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Nyári csomagajánlat

19.990 Ft

Teljes átvizsgálás

+ Folyadék utántöltés*
+ Diagnosztika

+ Klíma ellenőrzés és tisztítás

ŐRÜLETES NYÁRI AKCIÓK

1195 Budapest, Üllői út 303. (MOL kúton)  •  Tel: 06 1 357-6674, 06 20 394-7980  •  WWW.FIX.HU
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Írásunk a 17. oldalon

Köszöntötték a kispesti
hármas ikreket

4. oldal

Augusztus végéig befe-
jeződik a Berzsenyi utcai 
felnőtt háziorvosi rendelő 
felújítása, kicserélik a nyí-
lászárókat.

GAJDA PÉTER
Rendelőfelújítás

11. oldal

DR. KUMIN MARIANNA   
Eszközfejlesztés
Hamarosan újabb diag-
nosztikai eszközöket kap 
a szakellátás. Jelenleg két 
eszköz vásárlására kerül-
het majd sor.



Szivárványszínű tarisznya
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SZABÓ DÁVID
írása

HÓNAP
-TÁR

Megvertek egy lányt. Néhány nap múlva megvertek egy férfit. A 
19 éves budapesti lány falunapra érkezett egy kis faluba. „ Ahogy 
táncoltam egy barátommal a sátorban, egyszer csak megjelent há-
tunk mögött egy ember. Nagydarab, kopasz férfi, afféle hazafias 
kopasz. Felkapta a táskám és az arcomba tolta, fennhangon kezdett 
érdeklődni, mégis mi az, amit a kezében tart. Rángatni kezdett vele 
együtt, majd egyre hangosabban kezdett üvöltözni velem, trágár 
kifejezésekkel illetett, és felismerve a szivárványt, arra következ-
tetett, hogy leszbikus vagyok. ”  – írta közösségi oldalán a lány. A 
lány ijedtében leöntötte a férfit, aki ököllel az arcába vágott. Táma-
dója a segítségére sietőket sem kímélte. A férfi az Árkád előtt állt a 
terhes feleségével, mikor a nő egy lökést érzett. 
Két kopaszodó férfi rögtön beszólt nekik, hogy nem kellene csak 
úgy ott állniuk egy helyben. A férfi szóvá tette, hogy inkább nekik 
kéne vigyázniuk a terhes feleségére, miután a támadók „csicskázni 
kezdtek, egyszerűen lefejelték, majd azt kiabálták, mocskos arab 
bevándorlók vagytok, húzz el a terhes asszonyoddal, mert csak sza-
porodni tudtok!”
A két eset ma már sajnos nem egyedi, de a szóbeli és fizikai bán-
talmazások gyakorisága már szembetűnő. Nap mint nap hallani, 
olvasni, ki, kinek és miért szólt be a buszon, a villamoson, a bevá-
sárlóközpontban, a munkahelyen, ki, kit bélyegzett meg egy-egy 
előítéletes megjegyzéssel, intézkedéssel, vagy a szóváltáson túl 
került sor erőfitogtató tettlegességre, egy-egy kicsike pofonra, le-
gyintésre, sallerra, kokira, hátba veregetésre, lökdösődésre, vagy 
komolyabbra.  Sikeresen célba ért a kormány gyűlöletkeltése, el-
lenségkeresése. Az óriásplakátok és a lakájmédia üzenetei beszivá-
rogtak a hétköznapjainkba, bekúsztak az otthonainkba, munkahe-
lyeinkre, családi és baráti kapcsolatainkba. Eljutottunk odáig, hogy 
a másság elfogadása, a tolerancia, a sokszínűség öröme helyett az 
emberek egy furcsa érték- és mértékrendhez igazodva, a józan észt 
nélkülözve képmutatóan méregetik, nézegetik, vizslatják, hasonlít-
gatják, „szűrögetik” egymást.
Ez elfogadhatatlan! Csak idő kérdése, hogy mindannyiunk vállán 
lógjon egy szivárványszínű tarisznya… 
És meglehet, hogy maholnap elég lesz az előítéletre, a további ki-
rekesztésre, bántalmazásra a nemünk, a nevünk, szem-, bőr- vagy 
hajszínünk, testalkatunk, nézésünk, járásunk, arcunk, fogyatékos-
ságunk, véleményünk!   

WEKERLE • KULTÚRA  • KÖZÖSSÉG

6-12 éves korig ajánlott

Készíts képregényfüzetet  
a saját történetedből!

Képregény-készítők köre

Az első alkalom díjtalan! 
(Kezdés: szeptember 18.)

Jelentkezés és bővebb információ a wkk.kispest.hu oldalon.

WKK - WEKERLEI KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
1192 Bp., Petur u. 7.  tel.: 282 9895, 358 0690, wkk.kispest.hu

WEKERLE • KULTÚRA  • KÖZÖSSÉG

Mesekuckó lakói
Különleges kiállításmegnyitó  

bábos foglalkozással.

