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Mintegy hatszáz, 5-6 éves 
nagycsoportos óvodás 
kisgyermek térítésmentes 
lisztérzékenység-szűrését 
végezték el a kerületben.
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A lakosság folyamatosan 
öregszik a kerületben, ez 
ellátási nehézségeket is 
okozhat majd, amire már 
előre fel kell készülni.

Képes beszámolónk a 10-11. oldalon

Ünnepi fények 
Kispesten



Adventi lomtalanítás
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SZABÓ DÁVID
írása

HÓNAP
-TÁR

Lomtalanítást kaptak adventre a kispestiek. Sokan kicsit furcsállották, 
hogy karácsonyhoz közeli időpontban kell majd a fölösleges dolgok-
tól megszabadulni, hiszen hosszú évekig nyáron szoktak a kispestiek 
lomtalanítani. De ez igazán mindegy is, mert az a lényeg, hogy elke-
rüljenek otthonról a feleslegessé vált holmik, a felhalmozott lomok. 
November végén, december elején Kispestet és Wekerlét ellepték a 
lim-lomok.
Függetlenül a meglévő, városrészekre lebontott hivatalos menetrend-
től, szinte egyszerre az egész városban megkezdődött az éves lomtala-
nítás. A Jahn Ferenc utca és a József Attila utca sarkán több mint egy 
hétig nőtt napról napra a szemétkupac, hordta szét a szél, használható 
motyót keresgélve turkáltak benne a guberálók. A Batthyány utcában 
úgy szétturkálták a lomokat, hogy már az úttesten sem lehetett autó-
val közlekedni, sok helyen a járdákat is lom takarta. Volt itt minden 
kiselejtezett műlábtól a megunt komplett szobabútorig. És bár a Fő-
városi Közterület-fenntartó minden lehetséges helyen leírta, hogy sem 
veszélyes hulladékot, sem elektromos berendezést, sem festéket, sem 
háztartási hulladékot, sem pedig autógumit ne tegyen senki az utcára, 
mégis volt ezekből is bőven. A József Attila utcában tucat számra he-
vertek a járdán a kibelezett televíziók és az elhasznált autógumik. 
Néhány napig eső, majd a hó is áztatta a kitett holmikat. Bár a szabá-
lyok tiltják a kitett lomokból való „üzleti céllal” való szemezgetést, ez 
az évtizedek alatt mit sem változott: guberálók jelennek meg a terüle-
ten, akik vigyázzák a kupacokat, és gyakran hangos szóváltás mellett 
zavarják el egymást, vagy az „értékmentő civileket”. Az iparág már 
olyan szintre fejlődött, hogy külön utcája, területe van a különböző 
guberáló csapatoknak, amelyet foggal-körömmel védenek a betolako-
dók elől. A szétválogatott halmok mellett gyakran öregasszonyok, nem 
ritkán fiatal gyerekek üldögélnek vigyázón.
A szívünk fájt a jó állapotban lévő bútorokért. Talán jó lenne, ha minél 
több kispesti ezeket a holmikat nem a lomok közé dobná ki, hanem 
elvinné a Kispest határában, a XVIII. kerületben, a Besence utca ele-
jén nyílt, a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. (FKF Zrt.) új 
hulladékudvarába, a Szemléletformáló és Újrahasználati Központjába 
(SZÚK). Ott ugyanis van egy raktár, ahol ezeket összegyűjtik és bárki 
nagyon olcsón megvásárolhatja. 
Sokan mondják erre, hogy naiv gondolat, hiszen a szállítás is bizony 
pénzbe kerül, egyszerűbb az utcára kidobni ezeket. Meglehet. De ak-
kor legalább gondoltunk volna arra, hogy mielőtt kidobnánk a feles-
legessé váló jó bútorainkat, tájékozódjunk a környezetünkben, hátha 
valaki örülne ezeknek. 
Olyan kicsi és családias város a miénk, talán nem lett volna különösen 
nagy dolog ez, így advent tájékán lomtalanításkor.

• 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...
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DÖNTÉS

Rendkívüli testületi ülésen a képviselők 
módosították az önkormányzat épít-
ményadóról szóló rendeletét, így hely-
ben is szabályozták a reklámhordozók 
(óriásplakát, citylight stb.) után fizeten-
dő új adót, amelyet négyzetméterenként 
kell majd a tulajdonosnak megfizetnie. 
Az építményadóról szóló rendelet mó-
dosításával törvényi kötelezettségének 
tett eleget a képviselő-testület. A törvé-
nyi szabályozás szerint az építményadó 
hatálya a településkép védelméről szóló 
törvény szerinti reklámhordozókra is 
kiterjed. Az új adó bevezetése független 
az épület, épületrész utáni építmény-
adó-kötelezettségtől. Az elfogadott ren-
delet és vele az új adóforma 2018. janu-
ár 1-jétől lép hatályba, mértéke 12.000 
forint/négyzetméter/év. 
A napirend vitájában Ferenczi István 
kérdésére válaszolva Gajda Péter pol-
gármester elmondta, az adót a reklám-
hordozók tulajdonosa fizeti meg. Lázár 
Tamás szerint országos szinten a Jobbik 
ellehetetlenítését célozza a törvény és 
mindegyik helyi rendelet. Lazányi Fe-
renc az adóból származó bevétel sorsá-
ról érdeklődött. A polgármester válaszá-
ban elmondta, az új adóból mintegy 50 
millió forintra számít az önkormányzat, 
lesz helye, sok mindenre el tudja majd 
költeni.
Második napirendi pontként a Polgár-
mesteri Hivatal belső szervezeti tago-
zódását, létszámát, munka- és ügyfél-
fogadási rendjét meghatározó normatív 
határozatot fogadtak el a képviselők. E 
szerint a Jegyzői Kabinet Irodán belül 
újra létrejön az Informatikai Csoport. 

Új adó 

A kispesti önkormányzat támogatásával mintegy hatszáz, 5-6 éves nagycsoportos óvodás 
kisgyermek térítésmentes lisztérzékenység-szűrését végezték el novemberben. A preven-
ciós program költségeit, mintegy kétmillió forintot az önkormányzat átvállalta – tudtuk 
meg Gajda Péter polgármestertől.

Lisztérzékenység-szűrés
a kispesti óvodákban

Az önkormányzat térítésmentes prevenciós programja

A  Kispest Jövőjéért Egyesület 
kezdeményezte lisztérzékeny-
ség-szűrő prevenciós program 
keretében Kispest valamennyi 
óvodájában lehetőséget bizto-
sított az önkormányzat arra, 
hogyha a szülő kéri, erre hivatott 
szakemberek egy gyorsteszttel 
kimutatják, lisztérzékeny-e a 
gyermekük – mondta Gajda Pé-
ter polgármester az Árnyas óvo-
dában, ahol egymás után, kisebb 
csoportokban érkeztek a gyere-
kek a szűrésre. A polgármester 

kiemelte, örvendetes, hogy a 
szülők is megértették a program 
és a lehetőség fontosságát, mint-
egy 90 százalékban kérték és ír-
ták alá a vizsgálatba beleegyező 
nyilatkozatot. Kispesten kívül 
Budapesten például a XII., XIV. 
kerületekben végeztet az önkor-
mányzat szűrést. Volt, aki félt, 
volt, aki nagyon bátran viselke-
dett, de az itt lévő szakemberek 
igazán hozzáértőn kezelték a 
szorongó gyerekeket is – tette 
hozzá.

A coeliákia (lisztérzékenység) az 
egész szervezetet érintő autoim-
mun betegség, amelyet a kalá-
szos gabonafélékben lévő sikér 
(glutén) egyik fehérjecsoportja, a 
gliadin fogyasztása vált ki és tart 
fenn bizonyos genetikai adottsá-
gú emberekben. Az autoimmun 
betegségek általában egy életen 
át tartanak, mert a kiváltó okokat 
az orvostudomány kevés kivétel-
lel még nem ismeri – adott rövid 
ismertetőt a napi 100-110 kis-
pesti kisgyerek szűrését végző 

CöDiMed Kft. igazgatója, Pusz-
tai János, aki családi érintettség 
miatt (lánya) 1992 óta foglalko-
zik a betegséggel, illetve 2006 
óta végeznek feleségével szűré-
seket az országban. A szűrés csu-
pán néhány perc, nagyon kevés 
fájdalommal jár, hiszen az ujj-
begyből, nem tűvel, hanem egy 
kifejezetten gyerekek részére ki-
fejlesztett „lándzsával” vesznek 
néhány csepp vért. A vizsgálat 
eredménye alig 10 perc múlva 
elkészül, és 96 százalékos biz-

tonsággal ad megbízható ered-
ményt, amelyről minden esetben 
írásban tájékoztatják a szülőket. 
Pozitív esetben javaslatokat 
adnak a további vizsgálatokra, 
egészségügyi intézményekre is. 
Pusztai János kiemelte, a kispesti 
óvodákban az átlagtól, általában 
60 százalék, jóval nagyobb volt a 
szűrés iránti igény és érdeklődés, 
valamint az intézmények is na-
gyon felkészültek a fogadásukra.  
Hoppál-Szebelédi Bea, akinek 
gyermeke is lisztérzékeny, kez-
deményezésére indult útjára a 
program Kispesten. Az anyuka 
kérdésünkre elmondta: alaposan 
megváltozott az életük a beteg-
ség kimutatása után, hiszen a 
lisztérzékenység egy életre szól, 
és komolyan betartandó diétával 
jár, ami a speciális élelmiszere-
ket is figyelembe véve, elég költ-
séges is. Meglepő módon az ő 
kisgyereke viszonylag jól alkal-
mazkodott az új életformához, a 
tiltólistára került hagyományos 
alapanyagból készült élelmisze-
rektől (kenyér, tészta) való bú-
csúzáshoz. 

Csaknem hatszáz, 5-6 éves nagycsoportost vizsgáltak

Néhány esetet 
találtak

Közösen még a tanulás is könnyebb

Véget ért az önkormányzat időseknek szervezett őszi okoste-
lefon-kezelői tanfolyama, amelynek egyik utolsó foglalkozá-
sára Gajda Péter polgármester is ellátogatott a Kispesti Deák 
Ferenc Gimnáziumba.

