉS 12:00 ÓRA KÖZÖTT

(0620) 296-3555
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10% kedvezményAblaktörlő lapát

10% kedvezményVezérlés csere

Fagyálló csere 8.990 Ft

10% kedvezmény
Akkumulátor

Gumiszerelés 
és tárolás
AKCIÓ! TÉLI GUMIABRONCSOK  

KEDVEZŐ ÁRON!

1195 Budapest, Üllői út 303. (MOL kúton)  •  Tel: 06 1 357-6674, 06 20 394-7980  •  WWW.FIX.HU
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E-töltőállomások Kispesten
Mivel az elektromos autók el-
terjedése ugrásszerű lesz az 
elkövetkező években, ezért 
az önkormányzat hét kispes-
ti helyszínt is javasolt, ahol 
megkezdődhetne az e-töltő-
állomások kiépítése. Az első 
állomások létrehozására akár 
már 2018-ban sor kerülhet – 
tudtuk meg Patek Gábortól, a 
Vagyongazdálkodási és Város-
üzemeltetési iroda vezetőjétől.  

Patek Gábor irodavezető tájé-
koztatása szerint egy szakmai 
helyszínbejárás után, az önkor-
mányzat javaslata alapján e-töl-
tőállomások létesülhetnének a 
Vak Bottyán utca Kosárfonó 
utca sarkán, a Shopmark mellett, 
a Kossuth tér 7. szám alatt, a 
Batthyány utca 42. szám előtt, a 
Rendőrkapitányság közelében, a 
Hofherr Albert utca 42. számnál, 
valamint a Corvin körút 7-13. 
szám között.  Az üzemeltetést és 
a kiállások kiépítést az E-mobi 
Elektromobilitás Nonprofit Kft. 

szakemberei végzik majd el, 
amely közvetetten a Magyar 
Állam 100 százalékos tulajdo-
nában álló cég. A töltőállomá-
sok szakmai felügyeletet pedig a 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
látja el. Budapesten összesen 
167 helyszínen fognak egy idő-
ben ilyen állomásokat telepíteni. 
Önrészt az önkormányzat csak 
a helyszínek biztosításával ad 
hozzá a projekthez, illetve azzal, 
hogy népszerűsíti ezt a típusú 
alternatívát a kispestiek köré-
ben – teszi hozzá az irodavezető. 
Patek Gábor azonban felhívja a 
figyelmet arra, hogy használatá-
hoz elektromos autó kell, amely 
megfelel az elektromos autók 
töltési szabványainak, ami azt 
jelenti, hogy „házilag barkácsolt 
elektromos autó” nem, csak hi-
vatalos autókerekedőtől vásárolt 
elektromos autók használhatják 
majd a töltőállomásokat! Az első 
állomások létrehozására akár 
már 2018-ban sor kerülhet – vé-
lekedik az irodavezető.

Javuló felderítési arányokról, csökkenő bűncselekményszámról, biztonságosabbá váló ke-
rületről és az aktuális teendőkről számolt be számolt be Plánk Róbert rendőr ezredes, ka-
pitányságvezető azon a közbiztonsági fórumon, amelyet a napokban rendeztek a kerületi 
rendőrkapitányságon.

Fórum a közbiztonságról
Megnövekedett a kábítószerrel való visszaélések száma

Plánk Róbert bevezetőjében el-
mondta, minden évben tartanak 
ilyen és ehhez hasonló fórumo-
kat azért, hogy elmondják, mi-
lyen eredményeket értek el az 
elmúlt esztendőben, és milyen 
feladatok várnak a rendőrség ál-
lományára az elkövetkezőkben, 
valamint mit várnak a kispes-
tiek a helyi rendfenntartóktól. 
A kapitányságvezető büszkén 
beszélt arról, hogy nagyon ke-
vés még országosan is az olyan 
intézmény, mint a kispesti kapi-

tányság, amely 104 évvel ez-
előtt ugyanazért a célért épült, 
mint amilyen feladatokat ma is 
ellát. Összefoglalójában a rend-
őrkapitány adatokkal támasz-
totta alá, hogy tavaly a fővárosi 
kapitányságok között a kispes-
ti rendőrség érte el a legjobb 
eredményt. Jelentősen sikerült 
csökkenteni a bűnelkövetések, a 
betöréses lopások, a lopások, az 
autófeltörések és -lopások szá-
mát. Emellett tovább javultak a 
nyomozáseredményességi mu-

tatóik, több mint 55 százalékos 
eredményt tudtak elérni tavaly. 
A jó eredmények a rendőrök 
munkája mellett a Kispesti 
Rendészeti Központ munka-
társainak és a polgárőröknek 
is köszönhetőek, akikkel napi 
szintű együttműködésben áll a 
rendőrség, közösen járőröznek 
például a Kossuth téren. Egy-
re több a közterületi jelenlét 
(posztos rendőr) a város kiemelt 
helyein, például a KöKi Termi-
nál mellett – tette hozzá. Plánk 