A részvétel díjtalan.
Részletek a wkk.kispest.hu oldalon.

Gyermekeknek és felnőtteknek is ajánljuk!

10 éves a Babos Bábos Társulat!

WKK - WEKERLEI KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
1192 Bp., Petur u. 7.  tel.: 282 9895, 358 0690, wkk.kispest.hu

Nagy Kispesti
Tanszervásár 2019

A KISPESTI ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSÁVAL
AUGUSZTUS 23-24-25 A KMO-BAN (CÍM: KISPEST, TELEKI UTCA 50.)

A legtöbb termék
az átlagos piaci

árhoz képest 50%-os
kedvezménnyel

kapható! 

50%

SEGÍTSÉG A CSALÁDOKNAK AZ ISKOLAKEZDÉSHEZ!
Éljen a lehetőséggel, ne nagyja ki az alkalmat!
A vásáron kispesti lakcímkártyával lehet vásárolni.
(Kereskedelmi mennyiség nem vásárolható.)

*BOLTI ÁRAK ÖSSZESSÉGE ALAPJÁN

A3 színes tömb
Vásár: 500 Ft
Átlagos Bolti ár:
1.600 Ft-tól

Hátizsák
Vásár: 6.500 Ft
Átlagos Bolti ár:
9.800 Ft-tól

A5 bon juor füzetnapló
Vásár: 99 Ft
Átlagos Bolti ár: 287 Ft

Több mint 600 termék, néhány példa:

Nebuló kenőfejes
ragasztó, 65g
Vásár: 157 Ft
Átlagos Bolti ár: 220 Ft
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Hatvanhat jelentkezőből hatvanan – kö-
zülük ketten először – adhattak vért a 
Kispesti Véradók Egyesületének nyári 
véradásán a Csokonai utcai Tudásházban. 
Somogyi Lászlóné, az egyesület vezetője 
kérdésünkre elmondta, a nyári szabadsá-
gok idején ez jó eredmény, a régi, stabil 
véradók ezúttal is segítettek a vérkészle-
tek pótlásában, a vérhiány megelőzésé-
ben. A civilszervezet vezetője kiemelte 
önkéntes segítőinek munkáját, akik Schu-
bert Imréné vezetésével bonyolították le 
a programot. Legközelebb novemberben 
szervez az egyesület véradást.

Nyári segítség

VÉRADÁS 

TŰZESET 

A nyári viharok során a Petőfi utca 60. 
szám alatt lévő társasház egyik lakásá-
ba villám csapott a tetőbe, ami leégett. 
Személyi sérülés nem történt, de a ház 
lakhatatlanná vált. A polgármester meg-
bízásából az önkormányzat képvisele-
tében Kertész Csaba alpolgármester járt 
el. A lakók vagyonbiztosítással rendel-
keznek, de az idős pár segítségképpen 
150 ezer forint forint rendkívüli segélyt 
kapott az önkormányzattól. A helyreál-
lítási munkák megkezdéséig az önkor-
mányzat fóliával vonta be a tetőt, hogy 
eső esetén a lakás ne ázzon tovább. 

Villámcsapás után

Augusztus végéig befejező-
dik a Berzsenyi utcai felnőtt 
háziorvosi rendelő részleges 
felújítása, amelynek során 
kicserélik az összes hom-
lokzati nyílászárót, valamint 
teljes homlokzati szigetelést 
kap az épület – tudtuk meg 
Gajda Péter polgármestertől, 
aki elmondta azt is, hogy a 
mintegy 23 millió forintos 
beruházást az önkormányzat 
önerőből is elvégzi annak el-

lenére, hogy még nem kapott 
választ, sikeres volt-e a kül-
ső forrásra való pályázata. A 
felnőttrendelő mellett állami 
támogatás hiányában szintén 
önerőből, mintegy nettó 76 
millió forintból újította fel 
teljesen az önkormányzat a 
gyermek háziorvosi és kerü-
leti védőnői szolgáltatások-
nak is helyet adó épületet, 
amelyhez színvilágában, 
arculatában igazodik majd 

a másik épület. A következő 
ütemben a belső fejújításra 
is sor kerül majd. A most 
zajló munkálatok után és az 
elmúlt években végzett fej-
lesztéseknek köszönhetően 
a környék szinte teljesen új 
képet mutat: átadták a vi-
zes játszóteret, megszépült 
kívül-belül a Zöld Ágacska 
óvoda, a közelben új parko-
lók is épülnek.