Túljelentkezés volt
a tanfolyamon

Már első alkalommal, tavaly is népszerű volt 
az időseknek meghirdetett okostelefon-keze-
lői tanfolyam, de idén olyan sokan, csaknem 
nyolcvanan jelentkeztek, hogy három helyszí-
nen, több csoportot is kellett szervezni. 2016-
ban közkívánatra indította az önkormányzat 
ezt a kifejezetten a használatra felkészítő tan-
folyamot az ötven éven felülieknek, amelynek 
a vártnál jóval nagyobb lett a sikere. Sokan 
ajándékba kapták, mások „megörökölték” 
unokáiktól az okostelefont, amelyet kezdetben 
nem is tudtak használni, a hozzátartozóknak 
pedig nem volt idejük arra, hogy megtanítsák 
ennek kezelését. Idén három helyszínen zajlot-
tak a tanfolyamok Benkő Gyula (Eötvös isko-
la), Kiss Ágnes (Kós iskola) és Molnár Tamás 
(Deák gimnázium) vezetésével. Ez a tanfo-
lyam is része annak a programnak, amelyet 
az elismerten idősbarát kispesti önkormányzat 

kínál a korosztálynak. Molnár Tamás, a Deák 
gimnázium informatikusa két csoportnak 6-6 
résztvevővel tartott foglalkozásokat. Mint 
mondta, nehéz volt összehangolni, hogy mit 
is tanuljanak meg ezalatt a hat alkalom, 10 óra 
alatt, hiszen különböző tudásszinttel és készü-
lékekkel érkeztek az időskorúak. Voltak, akik 
még csak most ismerkedtek az okostelefonnal, 
mások már inkább fényképeket szerettek vol-
na laptopjukra feltölteni. De azért mindig 
megegyeztek valahogy, és mivel kis létszám-
ban dolgoztak, így lehetőség nyílt a kiscsopor-
tos foglalkozásokra. Az idősek egybehangzó 
véleménye szerint hasznos volt ez a néhány 
óra, de nagyon szeretnék, ha az önkormányzat 
továbbra is indítana ilyen tanfolyamot nekik, 
hiszen sokaknak csak ez az egyetlen kapocs 
maradt külföldön élő gyerekeikhez, unokáik-
hoz, ismerőseikhez.
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Tavaszig tart az ovis 
sportprogram 

Rendszeres, játékos mozgást biztosítanak a legkisebbeknek

A versenypólók átadásával és sportbemutatókkal hivatalosan is 
megkezdődött a tavaszig tartó kerületi óvodás sportprogram, 
amelyben 8 óvoda (Gyöngykagyló, Árnyas, Mézeskalács, Zöld 
Ágacska, Bóbita, Napraforgó, Szivárvány, Százszorszép) 11 csa-
pata vesz majd részt. 
A selejtezők és a középdöntők után a legjobbak 
a tavaszi döntőben mutathatják meg ügyességü-
ket. Kerekes Balázs, a sportprogram szervezője 
elmondta, régóta vannak óvodás versenyek Kis-
pesten, de ilyen komoly felkészítéssel rendezett 
versenysorozat még nem volt. A Humánszolgál-
tatási Csoport munkatársa a célokról is beszélt: az 
első körben a labdajátékokra – futsal, kézilabda/
szivacskézilabda, pingpong, röplabda/strandröp-
labda – koncentráló program rendszeres játé-

kos mozgást biztosít az óvodás kisgyerekeknek, 
versenyezhetnek, a résztvevő sportegyesületek 
révén a szülők megismerhetik a sportolási lehe-
tőségeket Kispesten, és az egyesületi sportszak-
emberek megfigyelhetik és kiválaszthatják a te-
hetséges gyerekeket. A hivatalos megnyitó után 
három olyan sportág mutatkozott be – röplabda, 
futsal, pingpong –, amely egyesületi szinten is 
utánpótlás-neveléssel foglalkozik Kispesten.

VERSENY  

Taekwondo
Budafokon
A kispesti Tájfun SE rendezésében 
bonyolították le a 2017-es országos 
taekwondo bajnokságot, amelyen 
174 versenyző vett részt. Budafokon 
összesen 55 kategóriában avattak 
bajnokot. A verseny fővédnöke Gaj-
da Péter, Kispest polgármestere volt. 
Köszönet Fábián Évának, Donáth 
Marcellnak, Horváth Bálintnak és 
Papp Andrásnak a verseny szervezé-
séért, a részvételért és a gyerekek fel-
készítéséért. A Tájfun SE versenyzői 
csapatban második helyezést értek el. 

Saját költségvetéséből újíttatta fel teljesen a 35 éves Hársfa óvodát az önkormányzat: 180 
millió forintba került a korszerűsítés, amely négy hónapig tartott – tudtuk meg Gajda Pé-
ter polgármestertől, aki hivatalosan is átadta a megszépült intézményt.

Önerőből újult meg a Hársfa ovi
Ideje a hasonló korú óvodákat, bölcsődéket korszerűsíteni

Elérkezett az ideje a hasonló 
korú óvodák, bölcsődék kor-
szerűsítésének. Uniós és állami 
támogatás híján saját forrásból, 
hitelfelvétellel kell megten-
nünk. Idén és az elkövetkező 
két évben összesen 1,5 milliárd 
forintot költünk intézményi fel-
újításokra. Ebből az összegből 
terveink szerint minden problé-
mát meg tudunk oldani – fogal-
mazott köszöntőjében Kispest 
polgármestere. Gajda Péter el-
mondta, a 35 éves Hársfa óvoda 
külső-belső rekonstrukciójára 
saját forrásból 180 millió forin-

tot fordított az önkormányzat, 
példamutató összefogás ered-
ményeként szinte új óvoda épült 
az összegből. A polgármester 
megígérte, a 
munka a követ-
kező években 
is folytatódik: 
a Hársfában 
eszközbeszer-
zésekkel, más 
óvodákban ki-
sebb-nagyobb fejlesztésekkel. 
A beruházást felügyelő Vaműsz 
igazgatójától, Kránitz Krisz-
tiántól megtudtuk, az egyik 

legnagyobb intézményi re-
konstrukció zajlott idén az 
Eötvös utcai Hársfa óvodában: 
az udvartól a padlásig teljesen 

megújult a több 
mint 400 négy-
zetméteres, hat 
csoportban 120 
k i s g y e r e k e t 
f o g l a l k o z t a -
tó intézmény. 
Az óvodában 

szinte teljesen új lett az udvari 
térburkolat, elkészült a beépí-
tett öntözőrendszer. Megújult a 
teljes víz- és csatornahálózat, a 

fűtés- és világításrendszer, hő-
szigetelték a lapos tetőt, újak 
lettek a vizesblokkok és a bel-
ső burkolatok. A csoportszobák 
elé árnyékoló került, a mosó-
konyhában kicserélték a mosó-
gépeket, a konyhába pedig új 
villanysütőt, kondérmelegítőt, 
nagy konyhai mosogatógépet 
vettek, az óvoda bejáratához 
pedig kerékpártároló is ké-
szült. Csak a belső nyílászárók 
maradtak a régiek, amelyek 
felújítás után visszakerültek a 
helyükre. 

A munka
folytatódik

ÚSZÁS

Őszi kupa
Az őszi Kispesti Úszókupát, az 1988-
ban alapított vándorserleget idén a 
Pannónia iskolások nyerték a Kispes-
ti Uszodában. Második lett a Kós is-
kola, harmadik pedig a Bolyai iskola. 
Összesen 600 kispesti diák, 44 szülő 
és 19 pedagógus ugrott a Kispesti 
Uszoda medencéjébe az intézmény 
átadásának 29. évfordulója alkalmá-
ból rendezett úszóversenyen.  Minden 
résztvevőnek szívből gratulálunk! A 
szervezésért köszönet az uszoda dol-
gozóinak és az önkormányzat munka-
társainak!

Béres Zoltánné óvodavezető büszke a megszépült intézményre
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Rendhagyó órák
az emberi jogokról

A Kós iskolából a 7. b osztályosok jöttek el a Wekerlei Kultúr-
házba arra a tematikus órára, amelyet az Amnesty Internatio-
nal Magyarország emberjogi szervezet munkatársai tartottak 
az emberi jogokról. 
Minden héten egy alkalommal van lehetőség 
arra, hogy a kerületi általános és középiskolák 
részt vegyenek az Amnesty International Ma-
gyarország érzékenyítő foglalkozásain – tudtuk 
meg Szabó Máriától, az intézmény igazgatójától. 
A rendhagyó órákra a kultúrház munkatársai to-
vábbra is várják a jelentkezőket, mert az eddigi 
tapasztalatok azt mutatják (a Hungária iskolából 
többen is részt vettek már), a gyerekeket leköti és 
érdekli a foglalkozások témája. A 45 perces órák 
tematikusan, interaktív feladatokon, szerepjáté-
kokon keresztül, a drámapedagógia eszközeivel, 
esetelemezésekkel, vetítéseket nézve tájékoztat-
nak az emberi jogokról.  A foglalkozásokat ve-
zető Matkovics István mediátor, kommunikációs 

tréner, önkéntes szerint a közösen végrehajtott, 
indirekt módon a szociális készségekre ható játé-
kos feladatokkal ismerkednek a gyerekek az em-
pátia, az együttműködés, a tolerancia fogalmával. 
Az általános iskolás gyerekek rendkívül fogéko-
nyak a téma iránt, és sokkal többet tudnak a hét-
köznapi élet dolgairól, jelenségeiről, jóval tájéko-
zottabbak, mint azt gondolnánk – teszi hozzá. A 
rendhagyó órán résztvevő Kós iskolások bizony 
alátámasztották a tréner szavait, hiszen ugyan-
csak aktívan vettek részt a foglalkozáson, bátran 
játszottak, mondtak véleményt, ismerték a témá-
ban használt fogalmakat, mint például előítélet, 
megkülönböztetés, uszítás, diszkrimináció.