Róbert kérdésekre válaszolva 
elmondta, hogy a bűnelkövetők 
nem minden esetben kispestiek, 
például a vagyon ellenieknél, de 
bizonyos bűncselekménytípusok 
esetében (rablás, garázdaság) zö-
mében helybéliek az elkövetők. 
Egy másik kérdésre válaszolva 
(Eötvös iskola igazgatója, Dufek 
János) megnyugtatta a kerületi 
oktatási intézményekbe járókat, 
hogy a reggeli iskolakezdés ide-
jén biztosított rendőri jelenlétet, 
ha a létszám engedi, megpróbál-
ják a délutáni órákban is meg-
szervezni. Trappné dr. Kiszely 

Rita, a Budapesti XVIII. és XIX. 
kerületi Bíróság elnöke a kerüle-
ti rendőrkapitányság és a bíróság 
kiváló és egyedülálló együttmű-
ködéséről beszélt, és arról, hogy 
az ügyészség munkájának kö-
szönhetően az ügyek nagy száza-
léka nem jut el a bíróságra. A tár-
gyalásra kerülő ügyek többsége 
lopás, ittas vezetés, garázdaság 
és csalás. Sajnálatos, de megnö-
vekedett a kábítószerrel elköve-
tett visszaélések száma, amelyek 
visszaszorításában a büntetés 
helyett a prevenciónak van óri-
ási szerepe. Az önkormányzat 
nevében Vinczek György alpol-
gármester elmondta, hogy sajnos 
létszámgondokkal küzd a Kis-
pesti Rendészeti Központ, ezért 
folyamatosan keresik a megfele-
lő munkatársakat, akiknek kép-
zését az önkormányzat felvál-
lalja. Az alpolgármester beszélt 
arról is, hogy szakemberekkel 
bővíti az önkormányzat az utcai 
szociális ellátását, elsősorban a 
kábítószer-fogyasztók körében, 
amely program a tervek szerint 
2018-ban indul majd el.

Plánk Róbert: Az eredmények a közös együttműködésnek is köszönhetőek

Javuló
felderítési
mutatók



A „szuper hitel” 
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Fenyvesi Zoltán
írása

INGATLAN-

PIAC

A továbbra is lendületben lévő ingatlanpiac jellemzője, hogy 
a lakásvásárlás többsége ismét hitel igénybevételével történik. 
A megfelelő és pénzügyi szempontból is elérthető lakás meg-
találása mellett dönteni kell arról is, hogy melyik banktól és 
milyen feltételekkel vegyen fel hitelt a vevő. Ezt a bankok bő-
séges információkkal és hitel-kalkulátorokkal is segítik. Újabb 
banki lehetőség a fogyasztóbarát lakáshitel, az úgynevezett 
„szuper hitel”. Az eddigi hitelkonstrukciók mellett a legtöbb 
banknak már van ilyen ajánlata is, a verseny ezt szinte kikény-
szerítette. Ezen hiteltípusnál nagyon szűkre szabott a bank 
lehetősége abban, hogy különféle díjakkal, vagy kedvezőtlen 
kamatokkal terhelje ügyfeleit, hiszen csak szigorú kritériumok 
teljesítése esetén lehet elnyerni a fogyasztóbarát címet. Például 
a kamat legfeljebb 3,5 százalékkal lehet magasabb a referencia 
értéknél, az elbírálásra és folyósításra csak néhány napja van a 
banknak, valamint a beszedhető díjakat is maximalizálják. A 
kamat nem lehet sokkal magasabb a normál lakáshitelezés ka-
matainál, ugyanakkor ez a hitelfajta biztosítja, hogy nem lehet 
banki trükkökkel a terheket növelni. A jelenlegi alacsony ka-
matok mellett is érdemes megfontolni a fix kamatozást 5 vagy 
10 évre. Van olyan bank, amely ezt a teljes futamidőre vállalja. 
A devizahitelekkel kapcsolatos tapasztalatok rávilágítottak a 
hosszabb időszakra felvett hitelek kockázataira. A lakáshitelek 
jellemzően ilyennek. A „szuper hitelek” esetében tehát a ka-
matfelár maximum 3,5 százalék. A teljes hitelkamat a referen-
cia kamat és a kamatfelár összege. Ez utóbbi van maximálva. A 
futamidő maximum 30 év, a havi törlesztőrészlet összege mini-
mum 3 évig fix. A folyósítási díj maximum a hitelösszeg 0,75 
százaléka, de legfeljebb 150 ezer forint. Ez például 10 milliós 
hitel esetén 75 ezer forint. Az elő- és végtörlesztés díja nem ha-
ladhatja meg a törlesztett összeg 1 százalékát, de lakástakarék 
esetén ez díjmentes. Garantált továbbá, hogy gyorsabban, kb. 
egy héttel előbb jut a hitelfelvevő az összeghez, mint normál 
hitel esetében.