A következő ütemben a belső fejújításra is sor kerül majd

Felújítják a felnőtt
háziorvosi rendelőt is

A több éves hagyománynak 
megfelelően az önkormányzat 
idén is ingyen biztosítja a fü-
zetcsomagokat a kispesti álta-
lános iskolák (12 intézmény, a 
kerületben lévő egyháziak is) 
alsó tagozatos diákjai, vala-
mint az 5. osztályos tanulók. A 
csomagokat már kiszállították 
az iskolákba, a gyerekek ott 
kapják majd meg, várhatóan a 
tankönyvekkel együtt. A füzet-
csomagok összeállításában ez-
úttal az intézményvezetőkkel 
egyeztettek az önkormányzat 
munkatársai. Idén az előzetes 
adatok szerint közel 2791 ta-
nuló kap ingyenesen füzeteket. 
A csomagokra, a csaknem 40 
ezer füzetre, az önkormányzat 
több mint 3 millió 761 ezer fo-
rintot különített el költségve-
tésében – tudtuk meg Ikladiné 
dr. Petres Veronikától, Humán-
szolgáltatási és Szociális Iroda 
vezetőjétől.
Ezen kívül augusztus 23-25. 
között kedvezményes tanszer-
vásár lesz a KMO-ban. Több 

mint 600-féle terméket hoznak 
a vásárra, magyar, lengyel, 
osztrák, olasz és szlovén gyár-
tók különböző, de jó minősé-
gű áruit. Sőt, olyan termékek 
is lesznek, amelyeket még 

eddig forgalomban nem lehe-
tett megvásárolni – mondta 
Kratochwill Balázs, a Hiva-
talos Biztonsági Okmány és 
Jegynyomda Kft. ügyvezető 
igazgatója. A legtöbb termék 

az átlagos piaci árhoz képest 
50 százalékos kedvezménnyel 
lesznek kaphatóak. Mivel a 
tanszervásárt az önkormányzat 
támogatja, ezért a kispestiek 
csak lakcímkártya felmutatá-
sával vásárolhatnak majd.
A gyerekeket nevelő családok 
már augusztus végén megkap-
ják a szeptemberben  a családi 
pótlékot, a gyermekgondozást 
segítő ellátást és a gyermekne-
velési támogatást –  közölte az 
Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma. A kormány az előre-
hozott utalás mellett minden 
tanulónak ingyen biztosítja a 
tankönyveket a szeptemberben 
kezdődő tanévben az 1-9. év-
folyamokon.

Hamarosan kezdődik az új tanév. Idén 
nemcsak az ingyenes füzetcsomaggal 
próbál segíteni az önkormányzat, ha-
nem egy jelentős kedvezményt biztosító 
tanszervásárral is, amelyet augusztus 
23-25. között tartanak a KMO-ban.

Ingyen füzetcsomag
és akciós tanszervásár  

Gajda Péter és Kratochwill Balázs a vásár előtt a raktárban

CSAKNEM HÁROM-
EZER GYEREK KAP 
INGYEN FÜZETET

A Napraforgó 
óvodán a sor

FELÚJÍTÁS

A konyha és a kiszolgálóhelyiségek, 
valamint a teljes elektromos hálózat 
korszerűsítése befejeződött, jelenleg 
az udvari mini KRESZ-park felújí-
tása folyik a Napraforgó óvodában. 
Az intézményfelújítási program ez 
évre tervezett munkálatait végzik je-
lenleg a Napraforgó óvodában. Az in-
tézmény különlegessége, hogy mini 
KRESZ-park is található udvaron, 
ennek teljes felújítása folyik most. 
Az óvodában már elvégezték a vilá-
gításkorszerűsítést: energiatakarékos 
LED-es lámpatestek váltották a mint-
egy 80 régi világítótestet, és az alap-
vezetéket is kicserélték. A konyha és 
a hozzá tartozó folyosó teljes felújí-
tása is megtörtént. Összesen mintegy 
55 millió forintot fordított az önkor-
mányzat az óvoda megújulására. A vi-
lágításkorszerűsítés magában foglalta 
az elektromos hálózat teljes megújí-
tását, vezetékekkel, kapcsolókkal, 
kapcsolószekrényekkel és új lámpa-
testekkel. A konyha és a kiszolgáló-
helyiségek felújítása során cserélték 
a mosogatókat, a fűtőtesteket, az ivó-
víz- és a lefolyóvezetéket, lemázolták 
az acél- és fafelületeket, új fali- és 
padlóburkolatot kaptak a helyiségek. 
Az udvari mini KRESZ-pálya rend-
betételét már régóta szerette volna 
az óvoda, most ez is sorra került: 206 
méter hosszan építenek kerti szegélyt, 
új aszfaltburkolatot kap a 365 négy-
zetméteres pálya, amelyre útburkolati 
jeleket festenek fel, és hat útbaigazító 
tábla is segíti a gyerekeket a bizton-
ságos közlekedés elsajátításában. A 
munkálatok nem okoztak fennaka-
dást az óvoda életében, mert a belső 
felújítást a négyhetes nyári zárás alatt 
oldották meg. A mini KRESZ-parkot 
pedig elkerítették, így az ott folyó 
munka nem érinti a szabad területet, 
ahol a gyerekek nyugodtan játszhat-
nak – vélekedett Bogdányné Horváth 
Ildikó óvodavezető.