Matkovics István mediátor, kommunikációs tréner

 JÓTÉKONYSÁG

Koncert
a rászorultaknak
Jótékonysági koncertet szervezett a 
Kispesti Rászorultak Megsegítésre 
Közalapítvány a Polgármesteri Hiva-
tal dísztermében azért, hogy speciális 
élethelyzetű kispesti rászorultaknak 
nyújtson anyagi támogatást. Az ala-
pítvány az elmúlt 25 évben több ezer 
családnak vásárolt gyógyászati se-
gédeszközöket, járult hozzá gyógy-
szerek kiváltásához. Az utóbbi öt 
évben 1420 kérelmezőnek mintegy 
21 millió forintot juttatott a szerve-
zet. Az esten fellépett a Csillag Kórus 
gyermekekből álló énekkara és zene-
kara.

SZOLIDARITÁS

Láthatóvá váló  
világ
A Nagy Balogh  János 
Kiállítóteremben most először min-
den műtárgynak (Cranach nyomá-
ban című killítás van Braille-írásos 
felirata, amely élményszerűbbé, ön-
állóbbá teszi a kiállítást a vakoknak 
és gyengénlátóknak, így a Kispest 
Lámpásai Egyesület tagjainak is. 
A tárlatvezetésen Mohay Orsolya 
művészettörténész mellett Skoda 
Éva festőművész, Bereczky Ildikó 
grafikusművész, Janisch Kornélia 
keramikusművész, Tényi Sarolta 
keramikusművész és Varga Lász-
ló fotóművész is segített a kiállítás 
megértésében, illetve azok láthatóvá, 
érzékelhetővé tételében.

A mintegy 600 négyzetméteres iskolaudvar felújításával átme-
netileg lezárultak az átépítések, a fejlesztések az Erkel iskolá-
ban. Az önkormányzat az elmúlt években új tornatermet épít-
tetett az udvarra, korszerűsíttette az intézmény világítását, és 
most fejeződött be az udvar teljes felújítása.

Látványos beruházások 
az Erkel iskolában

Az Erkel iskolában most elkészült udvarfelújí-
tás összköltsége 6 millió forint, amelyhez az 
önkormányzat 4,5 millió forinttal járult hozzá. 
Ez a felújítás is része annak az iskolafejlesztési 
programnak, amelyben az önkormányzat szaba-
don felhasználható 1-1 millió forinttal segíti az 
intézményeket. Az Erkel 
iskola esetében ezt az ösz-
szeget toldották meg még 
több mint 3 millió forinttal. 
Az Erkel iskolában idén 
májusban 9,5 millió forin-
tos támogatásból korszerű, 
energiatakarékos LED-es lámpatestek és fénycsö-
vek kerültek a régi, elavult neonvilágítás helyére, 
míg 2013 és 2015 között saját önkormányzati 
költségvetésből, 300 millió forintért új tornate-
rem épült. Kránitz Krisztián, a beruházást felü-

gyelő Vaműsz igazgatója kérdésünkre elmondta, 
az intézmény udvarán 594 négyzetméternyi kis 
elemes beton (viacolor térburkolat) járófelületet 
tettek le az iskola vezetésének és szülői munka-
közösségének egyetértésével. A burkolt felületek 
csapadékvíz-elvezetéséről immár 2 új víznyelő is 

gondoskodik. A gyerekek 
már nagyon várják, hogy 
ismét birtokba vehessék 
az új udvart – mondta az 
intézmény megbízott ve-
zetője, Berecz Mária. Az 
esővíz sem folyik már be 

az alagsorba, és a sarat sem viszik be a gyere-
kek az iskolába azóta. A szülői munkaközösség-
gel hamarosan döntenek arról, hogy alapítványi 
pénzből egy kisebb játszóteret is kialakítanak az 
udvar Esze Tamás utcai sarkában. 

HELYTÖRTÉNET

Kávéházi
enteriőr
A kávéház jobb, mint otthon címmel 
2018. január 31-ig látható Mihály 
Gyula kollekciója a Gyűjtők és gyűj-
temények kiállítássorozat keretében 
a Kispesti Helytörténeti Gyűjte-
ményben (Vass iskola, XIX. kerület, 
Csokonai u. 9.). A kiállítást Szalai 
András építész, művészettörténész 
nyitotta meg. „A kávéház jobb mint 
otthon” – jelmondat az 1890-es évek-
ben népszerű mondás volt Pesten. A 
kávéházak – a színházakhoz hason-
lóan – a polgári életmód intézményei 
voltak, rendszeres látogatásuk hoz-
zátartozott a nagyvárosias létformá-
hoz. Írók és művészek találkoztak itt, 
szerkesztőségek napi munkahelye is 
volt gyakorta.

Puskás Ferenc
Halálának évfordulóján Kispest 
díszpolgárára, az Aranycsapat tagjá-
ra emlékeztek a Bozsik stadion előtti 
emléktáblánál. A Magyar Labdarúgó 
Szövetséget képviselő Sipos Jenő 
arról beszélt, hogy az Aranycsapat 
legendás kapitányát mindenki ismer-
te Kispesten és Magyarországon, és 
neve a világ sok részén is ismerősen 
cseng. Hiányzik a mindennapokból 
és a magyar labdarúgásból is, köte-
lességünk megőrizni emlékét – fo-
galmazott. Kertész Csaba alpolgár-
mester az önkormányzat nevében, 
Burány Sándor országgyűlési kép-
viselő, Szurgent Lajos, Kaszás Kál-
mán és Fenyvesi Dezső a Budapesti 
Honvéd FC, valamint a Puskás Ala-
pítvány nevében koszorúzott.

EMLÉKEZÉS

Már nem folyik
be a víz

A növények beültetésével elkészült a felújítás
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Adventkezdet lampionokkal
Nyolc évvel ezelőtt kapcsolták fel közösen először a kispestiek a város adventi és karácso-
nyi díszkivilágítását a Templom téren, és azóta viszik el minden esztendőben szimboliku-
san az ünnepi fényeket a város különböző pontjaira, köztereire – mondta ünnepi beszédé-
ben Gajda Péter polgármester.

A kispesti Templom téren Gajda Péter pol-
gármester a fő esemény, a díszvilágítás közös 
felkapcsolása előtt arról beszélt, hogy az is 
hagyomány már, hogy innen mondunk kö-
szönetet minden kispestinek, aki véleményt, 
elismerő szót mondott, vagy javaslatot tett, 
közösen gondolkodott, dolgozott az önkor-
mányzattal a kispesti beruházásokért, a város 
fejlesztéséért. Burány Sándor, Kispest ország-
gyűlési képviselője szelíd és örömteli ünne-
pet kívánt mindenkinek, és azt, hogy minél 
több időt töltsünk, tölthessünk a szeretteink-
kel csakúgy, mint Antoine de Saint-Exupéry 
kishercege a rókával.  Deák László, a Kis-

pesti Evangélikus Gyülekezet lelkésze arról 
beszélt, hogy milyen különleges alkalom ez, 
amikor a téren lévő fák sebeit, görcseit, sé-
rüléseit Vízkeresztig fénykoszorúk veszik 
körbe, ugyanúgy, mint ahogy sokak fénnyel 
takarják el saját gyengeségeiket, hiányossá-
gaikat. A karácsony pedig szóljon arról, hogy 
Jézus jelenti az igazi világosságot, a fényt 
az életünkben. Deák László beszédét rövid 
imádsággal zárta.  Ezt követően a polgármes-
ter és a gyerekek hangos visszaszámolás után 
kapcsolták fel közösen a fényeket a Templom 
téren és a város több pontján, többek között 
a Kós, a Városháza, a Kossuth, az Atatürk 

téren. A lampionos felvonuláson idén is az 
Obsitos zenekar indulóira sétáltak át a kispes-
tiek a központi játszótérre, ahol már várta a 
gyerekeket a Mikulás, sok-sok meglepetés és 
ajándék. Mint Fülöp Pétertől, a Polgármesteri 
Hivatal munkatársától, a lampionos felvonu-
lás szervezőjétől megtudtuk, a központi ját-
szótéri programra idén a gyermeknapon már 
fellépő Mikola Pétert hívták újra vissza zenés 
műsorával, akinek segítségével a program vé-
gén a gyerekekkel közösen meggyújtották az 
adventi koszorú első gyertyáját, és ezzel meg-
kezdődött a karácsonyra való készülődés. 

Minden kedves olvasónknak 
békés karácsonyt kívánunk!



B

A gyógyszerész végzettségű, korábban gyógyszertárvezetőként dolgo-
zó kispesti születésű, ma is a Kertvárosban élő, háromgyerekes édesanya 
2011-ben, első kisfia születésekor gondolt arra először, hogy a „női tudás 
átörökítésében” aktívabb szerepet vállalna. A dúlából hamarosan szü-
lésznővé önmagát átképző, rendszeresen szülésfelkészítéseket tartó dr. 
Szerdahelyi Eszter óriási lelkesedéssel azon „mesterkedik” és ahhoz keres 
mostanság társakat, hogy Kispesten létrehozzon egy olyan folyamatosan 
bővülő klubot, közösséget a várandósoknak, ahol az ugyanabban az élet-
helyzetben lévők egymást is segítve készülhetnének életük egyik, ha nem 
a legszebb és legnehezebb feladatára, az anyaságra, amelynek egyik állo-
mása a szülés.

Ki is a dúla? Miért és mikor lehet rá szük-
ség?
A dúla görög eredetű szó, segítő asszonytársat 
jelent. Ma azokra a segítőkre használják, akik 
tapasztalatukkal és tudásukkal, mély empáti-
ával és elfogadással kísérik végig az anyát és 
párját a várandósság idején, a szülés alatt és utá-
na is. Míg a nők nagycsaládban éltek, a szülés 
sokkal természetesebb folyamat volt, mindig 
akadt egy-két tapasztaltabb asszony, rokon, aki 
egyengette a fiatalabb nő útját, segítette a szülő 
nőt, aki maga is segített már mások szülésénél. 
Szakmaszinten nem volt szükség meghatároz-
ni, hogy ki a dúla, mert a családban mindenki 
segédkezett a szülésnél. A születés kórházba 

kerülésével ez a támogató közeg elmaradt. A 
dúla zömében nem egészségügyi végzettségű, 
nem kórházhoz tartozó független segítő, aki ott 
van a kismamával, ahol az azt igényli. Ő az, aki 
egyénre szabottan támogatja a várandóst a fel-
készülés során, a vajúdás óráiban természetes 
módszerekkel csillapítja fájdalmait, és a gye-
rekágyban segít a baba ellátásánál és a szopta-
tásban is. Magyarországon ő az egyetlen, aki a 
WHO ajánlásának megfelelve egy személyben 
kíséri végig a teljes folyamatot. 