Fenyvesi Zoltán
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

Konyhakert önkiszolgáló étterem
Barátságos árak, kedves kiszolgálás

1195 Budapest, Városház tér 2.
Nyitva hétfőtől szombatig:

11:00–16:00 óráig
Email: konyhakert19@gmail.com

 facebook.com/konyhakertkispest

Elindult az ebédkiszállítás!

Finom házias ebéd minden hétköznap.

Rendelését leadhatja előző nap 18 

óráig telefonon vagy e-mailen.

mobil:
0620-503-6603

Heti ebédajánlatunkat 
keresse facebook-on!



Kiadja a WEXFORD Bt. • Főszerkesztő: Szabó Dávid • Postacím: 1191 Budapest, Kossuth Lajos u. 50. Telefon: (0620) 296-3555
Email: info@magazinlapok.hu • Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt., Budapest 1082 Futó utca 35-37.
Megjelenik havonta 27.000 példányban, következő megjelenés: 2017. december
A magazin tartalmát szerzői jogok védik! • www.magazinlapok.hu

KISPESTI MAGAZIN22 apróhirdetés 23hirdetésKISPESTI MAGAZIN

• céges-, családi rendezvények felvétele
• videoklip, portré, dokumentum lm
• családi-, baba-, gyerekfotózás
• gyerekfotózás intézményekben
• kazetták digitalizálása DVD-re, HDD-re
• online, of ine gra kai tervezés, honlap készítés

Fotó - Videó
Bárhol, Bármikor...

Erdős László
+36 70 248-7272

el@elmedia.hu

PROFI MINŐSÉG, KEDVEZŐ ÁR!

Ne bízza a véletlenre,
örök emlék egy életre !

ELmedia_ads.indd   1 2017.01.17.   17:42:53

Templom tér
Központi Játszótér

2017
november 27.

hétfő
17:00 óra

A Lampionos felvonulás a Templom tér díszkivilágításának 
ünnepélyes felkapcsolásával kezdődik 17.00 órakor.

Lampionvásárlási lehetőség 16.30 órától a Templom téren.

A felvonulók a lampionokkal a Templom térről a Fő utcán át
elsétálnak a Központi Játszótérre (Nagysándor József
utca – Petőfi utca), ahol Mikola Péter vidám gyermekműsora, 
rénszarvasszán és krampusz várja az érdeklődőket.
A gyermekeket a helyszínen forró teával, míg a felnőtteket 
forralt borral várjuk.

Mindenkit szeretettel vár
Kispest Önkormányzata nevében: 
Gajda Péter polgármester

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

Redőnyös munkák készítése, 
javítása, gurtnicsere, szúnyog-
háló, reluxa, harmonika-ajtó, 
roletta. Megbízhatóság, elfo-
gadható ár. Tel.: 276-5827 üze-
net, mobil: 06-30-212-9919

Bádogos, tetőfedő (beázások 
megszüntetése) tetőszigete-
lés, burkolás, festés, kőműves 
(kéményfelújítás) vízszerelési 
munkák vállalása. 
Családi Ház és lakásfelújítás, 
hőszigetelés azonnali kezdés-
sel, ingyenes kiszállás és ár-
ajánlat. nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény.
Tel.: 06 30-557 90 74,
06 20-536 03 69

KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍ-
TÁS Megbízható rakodókkal, 
gyors ügyintézéssel!
Iroda, lakás költöztetés. Igény 
szerint akár csomagolással 
együtt! Padlás, pince lomtala-
nítás.
Kispestieknek INGYENES ki-
szállás! Tel. 280-25-42,
06-70-2-144-235

SZŐNYEGTISZTÍTÁS-és KÁR-
PITTISZTÍTÁS! Melegvizes 
mélymosás, vegytisztítás, sze-
gés, javítás, függöny mosás, 
takaró mosás. Háztól - há-
zig 2 nap alatt! Otthonában 
is vállaljuk padlószőnyeg 
tisztítását,ülőgarnitúrák, fo-
telek, székek, irodabútorok 
textilkárpit tisztítását. 20 éves 
tapasztalat EU minőség, ga-
rancia! 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. Ingye-
nes kiszállás! Aradi Zoltán Tel.: 
06 70 519 2470 Email: szerviz@
szerviz.info