KISPESTI MAGAZIN6 helyi hírek 7helyi hírekKISPESTI MAGAZIN

A játszószerek és a sportesz-
közök a helyükre kerültek, 
és folyamatosan térköveznek 
a kibővült funkciójú Eötvös 
utcai KRESZ-parkban, a Ko-
sárfonó utca – Vak Bottyán 
utca – Eötvös utca által hatá-
rolt, csaknem 4000 négyzet-
méternyi területen. Mint arról 
már korábban beszámoltunk, 
Kispest önkormányzata 2018-
ban ismét pályázott a Fővárosi 
Önkormányzat Tér_Köz pá-
lyázatára, amelyen 100 millió 

forint támogatást nyert terve 
megvalósításhoz. Ahhoz azon-
ban, hogy a park a tervezett va-
lamennyi funkcióját teljesíteni 
tudja, a pályázati támogatáson 
kívül az önkormányzatnak je-
lentős összeggel, újabb 100 
millió forinttal kellett hoz-
zájárulnia a felújításhoz. Az 
önkormányzati támogatásnak 
köszönhetően, a főváros által 
kötelezőnek tartott funkciókon 
(a KRESZ-park újbóli kialakí-
tásán) kívül egyéb elemekkel 

is bővültek a tervek. A kor kö-
vetelményeinek megfelelően 
lesz kültéri illemhely, közkí-
vánatra futókör és ivókút, va-
lamint közvilágítás. Litsauer 
Attilától, a Harmat Kert Kft. 
építésvezetőjétől megtudtuk 
azt is, hogy jelenleg a térkö-
vezés zajlik a területen, így a 
tervek szerint nyár végére már 
el is készülhet a kibővült funk-
ciójú KRESZ-park.

Jó ütemben halad
a KRESZ-park építése  

Minden korosztály talál majd magának szórakozási lehetőséget

Vizesblokk
Négy vizesblokk teljes építészeti és 
gépészeti korszerűsítése zajlik jelen-
leg az Eszterlánc bölcsődében. Erre 
mintegy 25 millió forintot fordít az 
önkormányzat. Tavaly világításkor-
szerűsítés zajlott itt, akkor a csatornát 
és a víznyomóvezetéket is cserélték. 
Most összesen mintegy 300 négyzet-
méteren cserélik a fal- és padlóbur-
kolatot, falat festenek és acélfelületet 
mázolnak, 8 falikutat szerelnek fel, 
12 mosdót, 4-4 zuhanytálcát és kádat, 
8 vécécsészét és tartályt cserélnek. 
Újak lesznek a lefolyóvezetékek is.

BÖLCSŐDE 

„Hang” nélkül
Életének 66. évében érte Koncsol 
Endrét a váratlan halál. A Kispest és 
a Centrum Televízióban rendvédelmi 
műsorokat szerkesztett, ezekben ké-
szített bűnmegelőzési, áldozatvédel-
mi riportokat – adta hírül a Magyar 
Újságírók Országos Szövetsége. Ha 
személyesen nem is, de hangját több 
millióan ismerték. Ő volt életének 
utolsó éveiben az InfoRádió „hang-
ja”. A legmagasabb szintű „mikro-
fonengedéllyel” rendelkezett, amely 
feljogosította, hogy az állami, köz-
szolgálati rádióban hírolvasó-bemon-
dóként dolgozhasson.

GYÁSZHÍR

Indul a Szülő 
2019 program 

FOGLALKOZÁSOK

A Kispesti Jóléti Egyesület (KIJE) 
a Kispesti Szociális Centrummal 
karöltve ismét sikeres pályázatot 
nyújtott be a Fogyatékos Személyek 
Közalapítványához (FSZK). Így új-
ból lesznek térítésmentes foglalko-
zások a fogyatékos vagy tanulásban 
akadályozott gyermeket nevelő csa-
ládok számára – tudtuk meg Deákné 
Császár Gabriella szervező-projekt-
menedzsertől. Szeptembertől öt al-
kalommal szerveznek szülőcsoportot 
is. Bartáné Kolesza Beáta mentálhi-
giénés szakember koordinálja majd 
ezeket a közös beszélgetéseket.  A 
„hangtál-csoportban” az első alka-
lommal Wittmann Zsuzsa zenetera-
peuta bemutatja, hogy a hangfürdő 
miként segít tanulásban akadályo-
zott és a fejlődésükben megkésett 
gyermekek fejlesztésében. A többi 
hangtál-alkalommal (négy időpont) 
a résztvevők hangfürdőt „vehetnek”, 
relaxálnak, pihennek. Októbertől 
csengettyűcsoportot indítanak, ahol 
lehetőség nyílik aktív, közös zenélés-
re. A programsorozat 2020 januárjá-
ban közös kirándulással zárul. 
Szeptemberi időpontok:
– szeptember 11., szerda 10 óra: 
hangtál-csoport, 1. alkalom
– szeptember 12., csütörtök 10 óra: 
Beszélgetős szülőcsoport, 1. alkalom
Téma: Az első diagnózisok után… 
Családi élet kialakítása, szülővé válás 
speciális élethelyzetben
– szeptember 25., szerda 10 óra: 
hangtál-csoport, 2. alkalom
– szeptember 26., csütörtök 10 óra: 
beszélgetős szülőcsoport, 2. alkalom
Téma: Betegségtudat a családban? 
Gyengeségeinkben az erőnk, avagy 
a fogyatékossággal érintett családok 
akadályként vagy feladatként élik-e 
meg életüket?
További információ: Deákné Császár 
Gabriella, 06-70-362-57-81
(Képünk a tavalyi foglalkozásokon 
készült.)