Nem erre lenne jó az apás szülés lehetősége?
A ’80-as években kezdett divattá válni az, hogy 
az apák is aktív részesei a szülésnek. Én ma-

gam nagyon szeretem, ha az apa is ott van a 
szülőszobán, de ha az anya vagy az apa ettől 
idegenkedik, azt tartsuk tiszteletben! Azok-
nak az apáknak, akik jószerivel akkor látnak 
először szülést, ugyancsak félelmetes látvány 
lehet a szeretett nő szenvedése. Mostanra mint-
ha átestünk volna a ló túlsó oldalára, hiszen 
egy kispapával szemben ez lassan elvárás, túl 
erős lett a társadalmi nyomás, pedig ez minden 
esetben szigorúan a pár döntése kellene, hogy 
legyen. A dúla ugyanakkor nemcsak az anya, 
de az apa jóllétéről is gondoskodik, hogy ő is 
megtalálja a helyét. Például tud segíteni abban, 
hogy a szülő nőnek éppen mi segítene, egy kis 
biztatás, egy ölelés, vagy masszírozás a meg-

Szerdahelyi Eszter 
szülésfelkészítő és szüléskísérő dúla 
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www.facebook.com/Burany.Kispest.Kobanya

Budapest 9. választókerület Kőbánya-Kispest

BURÁNY SÁNDOR
A LEGESÉLYESEBB JELÖLT 2018-BAN IS

EXTRA HÍREK KISPESTRŐL
2017. december

Kispest több mint két évtizede 
otthonom és választókörzetem. 
Közéleti-szakmai tapasztalata-
im a jövőben is hasznosítani sze-
retném az Országházban, ezért 
ismét elindulok a 2018-es parla-
menti választáson Budapest 9-es 
számú egyéni választókerületé-
ben. Az a célom, hogy Kispest 
élhető városrész legyen.

Az MSZP kormányzása idején in-
dult el a Kőbánya-Kispest csomó-
pontjának teljes forgalmi és terü-

letrendezése, valamint a közel 40 
milliárd forintos magánberuházás 
eredményeként a KÖKI Termi-
nál bevásárlóközpont megépítése. 
Szükségesnek tartom a forgalmi 
rend megváltoztatását, illetve a 
megfelelő parkolási rendszer kiala-
kítását a területen.
A Shopmark Bevásárlóközponttal 
szembeni terület Kispest egyik 
szégyenfoltja. Törvényjavaslatot 
kívánok benyújtani, hogy a ha-
tóságok és önkormányzatok ha-
tékonyabban léphessenek fel az 

elmaradt beruházások befejezé-
séért. Küzdeni fogok egy vissza 
nem térítendő támogatási rendszer 
bevezetéséért, amely pénzügyi se-
gítséget nyújt a társasházaknak, a 
lakásszövetkezeteknek az égetően 
fontos felújítási, korszerűsítési fel-
adatok elvégzésére.  Ha az állam 
nem segít, kezdeményezni fogom, 
hogy a helyi önkormányzat a lehe-
tőségeihez képest segítse a panel-
házak megújítását.

Burány Sándor

Ajánlat Kispestnek
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Parlamenti munkám során ki-
vételes figyelmet szentelek a 
mindenkori költségvetésre, csak 
ebben a ciklusban csaknem 200 
módosító indítvánnyal igyekez-
tem hozzájárulni a közpénzek 
igazságos és méltányos elosztá-
sához. Köztudott, hogy az ellen-
zék értelemszerűen utasítja el a 
kormány javaslatait, jómagam 
azonban csak azért, mert jelen-
leg ellenzéki padsorokban ülök, 
sohasem éltem ezzel a politikai 
rutinnal. Indítványaim rendre azt 

célozták, hogy gátat szabjunk 
a kormány esztelen pénzszórá-
sának, a kivételezett haveri kö-
röknek szánt milliárdok elher-
dálásának. Abban nincs semmi 
meglepő, hogy ezirányú törekvé-
seimet, ahogy mondani szokás, a 
fideszes többség helyből „lever-
te”. De az már több mint felhábo-
rító, hogy azokat a javaslataimat, 
amelyek bizonyíthatóan a közjót 
szolgálták volna, szinte olvasat-
lanul szavazták le. Hiába kértem 
a választókerületemben található 

kórház felújításához több pénzt, 
vagy Kispest halaszthatatlan 
beruházásaihoz költségvetési 
hozzájárulást, zsigeri volt a kor-
mányzati elutasítás. Ugyanígy 
bántak el a legnagyobb munka-
adók, a kis- és középvállalkozá-
sok adóterheit mérséklő beadvá-
nyaimmal, a telefonszolgáltatók 
díjainak mérséklésével. Szakpo-
litikus frakciótársaim javaslatára 
számos módosítót nyújtottam 
be az egészségügy, az oktatás, 
a mezőgazdaság helyzetének 

javítása érdekében. A fideszes 
válasz ezekben az esetekben sem 
volt más. Számomra mindebből 
nem következik, hogy hiábava-
lók lettek volna az erőfeszítések. 
Ellenkezőleg. Erőt adott, hogy a 
jövőben is szolgáljam választó-
imat, a közjót. Reményeim sze-
rint 2018-ban leváltva a cinikus, 
saját zsebre dolgozó Orbán-re-
zsimet.

Burány Sándor

Ha a szakértőket kérdezik, ak-
kor a válaszuk egyértelmű: nem 
lehet várni az euró bevezetésé-
vel. A Gazdaságkutató Intézet 
közelmúltban rendezett szakmai 
konferenciáján egybehangzó volt 
a résztvevők véleménye. Vértes 
András GKI-elnök szerint a vi-
segrádi országhoz képest a világ-
exportból való részesedés tekin-
tetében is lemaradtunk, de még 
Észtország és Litvánia is jobb 
gazdasági teljesítményt nyújt 
az euró bevezetése óta. Surányi 
György, volt jegybankelnök is 
határozottan fogalmazott: vagy 
bevezetjük az eurót, vagy szépen 
lassan elbúcsúzunk az EU-tól. 

Balázs Péter volt külügyminisz-
ter, volt EU-biztos szerint nem 
Magyarországnak kéne várnia 
az EU közeledésére, hanem az 
országnak kéne a kapukon belül 
megvetni a lábát. Költségveté-
si politikusként a konferencián 
arról beszéltem, hogy az euró 
alacsonyan tartotta az inflációt, 
a tagállamok közti kereskede-
lemből kiiktatta a pénznem-
váltás költségeit és kockázatát, 
valamint olcsóvá tette a hitele-
ket, amivel évi 50 milliárd eurót 
spóroltak. Arról nem is beszélve, 
hogy az euró mellett sok magyar 
devizahiteles problémái fel se 
merülhettek volna.

Mégis kinek a pénze?

Lesz-e euró Magyarországon is? 
Ha a kormányt kérdezzük, akkor belátható egy 
ideig bizonyosan nem. Hát persze! Mert abban 
a pillanatban, amint nálunk is euró lenne a 
fizetőeszköz, egy csapásra vége lenne a kor-
mányzati árfolyam-trükközéseknek. Játsza-
doznak a forinttal, amit már 2010-ben durván 
bedöntöttek. Százmillárdos hasznot vágtak 
zsebre Matolcsyék. Ebből bőségesen jutott az 
alapítványokon keresztül a teljes pereputtynak, 
haveroknak. Ez az a csaknem 260 milliárdos ár-
folyamnyereség, amit a reménytelen helyzetbe 
sodort devizahiteleseken kerestek. 

2017. december2

Életet a nyugdíjas éveknek 
A megbecsülés, ha valakiknek, 
az időseknek feltétlenül kijár. 
Tisztelettel gondolunk rájuk az 
év minden napján, hiszen szere-
tetükkel, bölcsességükkel ők is 
mindig rendelkezésünkre állnak. 
Sokkal tartozunk nekik, ezért 
többek között visszaállítjuk a 13. 
havi nyugdíjat, a nyugdíj-mini-

mumot 50 ezer forintra emeljük. 
Megszüntetjük a nyugdíj melletti 
munkavégzés korlátozását, biz-
tosítjuk a rugalmas nyugdíjba 
vonulást, újra igazságossá tesz-
szük a rokkantellátás rendszerét. 
Erről is beszélgettünk a kispesti 
nyugdíjas találkozón.

2017. december 3

Eseménydús volt az idei
ősz Kispesten 

Egészségnap Kispesten 
Az egészségügy jelen állapotá-
ban még betegnek sem kell lenni 
ahhoz, hogy felmenjen a pumpa, 
felmenjen a cukrunk. A Kispesti 
Diabetes és Egészség Klub szak-
orvosok bevonásával egészség-

napot rendezett Kispesten. Az 
önkormányzat anyagi támogatá-
sával vérnyomásmérést, cukor-
mérést, hallás- és látásvizsgálatot 
tartalmazott a hagyományos, in-
gyenes program.

Utánpótlás-nevelés
Még nem élsportolók, de a csak-
nem 200 kispesti óvódás már 
most barátkozik a mozgás örö-
mével. Egyszer talán a csúcsra 
is eljutnak. 8 óvoda 11 csapata 
jelentkezett abba a programba, 
amelynek célja az utánpótlás 

nevelése. Játékos módszerekkel 
ismerkednek olyan sportágakkal, 
mint a kézilabda, az asztalite-
nisz, és persze Puskás hazájában 
a foci. A tehetséggondozó prog-
ramot novemberben indítottuk 
útjára. 

Puskás Ferencre emlékeztünk 
A valaha volt legnagyobb labda-
rúgóra, a leghíresebb magyarra, 
Puskás Ferencre emlékeztünk 
novemberben. Élete a futball 
volt: „Én imádtam a futballt! 
Imádtam a családomat és mindig 
a futballpályán jártam, engem 
több más nem érdekelt. Az én ka-

balám mindig a labda volt. Akkor 
éreztem magam biztosnak, ami-
kor a labda nálam volt, vagy ha a 
labdába belerúghattam…”

Kispest büszkesége idén lett vol-
na 90 éves. 
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felelő helyen, hiszen a vajúdó ezt néha nehezen 
fejezi ki, vagy ha egy kicsit pihenne, levegőzne, 
,megteheti hiszen a dúla végig ott marad a pár-
jával. Ez sok apukának megnyugtató.