Szabó Balázs vállalja kémé-
nyek belső marását, bélelését, 
teljes körű ügyintézéssel.
Tel.: 0620-264-7752

Csempézést, kőművesmun-
kát, szobafestést, kisebb ja-
vításokat is rövid határidőre 
vállalok.  +36-30-9750-053, 
06-1-226-2527

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 
hajvágás, festés, dauer. Tel.: 
290-43-82

Víz-, gáz-, fűtésszerelést, wc, 
mosdó, csaptelep, mosogató, 
csőtörés, padlófűtés, kis mun-
kától, nagy munkáig vállalok. 
Tel.: 0620-36-32-318

Rácskészítés ajtóra, ablakra, 
erkélyre előtető készítés, la-
kótelepi erkélyre. Korlátfelújí-

tás, üvegezéssel, festéssel is. 
Egyéb lakatos munkák – ja-
vítások. Tel.: 061-284-2540, 
0670-209-4230

Gondozást vagy gyermekfel-
ügyeletet vállalok! Tel.: 0620-
291-8253

RÉGISÉG

Szakbecsüs hölgy vásárol bo-
rostyán ékszereket. Emellett 
vásárolok teljes hagyatékot, 
festményeket, porcelánokat, 
ezüstneműket. Teljes lomta-
lanítást vállalunk. Díjmentes 
kiszállás.
Tel.: 0670-411-7646

INGATLAN

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

Eladó lakást keresek ügyfelek 
részére! Igényes, modern in-
gatlanközvetítés. Kiss Attila. 
Tel.: 0620 241 0000 DrNest.hu

ELADÓ INGATLANOKAT KE-
RESÜNK KISPESTEN. ZÖLD 
ÖVEZETBEN KÉSZPÉNZES 
ÜGYFELEINK RÉSZÉRE. Föld-
hivatali ügyintézés, energia-
tanúsítvány készítése, teljes 
körű jogi ügyintézés. ERDŐ 
INGATLANIRODA. Wekerle, 
Gutenberg krt. 5.
Tel.: 06-20-991-9341

24 éve működő WEKERLE IN-
GATLANIRODA keres komoly 
vételi szándékkal rendelkező 
ügyfelei részére eladó-kiadó 
házakat, házrészeket! Ügyfél-
barát, személyre szabott juta-

lék! Hívjon bizalommal!
Fórizsné Baráth Brigitta
Tel.: 0630-933-2592

OKTATÁS

2017-BEN MÁR FOLYÉKONYAN 
SZERETNE ANGOLUL MEG-
SZÓLALNI?
NYELVTANI RENDSZERE-
ZÉS ÉRDEKLI? ÚJ 10 HETES 
TANFOLYAMAINK 4-6 FŐS 
MINICSOPORTOKBAN NYELV-
STÚDIÓNKBAN MOST INDUL-
NAK. 45.000,- FT ÁFÁVAL/10 
HÉT, 40 ÓRA.
CHAT ANGOL NYELVSTÚDIÓ 
ÉS FORDÍTÓIRODA, KISPEST, 
HUNYADI UTCA 47. 
06-70-238-1226 és 282-60-82
www.chatnyelvstudio.hu

DOBOKTATÁS Kispest köz-
pontjának közelében, jól fel-
szerelt stúdióban, gyors ered-
ménnyel a Dobos Magazin 
szaktekintély munkatársánál. 
Tel.: 0630-495-7470

Matematika oktatás általános 
és középiskolások számára a 
Kertvárosban.
Tel.: 0670-243-4850

EGYÉB

Pénzverdei vonatokat sze-
retnék vásárolni a gyűjtemé-
nyembe – ELŐRE – Pannónia 
– Helikon, ezek tartozékait és 
egyéb fém magyar gyártású 
vonatokat. Tel.: 0630-931-7853

Nyugdíjas nő barátnőt keres 
szabadidő kellemes és hasz-
nos eltöltéséhez. Telefon csak 
az esti órákban:
0630-921-8981

ELADÓ egy új ágyneműtartós 
ülőgarnitúra és egy Textima 
gyorsvarrógép.
Tel.: 0620-580-1971



a Shetland U.K. 

Nyelviskola

25 éves

Minõségi nyelvoktatás 

KispestenNyelviskolánk: 
  –  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.

ÁRAK

8 - 12 fõs csoportban: 60.000 Ft/ 60 óra

4 - 7 fõs csoportban: 72.000 Ft/ 60 óra

Felnôttképzési engedély száma: E–000309/2014

1992 ÓTA A NYELVTANÍTÁS ÉLVONALÁBAN!

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

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

www.shetland.hu
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Minden pénteken:
16:30 - 17:30

Helyszín:
Erkel Ferenc
Általános Iskola
kis tornaterme