Az iskola több mint százéves, 
hagyományos téglaépület, a 
konyha-étkező blokk (152 
négyzetméter) az intézmény 
alagsori szintjén helyezke-
dik el. Mivel a régi víz- és 
csatornahálózat felújítása is 
indokolttá vált, ehhez csatla-
kozik járulékos munkaként a 
felújítás is. A Kós iskola kony-
hafelújítását a Vaműsz szak-
emberei végzik, csaknem 20 
millió forintból – tudtuk meg 
Kránitz Krisztiántól, a Vaműsz 
igazgatójától. A felújítás során 
többek között mintegy 445 
négyzetmétert festettek, 88 
négyzetméternyi nyílászárót és 
120 méter fűtéscsövet mázol-
tak újra. Lecserélték a konyhai 
mosogató csempeburkolatát 2 
méter magasságig, a kézmosó 
falburkolatát 1,6 méterig, 112 
négyzetméteren mázas kerá-
miára. Kicserélték a dolgozók 
öltözőjének padló- és falbur-
kolatát is. Lecserélték a gyere-
kek által használt mosdókat és 
csaptelepeket (7). A mosoga-

tóhelyiségbe, a mosogatógép 
mellé két süllyesztett előmo-
só medencét tettek flexibilis 
zuhanycsappal, rozsdamentes 
kifutó asztallal, kosártároló 
polcokkal. A melegítőkonyha 
rész egy új falikutat, egy mo-
sogatókagylót és egy három-

medencés mosogatót kapott 
csapteleppel. Az étkezői olda-
lon a két ki- és beadó ablakhoz 
4,4 méter hosszú rozsdamentes 
tálcacsúsztató pult kerül. A vi-
lágítás korszerűsítése során 19 
tükrös, nyitott LED-es lámpa-
test és 10 falra szerelt LED-es 
lámpatest kerül kismegszakí-
tókkal, áramvédő kapcsolók-
kal. A régi radiátorokat (8) 
szeleppel ellátott acéllemez 
lapradiátorokra cserélik – so-
rolta Kránitz Krisztián. Az is-
kola A wekerlei Kós Károly Is-
koláért Alapítványa a Kispesti 
Iskolatámogatási Alap terhére 
tavaly fészekhinta telepítésére 
kapott egymillió forintot az 
önkormányzattól.

Az új tanév kezdetére elkészül a felújí-
tott konyha és ebédlő a Kós iskolában. Az 
évekkel ezelőtti iskolaállamosítás után 
a közétkeztetés az önkormányzat hatás-
körében maradt, így a felújítás továbbra 
is a város feladata.

Szép ebédlő és konyha 
az új tanévre a Kósban  

Csúszásmentes, mázas kerámiaburkolatra cserélték a régi aljzatot

KRÁNITZ KRISZTIÁN
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Kivirágosodott
a Puskás udvara 

Bár már nem az önkormányzat feladata az 
iskolák fenntartása, lehetőségeihez mérten 
támogatja az intézményeket. Minden évben 
egy-egymillió forintot adunk az iskolatámoga-
tási alapból, amit szabadon használhatnak fel 
az intézmények. Korábban egy műfüves pályát 
építettünk a Puskás iskola udvarán, majd az is-
kola előtti parkolót tettük rendbe, most pedig 
elkészült az udvar balesetmentesítése – tudtuk 
meg Gajda Pétertől. Kispest polgármestere 
kérdésünkre elmondta azt is, hogy a Puskás 
udvarának rendbetételéről a környéken élők 
döntöttek, amikor az úgynevezett közösségi 
költségvetés szavazásán azt javasolták, hogy 
a városrészre eső 6 millió forintból szüntes-
sék meg az udvar balesetveszélyes elemeit. Az 
önkormányzat – az eredeti tervektől eltérően – 
15 millió forintos keretből újította fel az udvar 
jelentős részét. Mi most ezzel járultunk hozzá 
a gyerekek biztonságához, bízom benne, hogy 
a tankerület megoldja majd a terület további 
rendbetételét – tette hozzá a polgármester.
Korábban több fa gyökere kiállt a földből, ezt 
a problémát is megszüntették a Vaműsz szak-
emberei. Az aszfaltozás mellett 25 négyzetmé-
ternyi növényhézagos támfalat építettek, ezek-
be 170 évelő és kétnyári növényt telepítettek, 
három új padot helyeztek el, valamint füve-
sítettek. A Kispesti Iskolatámogatási Alapból 
kapott egymillió forintot az intézmény Egy-
szer Élsz! Hogyan Élsz? Alapítványa tanulói 
székek és padok, IKT-eszközök és rádiós mik-
rofonok beszerzésére költi. Az iskola tetején 
2015-ben napelemes rendszert alakítottak ki, 
amellyel jelentős energiát takarít meg az in-
tézmény, és a környezetet is nagyban kíméli. 
Ezzel párhuzamosan megújult az iskola torna-
termi világítása is.