Bárkiből lehet dúla?
Igen, csak elhivatottság kérdése. Ma már az 
sem kritérium, hogy meg kell tapasztalnia a 
szülés élményét, sőt, férfi dúlák is előfordul-
nak. A legfontosabb tulajdonsága a dúlának 
az empátia és az önismeret. Jó, ha nem isme-
retlenül csöppen oda a kismama mellé, hanem 
már korábban is találkoznak, és nemcsak a ma-
mával, hanem a leendő apával, a család többi 
tagjával is, hiszen a felkészülés során kialakult 
bizalmi kapcsolat segít a dúlának megteremte-
ni az anya körül azt az intim, biztonságos kör-
nyezetet, ami a vajúdás alakulását segíti. Bár 
kutatások azt mutatják, hogy adott esetben egy 
idegen is nagyon sokat tud segíteni, ha ott van 
végig az anyával a vajúdás során. A megsza-
kítás nélküli dúlai jelenlét és támogatás a be-
avatkozások kockázatát 30-50 százalékkal, az 
összes császármetszés arányát 45 százalékkal 
csökkenti.

Mi a munkamegosztás a szülőszobában?
A dúla a vajúdás alatt is ott van végig a mamá-
val. Amikor a szülés megindul, szólnak neki, és 
ha az anya igényli, már az otthonukban, de van, 
hogy csak a kórházban találkoznak a szülés 
előtt. A dúla a kismamával és az apával foglal-
kozik, őket segíti. Hol érzelmileg támogat, tart-
ja bennük a lelket, motivál, máskor masszíroz, 
borogat, ringat, illóolajokkal csillapítja a fáj-
dalmakat. Nem helyettesíti a szülésznő (vagy 
bába) jelenlétét, aki egészségügyi szempontból 
figyeli a várandósság és szülés történéseit, segít 
a vajúdást normál mederben tartani, és ő szól az 
orvosnak, ha szükség van rá. Ám megszakítás 
nélkül nem tud jelen lenni, még a fogadott szü-
lésznő is, ha műszakban van, el kell lásson több 
kismamát egyszerre. Az orvosnak pedig kifeje-
zetten akkor van feladata, amikor valami olyan 
történik, ami megakaszthatja a szülést, amikor 
kifejezetten az ő orvosi tudására van szükség. 
Jó esetben ő csak a szülés legvégén van jelen. 
Ebből is látszik, hogy az apa, a dúla, a szülész-
nő és a szülészorvos feladata egész más, egy-
más munkáját kiegészítik és segítik.

Hasznos lehet egy dúla tanácsát is kikérni a 
szülészorvos, illetve az intézmény kiválasztá-
sáról?  
Mivel jogilag nem kötődik egyetlen intézmény-
hez sem, nincs függőségi viszonyban az ott 
dolgozókkal, ám sok-sok kórház szokását, stí-
lusát, házirendjét ismeri, tapasztalatával segít-
het eligazodni. Azonban a párnak magának kell 
eldöntenie, hogy melyik kórház felel meg leg-
jobban az igényeinek, ki az az orvos, akivel jól 
együtt tudnak majd működni, meg tudnak ben-
ne bízni. Mivel nincs egyetlen igaz út a gyer-
mek világrahozatalában, mindenkinek meg kell 
találnia a maga számára legmegfelelőbbet. Ter-
mészetesen a dúla nem mondja meg a „tutit”, 
nem választ vagy dönt a leendő szülők helyett, 
hanem kérdéseivel rávezeti a párt a számukra 
megfelelő megoldások megtalálására.

Hol lehet dúlát találni?
Ennek sajnos ma még nincs egy bejáratott útja. 
Igyekszünk eljutni a védőnőkhöz, orvosokhoz, 
de inkább a szájhagyomány útján terjed a lehe-
tőség, a dúlák önállóan hirdetik magukat. Lé-
teznek úgynevezett dúla-körök, ők saját honla-
pokat üzemeltetnek, ott is lehet választani akár 
területi bontásban, akár egyéb szolgáltatások 
szerint is.

Vannak speciális szolgáltatásokat is nyújtó 
dúlák?  
Hogy kinek milyen támogatásra van szüksége, 
az bizony kismamafüggő. Mivel a dúlák civil 
végzettségűek, sokan ezt az előképzettségüket, 
szakterületi tapasztalataikat is kamatoztatják 
dúlaságuk során. Például vannak dúlák, akik 
kismamamasszázst is vállalnak szülés előtt, 
vagy akár a szülőszobában. De vannak olyan 
kismamák, akik a várandóság idején a magzati 
kapcsolatok kiépítésében kérik dúla segítségét. 
Van köztünk jógaoktató, gyógypedagógus, pe-
dagógus, pszichológus, egészségügyi végzett-
ségű, de van mérnök, közgazdász is. Minden 
dúla mást és mást tud egy kismamának adni, 
természetesen annak igénye szerint. A fővá-
rosiak talán szerencsésebb helyzetben vannak, 
mert itt több dúla dolgozik, mint vidéken.  

Mennyire fogadják el a kórházak a dúlákat?
Kórháza és orvosa válogatja! Talán a magánel-
látás már jobban elfogadja a szülőknek a szü-

léssel kapcsolatos saját igényeit, így a dúlát is, 
de állami ellátásban sem ritka. Sajnos ma még 
sok a tévhit a dúlákkal kapcsolatban, egy-egy 
rossz benyomás sokat árt a hírnevünknek. Ám 
a dúla nem konkurenciája sem a szülésznőnek, 
sem pedig az orvosnak! Azok az orvosok pedig, 
akiknek már volt jó tapasztalatuk dúlával egy-
egy szülés kapcsán, ők már szívesen látják őket, 
mert már tudják, csak segítségükre vannak.

Tudnak erről a lehetőségről a kismamák? 
Miért nem beszélünk erről többet?
A nyugodt körülmények közötti szülés, de ál-
talában a gyermek világrahozatalának körülmé-
nyei, az ezzel járó fájdalom, érdekes módon ma 
még mindig tabutéma csakúgy, mint a fiatalok 
körében a szexualitás. A szülésre sem tekintünk 
úgy, mint egy szép, intim, ám természetes fo-
lyamatra. Sokan úgy érkeznek el a gyermek-
szülésig, hogy nem is tartottak kezükben még 
kisbabát, így tapasztalatuk sincs erről az élet-
helyzetről. Nincs mód kibeszélni a kismamákat 
foglalkoztató szorongásokat, aggodalmakat. 
Nincs, aki elmondja nekik, hogy ez nem egy 
értelmetlen fájdalom. Ezért is lenne jó, ha a kis-
pesti kismamák élnének a KMO felajánlásával, 
és részt vennének az ingyenes várandós klub 
foglalkozásain, ahol többek között ezekről a 
kérdésekről beszélgetünk.  

Varga Ibolya
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Niki – egy schnauzer és egy pumi 
keveréke –, hosszú évekig volt 
a Burány család hű társa. Kö-
lyökként az Illatos úti ebtelepről 
került új gazdijához. 2016-ban 
aztán egy váratlan betegség mi-
att Niki az „örök vadászmezők-
re” költözött és nagy űrt hagyott 
maga után. Burányt akkor any-
nyira megviselte szeretett kutyá-
ja elvesztése, hogy hallani sem 

akart egy új jövevényről. Még 
azon a nyáron egy közeli barát 
mégis felajánlott az akkor szü-
letett alomból egy kölyök orosz-
fekete terriert. A személyes 
találkozáskor eldőlt, hogy új csa-
ládtag érkezik Burányékhoz, és 
Artúrral egy új fejezet kezdődik. 
Artúr hatalmas termete ellenére 
még szinte kölyök, de hűségesen 
védelmezi és óvja gazdiját.

Nagyon megváltozott utolsó 
találkozásunk óta. Megkér-
dezhetem, hány kilót sikerült 
leadnia? 
Eddig 14 kilótól sikerült meg-
szabadulnom.

Diétával sikerült elérni ezt az 
eredményt vagy teljes életmód-
váltás történt?
Én már többször lefogytam kü-
lönböző diétákkal, de mindany-
nyiszor vissza is szaladtak a 
kilók. Muszáj volt életmódot vál-
tanom, mert idén tavasszal azon 
kaptam magam, hogy két emelet 

közötti lépcsőzés is komoly ki-
hívásnak számított. Szembesül-
nöm kellett azzal, hogy a fizikai 
kondícióm egyenlő a nullával. 
Rá kellett jönnöm, hogy ha nem 
kezdek el aktívan mozogni, ak-
kor soha többé nem fogom jól 
érezni magam a bőrömben.

A korábbiakban mekkora sze-
repet játszott a sport vagy a 
mozgás az életében?
2006-ig rendszeresen mozog-
tam, sok sportot kipróbáltam, 
amelyek közül a kendó állt hoz-
zám a legközelebb. Ennek ve-

tett véget egy műtétbe torkollott 
Achilles-sérülés. A műtét utáni 
gyógytornát még végigcsinál-
tam, de aztán nagyon rövid idő 
alatt elhíztam, és a súlyfelesleg 
is komolyan hátráltatott a spor-
tokhoz való visszatérésemben. 
Az idei mélypontot követően 
kolléganőm javasolta, hogy pró-
báljak meg kondizni, és ajánlott 
egy nagyon jó személyi edzőt.

Milyenek voltak a kezdetek?
Pokoli nehéz volt elkezdeni. 
Kezdetben súlyzók nélkül is 
komoly megterhelés volt a gya-
korlatokat elvégezni. Néhány hét 
alatt viszont már érezhető volt a 
fejlődés, de azért tudom, hol a 
helyem. Amikor az egyik gépnél 
120 kilóval lábaztam, utánam 
Lantos Johnny 270 kilóig pa-
kolta fel a gépet, de azért eddig, 
mert ez volt a maximum. De ez 
egyáltalán nem zavar, mert pon-
tosan tudom, hogy egyetlen el-
lenfelem van: saját magam.