A szeptemberi tanévnyitóra 
biztosan elkészül az Árpád 
utca sétálórésze a Bolyai is-
kola előtt, amelyet a nyár kö-
zepén kezdtek el felújítani a 
szakemberek. A polgármesteri 
program és a kerületi Zöld-
program részeként, a Városház 
tér projekt keretében, az itt 
élők örömére és az iskola tanu-
lóinak, dolgozóinak örömére, 
folyamatosan változik, szépül 
a környék. Először megújult 
a Városház tér, majd második 
ütemben, tavaly megépült a 
Kispesti Polgármesteri Hiva-
tal és a kerületi Kormányablak 
közötti területen a parkoló, és 
most, a projekt harmadik ré-
szében készült el a felújítás, 
az egységes arculat kialakítása 
a Kormányhivatal épületétől 
egészen a József Attila utcáig. 
A megszépült szakasz „sétá-
lórésze” a zöldfelületek növe-
kedése miatt egy kicsit keske-
nyebb lett. Kicserélték a régi 
utcabútorokat: 12 új padot és 

hulladékgyűjtőket helyeztek 
ki. (A gyerekek által festett 
régi padok az iskolaudvarra 

kerültek.) Mostantól változik 
itt a forgalmi rend is, mert a 
Kormányablak előtti útsza-
kaszt egyirányúsították az Ár-
pád utca felől a Kossuth utca 
felé. A tervek szerint az utcá-

ban lévő szalagházak kapui elé 
még úgynevezett „K-szegélyt” 
is építenek majd, hogy a moz-
gáskorlátozottak, kerékpáro-
sok, nehezebben közlekedők 
biztonságosan meg tudják kö-
zelíteni a bejáratokat – tudtuk 
meg Márkus Edittől, a Zöld-
program Iroda munkatársától. 
Tájékoztatása szerint az iskola 
előtti zöldsávban évelő nö-
vényeket, levendulákat ültet-
nek, ősszel pedig még hat fát 
és cserjéket telepítenek majd 
a József Attila utcai oldalon. 
Az utcaszakasz mindkét vé-
gét úgynevezett „pollerekkel”, 
oszlopokkal zárták le a behajtó 
gépkocsiktól.

Befejeződött a sétálóutca felújítása, 
burkolatcseréje, már a virágokat és az 
örökzöldeket ültetik az Árpád utcában, a 
Bolyai iskola előtt. A beruházásra mint-
egy 40 millió forintot különített el költ-
ségvetésében az önkormányzat.

Megszépült a sétány
az Árpád utcában  

A zöldfelületek növekedése miatt a sétány kicsit keskenyebb

Szülősegítő prog-
ram Kispesten

Nyári klubnap
a szabadban

TÁMOGATÁS

KIRÁNDULÁS

A Gyermekzsivaj Alapítvány, a Kis-
pesti Szociális Szolgáltató Centrum, 
a Kispesti Család- és Gyermekjólé-
ti Központ és a Kispesti Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat hét alka-
lomból álló szülősegítő csoportfog-
lalkozást indít 2020. március 7-ig. 
Minden alkalommal, szombatonként 
13-tól 17 óráig várják a családokat. 
A délutánok fő feladata a harmonikus 
szülő-gyerek kapcsolat kialakítása, a 
szülői hivatás erősítése, önfejlesztő, 
önismereti módszerek átadása lesz.

Július 24-én autóbuszos kirándulás-
ra indultak a Kispesti Lámpás Klub 
tagjai. Utuk első állomása a Tabajdi 
Mezítlábas Parkba vezetett, ahol min-
denkinek mezítláb kellett végigjárnia 
a tematikus útvonalat. Huszonegyféle 
járófelületen szerezhettek tapasztala-
tot a talpi érzékelésből. Még keskeny 
pallón is át kellett menniük egy sza-
kaszon, ami a látássérülteknek nem 
volt könnyű feladat. Délután a szé-
kesfehérvári Bory-vár megtekintése, 
felfedezése volt a program.