Jelenleg milyen gyakran láto-
gatja meg a konditermet?
Hetente 3 edzésre járok. Reg-
gelente, mert az a biztos. Ha a 
munka ezt is keresztülhúzza, 
még mindig ott van a hétvége. 
A heti 3 alkalomból hosszú ideje 
nem engedek.

Változtatott az étrendjén is?
Muszáj volt. El kellett hagynom 
a kenyérféleségeket és minden-
nemű édességet. Étrendem java 
részét sovány húsok és sok zöld-
ség teszi ki.

Most hogy érzi magát a bőré-
ben?
Újra jó formában érzem magam. 
Az egész közérzetem nagyon 
sokat javult, igaz, az izomláz az 
életem részévé vált. De inkább 
ezzel élek együtt, mint azzal, 
hogy a cipőfűzőmet másnak 
kelljen bekötni.

Artúr király legendája 

Ép testben
ép lélek 

KÍVÁNOK ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG

ÚJ ESZTENDŐT.

2017. december4
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Már december elején készülődünk a szeretet napjára, a Karácsonyra. Már 
meggyújtottuk az első adventi gyertyát, emlékezve arra, hogy a Karácsony 
fényhozó ünnepünk. A négy adventi gyertyaszál legmeghittebb kifejezője a 
hitnek, a reménynek, az örömnek, a szeretetnek. Kispest is készülődik már 
az ünnepre. A kispestiek a kerület szép hagyományaként már felkapcsolták a 
Templom téren a város adventi és karácsonyi díszkivilágítását, hogy aztán az 
ünnepi fényeket jelképesen elvigyék a város különböző pontjaira, köztereire.
A lampionok szimbolikusan bevilágítják az utat, amelyet az itt lakók ebben 
az évben megtettek, apró lépésekkel haladva a cél felé, hogy Kispest mind-
inkább élhető otthonunk legyen. A városvezetés, az önkormányzati képvi-
selők, dolgozók figyelmének középpontjában ezúttal is a helyiek lehetőség 
szerinti maximális szolgálata volt. Számos olyan eseményre emlékezhetünk, 
amelyek nem törekedtek ugyan nagy hírverésre, de minden bizonnyal vitték 
a kerület jó hírét, akár példaként szolgálva mások számára. Intézmények, 
óvodák, iskolák újultak meg, estek át régóta várt korszerűsítéseken. Most 
én mégis azokat az erőfeszítéseket emelném ki, amelyekkel a szociálisan 
nehezebb, vagy egyenesen hátrányos helyzetűeken igyekeztek segíteni. Az 
önkormányzat még a tél beállta előtt rászoruló kispesti családoknak és ma-
gánszemélyeknek juttatott 1-1 köbméter tűzifát. A főváros szociális ellátá-
sában eddig talán még nem volt példa arra, hogy kerületi önkormányzat ön-
erőből újítsa fel egy központ ellátóhelyét. Kispesten ez történt, amikor még 
a krízisidőszak kezdete előtt csaknem 9 millió forintot költöttek a Magyar 
Vöröskereszt Nappali Szociális Központ 2. számú nappali melegedőjének 
rendbetételére. A helyi települési támogatások között kell megemlíteni, hogy 
az önkormányzat szén-monoxid-riasztót biztosított azok számára, akik nem 
tudnák megvenni az akár tízezer forintba is kerülő biztonsági eszközt. Az 
elmúlt öt évben már csaknem 500 család kapott ilyen készüléket. 
Fontosnak tartottam, hogy az év végi számvetésben mindenekelőtt azokat a 
törekvéseket említsem meg, amelyek száz szónál is beszédesebben bizonyít-
ják, hogy lehetséges és szükséges mégoly nehezebb időkben is a szociálisan 
érzékeny városszolgálat. A szeretet kivételes napjaiban nemcsak a hivatalos-
ság, de valamennyien érzékenyebbek vagyunk egymást iránt. A Karácsony-
nak éppen ez az örök üzenete számunkra. Azt üzeni, hogy végre meg kell 
tanulnunk tiszta szívvel, szeretettel élni. Az igazi öröm csak akkor és úgy 
születhetik szívünkben, ha másokat, embertársainkat is örvendeni látjuk.
Szép szokásaink szerint ilyenkor jókívánságainkat fejezzük ki egymásnak. 
Szeretetteljes készülődést kívánok Önöknek, töltsenek minél több időt sze-
retteikkel, csakúgy, mint Antoine de Saint-Exupéry kis hercege a rókával. 
Békés Karácsonyt, boldog Új Évet kívánok. Bízva abban, hogy a következő 
esztendő hitünkben, reményeinkben, örömünkben és kölcsönös szeretetünk-
ben megerősítő hétköznapokkal telik. 

Burány Sándor
országgyűlési képviselő

Október közepén interpellációt nyújtottam be Tarlós István főpolgármesterhez és a Fő-
városi Közgyűléshez a Határ úti buszvégállomáson 2014 óta uralkodó állapotok és a fél-
bemaradt beruházás miatt. Válaszlevelében Tarlós István a napokban arról tájékoztatott, 
hogy a területen még meglévő 3 pavilon és a folyamatban lévő peres eljárások miatt a ha-
tályos vállalkozási szerződésben rögzített határidőre (2017. december 31.) a „kivitelezési 
munkákat nem lehet befejezni” – tudtuk meg Gajda Péter polgármestertől.

Egyhamar nem lesz rend a Határ úton
Három pavilon még ott éktelenkedik a területen

A kispestiek folyamatosan ne-
hezményezik, hogy 2014-es 
önkormányzati választások óta, 
amikor a helyi Fidesznek még 
ugyancsak sürgős volt a IX. ke-
rülethez, illetve a fővároshoz 
tartozó Határ úti buszvégállo-
más átépítésének megkezdése, 
a beruházás három év alatt sem 
készült el. Jelenleg is három pa-
vilon éktelenkedik még a terüle-
ten, a környék rendezetlen, az il-
legális árusok is visszaköltöztek 
a térre, nem túlzás, hogy áldatlan 
állapotok uralkodnak itt – meséli 
a polgármester, miért is fordult a 
Fővárosi Közgyűléshez, illetve a 

főpolgármesterhez. Ez az állapot 
nem csak a kispestieket, hanem 
a dél-pestieket is ugyancsak za-
varja évek óta. Szégyen, hogy 
a főváros déli városkapujában 
ilyen állapotok 
fogadják az ide 
érkezőket, sok-
szor a külföldie-
ket is. Tisztában 
vagyok vele, 
hogy a bódék 
tulajdonosaival fennálló jogvita 
nehezíti a véglegest rendezést, 
de ez nem mentség, és nem meg-
engedhető az évek óta fennálló 
rendezetlen állapot – teszi hozzá. 

Gajda Péter többek között arra 
kért választ, hogy jelenleg hány 
és milyen jellegű jogi eljárás 
zajlik, valamint milyen eszkö-
zök vannak a főváros kezében 

az áldatlan álla-
potok mielőbbi 
r e n d e z é s é r e . 
Tarlós István 
főpolgármester 
levelében téte-
lesen válaszolt 

Gajda polgármester feltett kérdé-
seire, amelyekből kiderül, hogy 
„a jogi eszközöket tekintve, a 
területet jogcím nélkül használó 
pavilonok elbontására valameny-

nyi perben csak jogerős bírósági 
ítéletek/permegszüntető vég-
zések birtokában, a kiürítések 
végrehajtási eljárás keretében 
történő foganatosítását követően 
kerülhet sor.”  Magyarul, a jog-
viták rendezéséig nem sok min-
den változik – összegi a polgár-
mester. A levélben leírtak szerint 
csekély előrelépést jelent, hogy 
a IX. kerület tulajdonában lévő 
területen, a szökőkút melletti ré-
szeken két helyen is folytatódhat 
a munka, tekintettel arra, hogy a 
IX. kerületi önkormányzat és a 
tulajdonosok peren kívül megál-
lapodtak. 

A főváros
tehetetlen

A jogviták rendezéséig nem sok minden változik
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A szociális gondoskodás területén végzett ki-
emelkedő munkáért önkormányzati Elismerő 
Oklevélben részesült BESENYEI LÁSZLÓNÉ, 
a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat munka-
társa, aki 1996 óta a dolgozik a Wekerlei Szakmai 
Egységben a házi segítségnyújtásban, mint szoci-
ális gondozó. 
Az Idős Emberek Gondozásáért Lázár Margit 
Zongoratanárnő Emlékére Alapítvány jutalma-
zottja NAGYNÉ KOVÁCS VERONIKA, a Se-
gítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat munkatár-
sa, aki 1991 óta a Wekerlei Szakmai Egységnél 
technikai dolgozóként kezdte munkáját, és azóta 
is itt dolgozik. 

Az Idős Emberek Gondozásáért Lázár Margit 
Zongoratanárnő Emlékére Alapítvány másik ju-
talmazottja KERTI HAJNALKA szintén a Segítő 
Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat  munkatársa, és 
2011. november 6. óta alkalmazottja a Szolgálat 
Csillagok Napközi Otthona Szakmai Egységé-
nek.
 A Kispesti Gyermekzsivaj Alapítvány elismerő 
oklevelét nyújtotta át Turbéky Rita kuratóriumi 
elnök CSOMÓ JUDIT-nak, aki 2012-ben kezdett 
dolgozni a Kispesti Szociális Szolgáltató Cent-
rumban, mint a Gyermekjóléti Központ család-
gondozója. 

CIKI

Ország
fenyőfája
A hírek szerint egy kicsit csapzott 
lett szállítás közben az ország kará-
csonyfája. A fát egy tököli házaspár 
ajánlotta fel, 40 évig állt az udvaru-
kon. Speciális katonai jármű vitte 
az Országház elé, és a Honvédelmi 
Minisztérium korábbi közlése szerint 
nagyon vigyáztak rá a Kossuth térig 
tartó útján. Az MTI fotósa megörökí-
tette a szállítás utolsó pillanatait, és 
a képeken látszik, hogy a kamionról 
egyszerűen lelógott a fa, pont azon az 
részen, ahol a sérülései vannak. Szin-
tén látszik, hogy a nyerges vontató 
félpótkocsiján nem volt „összefog-
va”, rögzítve a karácsonyfa, csak a 
törzse mentén. Ez nem biztos, hogy a 
legjobb ötlet volt – fogalmaz a HírTV.