KICSERÉLTÉK
AZ UTCABÚTOROKAT, 
12 ÚJ PADOT
HELYEZTEK KI
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Több mint 30 társasházi kö-
zös képviselő és gondnok vett 
részt a Kispesti Szagmentesí-
tési Program tájékoztatóján a 
Városháza dísztermében. Az 
érdeklődők a gyakorlatban is 
megnézhették, hogyan kell 
használni a szagmentesítő 
szert a hulladéktárolókban.
A kispesti Kossuth téri piac 
hulladéktömörítőjének szag-
mentesítése érdekében évek 
óta használunk egy olyan tech-
nológiát, speciális eljárást, 
amely képes a zárt és a nyitott 
terek teljes szagmentesítésé-
re. Most egy mintaprojekt in-
dul el, amelynek keretében a 

társasházak is kipróbálhatják 
ezt az eljárást a házak hulla-
déktárolóiban is – mondta el 
Gajda Péter polgármester azon 
a találkozón, amelyen röviden 
ismertették a szer használatát. 
A program későbbi tökélete-
sítése érdekében várják majd 
a tapasztalatokat, a vissza-
jelzéseket annak érdekében, 
hogy a jövőben széles kör-
ben tudják majd alkalmazni a 
technológiát Kispesten – tette 
hozzá a polgármester. A foly-
tatásban a szert forgalmazó 
cég képviseletében Somogyi 
Zoltán mutatta be az úgyne-
vezett Biothys-eljárást. Az 

anyag a kukák szagmentesí-
tésére kikísérletezett termék. 
Egy tároló egyszeri szagmen-
tesítése hetekig kifejti hatását, 
a hőmérsékletnek és a szemét 
típusának megfelelően. Az el-
járás lényege, hogy az anyag 
a szemetes falára tapad, és on-
nan folyamatosan a légtérbe 
keveredve kioltja a szagokat. 
A programban résztvevőktől 
az önkormányzat részéről He-
gyi András (+36-30-210-9841) 
várja majd folyamatosan a 
visszajelzéseket, a tapasztala-
tokat.

Mintaprogram szag ellen   
Az anyag a kukák szagmentesítésére kikísérletezett termék

Versenyben
a virágos címért

KÖRNYEZETVÉDELEM

Kispest idén is nevezett a Magyar 
Turizmus Zrt. által meghirdetett Vi-
rágos Magyarországért környezet-
szépítő versenyre. A szakmai zsűri 
egy erre az alkalomra összeállított 
„zöldútvonal” mentén ismerkedett a 
város közösségi kertjeivel, parkjai-
val, játszótereivel, sporttelepeivel. A 
zsűri tagjai – Bertalan-Kovács Judit, 
a Virágos Magyarországért környe-
zetszépítő verseny Pest megyei régió-
vezetője, a IX. kerületi polgármeste-
ri hivatal és Kazy Zsámbok Ivett, a 
XIII. kerületi polgármesteri hivatal 
munkatársa – Vinczek György alpol-
gármester irodájában ismerkedtek a 
város zöldterületeire vonatkozó ada-
tokkal, legfontosabb tudnivalókkal. 
Tichy Judit, a Zöldprogram Iroda 
vezetőjének és Brázainé B. Tácia, az 
iroda munkatársának rövid prezentá-
ciója után indultak a közös „városné-
zésre”. A verseny pontozási rendszere 
ugyancsak szigorú és több szempont 
figyelembevételével zajlik – hangsú-
lyozta Bertalan-Kovács Judit, aki év-
tizedek óta részt vesz a környezetszé-
pítő verseny bírálóinak munkájában. 
Nem csak a zöldterületeket nézik, a 
bírálati szempontok között szerepel 
az is, hogy mennyire élhető az adott 
kerület, és hogy mennyire alkalmas 
a közösségi életre, milyen aktívan 
vesznek részt az ott élők a település 
életében, fejlesztésében, szépítésé-
ben. Bertalan-Kovács Judit elárulta 
azt is, hogy különösen érdekli a ta-
valy átadott vizes játszótér, hiszen a 
közeli IX. kerületben is jól ismerik 
már ezt a teret, hamar híre ment a Fe-
rencvárosban is, hogy Kispesten mi-
lyen remek játszótér épült.
A verseny végleges végeredménye 
hosszú egyeztetés és szakmai vé-
leménycserék után alakul majd ki. 
Eredményhirdetés szeptember végén, 
október elején várható.

A Kispesti Egészségügyi Inté-
zetben havonta 1000-1500 ult-
rahangos diagnosztikai vizsgá-
latot végeznek, ezért is fontos 
az önkormányzatnak, hogy a 
kispestiek megbízható pon-
tosságú és a lehetőségekhez 
képest gyors ellátást kapjanak, 
amit korszerű gépekkel végez-
nek el az itt dolgozó orvosok. 
Az új beszerzésektől egyértel-
műen a várólisták rövidülését 
várják, hiszen a jó szakembe-
rek mellé hamarosan kiváló 
eszközöket szereznek be. Az 
eszközpark bővítése évek óta 
folyamatosan zajlik. Tavaly év 
végén a fogászati ellátás egy 
panorámaröntgent kapott.
Dr. Kumin Marianna, a Kis-
pesti Egészségügyi Intézet 
főigazgatója kérdésünkre el-
mondta, milyen eszközök vá-
sárlása került szóba, amelyek 
már komplex, azaz a nyálmi-
rigyektől, az ízületekig szinte 
minden testtájék vizsgálatára 
alkalmasak. Egy felső kate-
góriás kardiológiai ultrahang-