A tűzoltók szakszervezete azt mond-
ja, „mindenki írja be a telefonjába a 
lakóhelyéhez legközelebbi tűzoltó-
ság, rendőrség és mentőállomás tele-
fonszámát, mert akkor szakemberek 
fogják felvenni a telefont és a segít-
ség is hamarabb fog megérkezni. Az 
egységes (112) segélyhívó rendszer 
bevezetése óta a központi segélyhívó 
központokban polgári személyek tel-
jesítenek szolgálatot, nem tűzoltók, 
nem rendőrök és nem mentősök. 

A kerületi önkormányzat megbecsüli munkájukat

Idén már munkaszüneti nap az ágazatban dolgozóknak nov-
ember 12., a Szociális Munka Napja. Mivel ez most hétvégére 
esett, ezért az önkormányzat fenntartásában lévő intézmé-
nyekben dolgozók 2018. január 31-ig vehetik ki a nekik járó 
szabadnapot – mondta Gajda Péter polgármester azon az ün-
nepségen, amelyet ez alkalomból tartottak a KMO-ban, ahol 
elismeréseket adtak át a kiemelkedő munkát végző szociális 
munkatársaknak.

A szociális munka napja
a KMO-ban
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KÍNOS

Központi szám

Még a tél beállta, a krízisidőszak megkezdődése előtt csaknem 9 millió forintot költött az 
önkormányzat arra, hogy felújítsák a Magyar Vöröskereszt Nappali Szociális Központ 2. 
számú telephelye nappali melegedőjének fürdőblokkját az Ady Endre út 112. szám (Bá-
thory utca sarok) alatt – tudtuk meg Gajda Péter polgármestertől, akik ez alkalommal kí-
váncsi volt arra is, hogy felkészült-e a kerület a hajléktalanok november elsején kezdődött 
téli ellátására.

Önkormányzati forrásból
megújult a nappali melegedő

Egyedülálló a kerület támogató felajánlása

A főváros szociális ellátásában 
eddig talán még nem is volt 
példa arra, hogy kerületi önkor-
mányzat önerőből újítsa fel egy 
központ ellátóhelyét – jelentet-
te ki Buncsik Ildikó, a Magyar 
Vöröskereszt Budapest Fővá-
rosi Szervezetének igazgatója, 
aki őszinte elismeréssel szólt 
az önkormányzat és a szervezet 
évek óta tartó kiváló együttmű-
ködéséről. Ennek a munkának 
az eredménye ez a már-már lu-
xusigényeket is kielégítő új vi-
zesblokk is. Csak remélni lehet, 
hogy az ide érkező hajléktalanok 
is valamilyen módon értékelik 
ezt, jobban vigyáznak majd erre, 

mint korábban – tette hozzá.
Gajda Péter polgármester szerint 
fontos volt, hogy még a tél be-
állta előtt elkészüljön a felújítás, 
hiszen az önkormányzat első-
sorban nem „eltüntetni” akarja 
a hajléktalanokat a közterületek-
ről, hanem az a cél, hogy legyen 
egy olyan nyugodt és tiszta hely, 
ahol olyan körülményeket tud-
nak biztosítani számukra, hogy 
szívesebben térjenek be akár 
enni, akár mosakodni, akár nap-
pal/éjszaka megpihenni. 
Kránitz Krisztián, a felújítást 
felügyelő Vaműsz igazgató-
ja kérdésünkre elmondta: a 14 
négyzetméter alapterületű vi-

zesblokk az elmúlt évek alatt 
alaposan elhasználódott, idő-
szerű volt a felújítás. Gyakran 
volt a falban csőtörés, a szani-
terek többsége törött volt már, 
a régi elektromos vízmelegítők 
nem működtek megfelelően, és 
a szennyvízcsatorna-hálózat is 
több helyen szivárgott. Kránitz 
Krisztián kiemelte: a fürdő-
blokk átalakításánál elsődleges 
cél volt az időtállóság, valamint 
hogy minél alaposabban lehes-
sen tisztán tartani a berendezé-
seket, eszközöket, ezért a WC-k, 
a zuhanyzók és kézmosók rozs-
damentes acélból, vandálbiztos 
anyagból készültek. A régi ab-

lakokat is korszerű műanyag 
ablakokra cserélték. Új hideg, 
meleg víz, fűtési és szennyvíz-
csatorna-hálózatot alakítottak ki 
a fürdőblokkban. A mennyezetre 
új kazettás álmennyezet került, 
és ebbe építették be a LED-es 
világítást és az elszívórendszert. 
A vállalkozó felajánlásaként pe-
dig a nappali melegedő egyéb 
helyiségeit grátisz festették ki 

a szakemberek. Csóka Éva, a 
Vöröskereszt 2. telephelyének 
vezetője szerint csaknem 100-
110 hajléktalan fordul meg alka-
lomszerűen a kerületben, de leg-
alább hatvanra tehető azoknak 
a száma, akik életvitelszerűen 
is itt élnek, nekik nyújt ellátást 
a nappali melegedő, de itt több 
éve itt működik a krízisidőszak-
ban úgynevezett alacsony kü-
szöbű ideiglenes ellátás is, ahol 
19 hajléktalan részére tudnak 
időszakos éjjeli menedéket nyúj-
tani.   Vinczek György szociális 
ügyekért felelős alpolgármester, 
aki a Vöröskereszt szakemberei-
vel együtt bábáskodik a kerület-
ben élő hajléktalanok minél jobb 
ellátásáért, azonban most nem 
szolgált jó hírekkel: pénzhiány 
miatt elutasították a kerület pá-
lyázatát, így az éjszakai ellátásra 
csak a krízisidőszakra, azaz az 
év november elsejétől a követke-
ző év április 31-ig kapott csupán 
engedélyt az intézmény.

100-110
hajléktalan

Kispesten

Időszakos éjjeli menedéket 19 hajléktalannak tudnak nyújtani
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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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Kispest megint fődíjas
A Virágos Magyarország környezet-
szépítő országos verseny Veszprém-
ben megtartott díjátadóján összesen 
108 díjat osztottak ki. Öt település 
kapott fődíjat: Veszprém 50 ezer 
lakos feletti, Balatonfüred 50 ezer 
alatti, Lajoskomárom kétezer fölötti, 
Szálka 2000 alatti, a budapesti ke-
rületek közül pedig a XIX. kerület 
eredményeit értékelték a legtöbbre. 
Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai 
Ügynökség vezérigazgatója hangsú-
lyozta: hét éve nem neveztek olyan 
sokan a versenyre, mint az idén. A 
kispesti díjat Márkus Edit, Tichy 
Judit és Bogó Józsefné vette át.  Az 
újabb „zöldsiker” jól mutatja a 2006-
ban indult, a tisztább, élhetőbb és 
virágosabb Kispest megteremtését 
célzó polgármesteri Zöldprogram 
eredményességét. Azóta a Virágos 
Magyarországért versenyen szép si-
kereket ért el a kerület: 2008-ban a 
legszebb kerületnek járó díjat, 2010-
ben, 2012-ben és 2014-ben a főváros 
különdíját, 2013-ban pedig a főváros 
fődíját kapta meg Kispest. 
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Aktívak a kerületi szociális 
kerekasztal tagjai

A lakosság lassan, de folyamatosan öregszik a kerületben

Törvényi kötelezettségének is eleget tett akkor a kispesti önkormányzat, amikor össze-
hívta a kerületi szociális kerekasztal tagjait, hiszen az elmúlt időszak helyi és társadalmi 
változásai indokolttá teszik a társadalmi párbeszédet – mondta Vinczek György szociális 
ügyeket felügyelő alpolgármester a Városháza dísztermében tartott összejövetelen.

Tavaly novemberben ülésezett 
így utoljára a szociális kerekasz-
tal, amelynek tagjai a Városháza 
irodáinak vezetői, illetve szak-
emberei, a kerületben működő 
civil, karitatív és érdekvédelmi 
szervezetek, valamint a helyi 
egyházak képviselői, de meghí-
vást kaptak a szociális ellátás-
hoz kapcsolódó egészségügyi 
intézmények is. Vinczek György 
tájékoztatójában hangsúlyozta, 
hogy a szociális ágazatnak és 
az érintetteknek nem tett jót az 
elmúlt időszak központosítása, 
azaz hogy a feladatok egy részét 
átvette az állam, illetve az ügyek 
egy részének intézése átkerült a 
kormányhivatalhoz. Meggyő-
ződése, hogy a szociális ágazat 

egységes és önkormányzati ke-
zelését vissza kellene állítani, 
mert a helyi civil, egyházi és 
karitatív szervezetekkel együtt-
működve közösen hatékonyabb 
munkát tudnának végezni. Az 
alpolgármester statisztikai ada-
tokat sorolva elmondta azt is, 
hogy a lakosság lassan, de fo-
lyamatosan öregszik a kerület-
ben, hiszen csökken a lakosság 
száma, az idősebbek hosszabb 
ideig élnek közöttünk, ez pedig 
hamarosan ellátási nehézsége-
ket is okozhat majd, amire már 
előre fel kell készülni.  Új jelen-
ségként beszélt a dolgozói sze-
génységről is, amely egyre jel-
lemzőbb a kerületben is. Varga 
Attila önkormányzati képviselő, 

a Szociális és Lakásügyi Bizott-
ság elnöke a bizottság munká-
járól beszélt röviden, és arról, 
hogy 2014 óta a a hét állandó 
tag mellett hét fős szakértői 
csapat segíti munkájukat, akik 
elsősorban műhelymunkákat 
végeznek. Ikladiné dr. Petres 
Veronika, Humánszolgáltatási 
és Szociális Iroda vezetője mun-
kájukról elmondta: évente 140 
millió forintot fordítanak segé-
lyezésre, hajléktalanellátásra és 
a gyermekétkezés támogatására, 
amely úgy tűnik, elegendő még a 
megváltozott társadalmi helyzet-
ben is. Az irodavezető elmondta, 
hogy bár 100 kisgyerek kaphatna 
ingyen étkezést az iskolai szün-
időben, mégis csupán alig néhá-

nyan veszik ezt igénybe, ennek 
okát ma még nem tudják ponto-
san. A Segítő Kéz Kispesti Gon-
dozó Szolgálat vezetője, Balázs 
Piroska az idősellátást befolyá-
soló nehézségekről beszélt. Az 
intézményvezető javaslatot tett 
egy önkormányzati idősek ott-
hona létrehozására, amelynek 
az elkövetkező időszakban a la-
kosság idősödése miatt az ellátás 

zavartalan biztosítása érdeké-
ben égetően szükség lesz. Nem 
fejeződött még be a Kispesti 
Szociális Szolgáltató Centrum 
(korábban: Kispesti Családse-
gítő Szolgálat és Gyermekjóléti 
Központ) átalakítása – derült ki 
Vighné Vincze Erzsébet beszá-
molójából. Nehézséget jelent és 
hosszú időt vesz igénybe az új 
munkatársak pályáztatása, vala-
mint még nem tudják pontosan, 
hogy az oktatási intézmények-
ben megszüntetett gyermekvé-
delmi felelősök helyére miként 
biztosítják majd 500 gyereken-
ként azt az egy szociális mun-
kást, amelyet törvény ír elő. 
Szakmai munkájuk fejlesztésére 
álmaik között szerepel egy olyan 
szociális bérlakásokból (leg-
alább hatvan) álló családi hotel, 
ahol öt éven át élhetnének 18-60 
év közöttiek úgy, hogy ezen idő 
alatt kötelező komplex szociális 
programokban vennének részt, 
előtakarékoskodnának, illetve 
aktívan közreműködnének, ki-ki 
szakmája, affinitása, hozzáértése 
szerint a ház fenntartásában.

140 millió
segélyre,

támogatásra

Rendszeres a társadalmi párbeszéd 



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

Kit terhel a közösköltség-hátralék?
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Fenyvesi Zoltán
írása

INGATLAN-

PIAC

A kérdésre a válasz látszólag egyszerű, természetesen az eladót. Ez 
igaz is, hiszen legtöbbször szavatolják, hogy a lakás per-, teher- és 
igénymentes, amit az adásvételi szerződésben is rögzítenek. A szer-
ződést szerkesztő ügyvédek erre a körülményre általában ki is tér-
nek. Probléma és vita akkor alakul ki, ha a vevő előzetesen erről nem 
győződik meg, vagy a szerződés ezt nem tartalmazza. Társasházi és 
szövetkezeti házban lévő lakások esetében erre is figyelni kell, mivel 
nem elenyésző számban fordul elő, hogy egyesek akár jelentős össze-
gű közös költséggel tartoznak. A társasházak Szervezeti és Működési 
Szabályzata általában tartalmazza, hogy három havi elmaradás esetén 
a társasház kezdeményezheti a tartozás erejéig az ingatlan jelzálog-
joggal való megterhelését. Gyakori viszont, hogy erre csak hosszabb 
idő elteltével kerül sor. Az adásvételi szerződésben nyilatkozattal a 
vevő természetesen átvállalhatja a tartozást. Jogvita esetén van esélye 
annak, hogy vevő nem hivatkozhat az eladó szavatossági kötelezett-
ségére akkor, ha a társasház az adásvétel előtt intézkedett a jelzá-
logjog bejegyzéséről. Ekkor lényegében a vevő jelzálogjoggal terhelt 
ingatlant vett. A vonatkozó törvény szerint a társasház fenntartásához 
szükséges anyagiak biztosítása a mindenkori tulajdonosok kötele-
zettsége. Vevőknek tehát a tulajdonnal kapcsolatos kötelezettségek 
mindegyikével számolniuk kell. Így azzal is, hogy vonatkoznak rájuk 
a korábban meghozott közgyűlési határozatok, vagy a korábban fel-
vett hitelek törlesztőrészletei, valamint a közös közösköltség-tarto-
zások. Előfordul a közösköltség-tartozásokkal kapcsolatos perekben,  
hogy a jogszabályi egyértelműség hiányában a bírósági ítélkezési 
gyakorlat sem egységes. Van olyan álláspont is, hogy a társasház egy-
idejűleg mindkét féllel szemben felléphet. Belátható, hogy a szerző-
dő feleknek eminens érdeke, hogy a kérdés egyértelműen rendezett 
legyen. Eladónak kötelezettsége, hogy a tartozását megfizesse, ve-
vőnek pedig, hogy erről meggyőződjön. Az adásvételi szerződésben 
tehát célszerű kitérni a közös költséggel kapcsolatos kötelezettségre. 
Figyelemmel kell lenni, hogy a lakást közös költséggel kapcsolatos 
jelzálogjog nem terheli. A szerződéskötés jogi körülményeit érdemes 
aznapi tulajdoni lappal tanúsítani. Ez ma már interneten is lekérhető. 
Nagyon fontos, hogy a közös képviselőtől rendelkezésre álljon a tar-
tozásmentességre vagy a fennálló tartozásra vonatkozó nyilatkozat. 
Ezt a közös képviselő köteles kiadni. 

Fenyvesi Zoltán
AnDeZ Kft. 

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!
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SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

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

Bádogos, tetőfedő (beázások 
megszüntetése) tetőszigetelés, 
burkolás, festés, kőműves (ké-
ményfelújítás) vízszerelési munkák 
vállalása. 
Családi Ház és lakásfelújítás, hőszi-
getelés azonnali kezdéssel, ingye-
nes kiszállás és árajánlat. nyugdíja-
soknak 10% kedvezmény. Tel.: 06 
30-557 90 74, 06 20-536 03 69

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

SZŐNYEGTISZTÍTÁS-és KÁRPIT-
TISZTÍTÁS! Melegvizes mélymo-
sás, vegytisztítás, szegés, javítás, 
függöny mosás, takaró mosás. 
Háztól - házig 2 nap alatt! Ottho-
nában is vállaljuk padlószőnyeg 
tisztítását,ülőgarnitúrák, fotelek, 
székek, irodabútorok textilkár-
pit tisztítását. 20 éves tapaszta-
lat EU minőség, garancia! www.

szonyegexpressz.hu Telefon: 06-1-
280-75-74, 06 30-94-94-360

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

Csempézést, kőművesmunkát, 
szobafestést, kisebb javításokat 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 haj-
vágás, festés, dauer. Tel.: 290-43-
82

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

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

RÉGISÉG

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

INGATLAN

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

Igényes, modern ingatlanközve-
títés. Kiss Attila. 3D fotózás, drón, 
„babaház alaprajzok”. Videó bejá-
rás. Tel.: 0620 241 0000. DrNest.
hu

ELADÓ INGATLANOKAT KERE-
SÜNK KISPESTEN. ZÖLD ÖVEZET-
BEN KÉSZPÉNZES ÜGYFELEINK 
RÉSZÉRE. Földhivatali ügyinté-
zés, energiatanúsítvány készí-
tése, teljes körű jogi ügyintézés. 
ERDŐ INGATLANIRODA. Wekerle, 
Gutenberg krt. 5. Tel.: 06-20-991-
9341

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

Eladásra kínálunk Kispest Óváros-
ában  (19. kerület) központi he-
lyen egy 250 nm-es telken lévő, 
összesen 60 nm-es, jó állapotú, 
cirkó fűtéses, csendes, teljesen 
leválasztott ikerházat. Közvetítők 
kíméljenek! Tel.: 0620-296-3555

Eladó Soroksár-Újtelepen  (23. 
kerület) – a Dél-Pesti Kórház kö-
zelében  - egy 180 nm-es telken 
lévő, összesen kb. 80 nm-es, NA-
GYON JÓ ÁLLAPOTÚ, cirkó fű-
téses, KLÍMÁS, riasztós, csendes 
ikerházat. Közvetítők kíméljenek! 
Tel.: 0620-466-8498

OKTATÁS

2017-BEN MÁR FOLYÉKONYAN 
SZERETNE ANGOLUL MEGSZÓ-
LALNI?
NYELVTANI RENDSZERE-
ZÉS ÉRDEKLI? ÚJ 10 HETES 
TANFOLYAMAINK 4-6 FŐS 
MINICSOPORTOKBAN NYELVSTÚ-
DIÓNKBAN MOST INDULNAK. 
45.000,- FT ÁFÁVAL/10 HÉT, 40 
ÓRA.
CHAT ANGOL NYELVSTÚDIÓ ÉS 
FORDÍTÓIRODA, KISPEST, HU-
NYADI UTCA 47. 
06-70-238-1226 és 282-60-82
www.chatnyelvstudio.hu

ÁLLÁS

JELENTKEZZ! Várunk a Fővárosi 
Büntetés-végrehajtási Intézet ál-
lományába felügyelő beosztásba, 
ha elmúltál 18, van érettségid, 
büntetlen előéletű magyar ál-
lampolgár vagy. Amit kínálunk: 
br. 228.800 forint+juttatások. 
Várjuk fényképes önéletrajzod:  
fovarositoborzas@bv.gov.hu.
Érd: 06-1/475-5546

23. kerületi cukrász termelő 
üzembe keressük cukrász, illet-
ve cukrász segéd kollégákat. Ta-
pasztalat nem szükséges! Kiemelt 
bérezés és utazási támogatás. 
Jelentkezés telefonon: 0620-983-
8923 vagy e-mailben: 
rendeles@cukraszat.hu

23. kerületi cukrász termelő 
üzembe keresünk takarítót, nap-
közbeni, illetve műszak végi 
takarításra. Kiemelt bérezés és 
utazási támogatás. Jelentkezés 
telefonon: 0620-983-8923 vagy 
e-mailben: 
rendeles@cukraszat.hu

Kárpitos műhelyünkbe gyakorlott 
kárpitost és varrónőt felveszünk. 
Kiemelt bérezés, rugalmas mun-
kaidő, 20 éves tradíció. Tel.: 0620-
9435-434

EGYÉB

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

ELADÓ egy új ágyneműtartós ülő-
garnitúra és egy Textima gyors-
varrógép. Tel.: 0620-580-1971

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

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

KEDVEZMÉNYES
HIRDETÉSI
LEHETŐSÉG



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