diagnosztikai készülék funk-
cionálisan könnyen kezelhető, 
minőségében lényegesen töb-
bet nyújt az előző, 11 éves ké-
szülékhez képest. Megvétele 
jelenleg már folyamatban van. 
A radiológiai osztályon jelen-
leg működő eszköz mellé, má-

sodik ultrahangkészülékként, 
ugyancsak új eszköz vásárlása 
zajlik. Jelenleg még kipróbálás 
alatt áll minőségében közel két 
azonos készülék, döntően a 
hasi és lágy részek ultrahang-
diagnosztikájának megsegí-
tésére. Ezzel lehetőség nyílik 
arra, hogy párhuzamosan is 
végezhessenek ultrahangos 
vizsgálatokat. A főigazgató el-
mondta, az eszközök fejlődése 
hozza magával, hogy lassan a 
„vegyszert és a filmet” átve-
szi a digitalizáció. A jelenleg 
használt, négy évvel ezelőtt 
vásárolt mammográfiás készü-
léket is hamarosan le kell majd 
cserélni, így gyorsabb és pon-
tosabb is lesz a diagnosztika.

Tavasz óta immár a harmadik ultrahang-
készülék van a szakrendelőben kipróbá-
lásra. A Kispesti Egészségügyi Intézet idén 
közel 150 millió forint támogatást kapott 
az önkormányzattól működésre és esz-
közparkjának fejlesztésére.

Újabb diagnosztikai esz-
közök a szakellátásban  

Az eszközök hamarosan munkába állnak a rendeléseken

DR. KUMIN MARIANNA

Átépítés alatti 
rendelés

SZAKRENDELŐ

Zavartalanul folyik a rendelés az át-
építés ideje alatt a Kispesti Egész-
ségügyi Intézetben –  tudtuk meg dr. 
Kumin Marianna főigazgatótól. Mint 
arról már korábban beszámoltunk, 
régóta tervezi az önkormányzat a 
betegfogadó tér felújítását, amelyre 
az idei költségvetésben különített el 
forrást. A több mint 200 millió forin-
tos beruházás a tervek szerint nyár 
végére elkészül, és akkor a kispestiek 
egy szép és tágas aulába érkezhetnek 
majd. Az átépítés azonban a beteg-
forgalom átszervezésével jár, ami 
sok-sok megértést és türelmet igényel 
mind a betegektől, mind pedig az itt 
dolgozóktól. Jóval a felújítás meg-
kezdése előtt igyekeztünk a lehető 
legszélesebb nyilvánosság bevonásá-
val tájékoztatni betegeinket, mi vár-
ható az építkezés ideje alatt. Kispesti-
ekhez eljuttatott közleményben írtuk 
le a legfontosabb információkat a ren-
delés menetének változásáról, ezeket 
az intézményben is jól látható helyen 
tettük közzé – meséli dr. Kumin Ma-
rianna. A főigazgató tapasztalatai sze-
rint a betegek fegyelmezetten vették, 
veszik tudomásul, hogy átmenetileg 
bizony kisebb helyre szorult a be-
tegfelvétel, és csak két ablakot tud-
nak működtetni a megszokott négy 
helyett. Az intézmény vezetése az 
itt dolgozó munkatársakat is folya-
matosan tájékoztatja a várható mun-
kafolyamatokról azért, hogy tudják, 
mi zajlik az intézmény falai között. 
Kérték az itt dolgozók pozitív, segítő 
és türelmes hozzáállását azért, hogy 
a ház működése zavartalan legyen. A 
főigazgató egy levelet tesz elénk. Bár 
még sok a tennivaló az intézményben 
folyó szakmai munka, az ellátás kö-
rülményeinek jobb megítéléséért, de 
vannak már apró előrelépések, pozi-
tív visszajelzések, amelyek erőt ad-
nak a további munkához. Internetes 
oldalakon sokan rendszeresen dicsé-
rik a rendelőintézet tisztaságát.



el a központi, Eötvös utcai épületet is ter-
vezni. A Csillagfény bölcsőde 25 férőhely-
lyel és nyolc álláshellyel bővült 2015-ben. 
Az intézmények többségére bizony ráfért a 
felújítás, hiszen az épületek 30-40 évesek, 
a Harangvirág bölcsi még régebben, 1964-
ben épült. 2016-ban egy újabb, hároméves 
felújítási program kezdődött, annak va-
gyunk most a végén. Csak felsorolássze-
rűen: a Csillagfényt 2015-ben, a Gyöngy-
szem bölcsődét pedig 2018-ban újították 
fel teljesen. Jelenleg az Eszterlánc bölcsőde 
felújítása zajlik, ahol négy fürdőszobát kor-
szerűsítenek, valóban nagyon szép lesz! 
Itt 2017-ben a főzőkonyhát is felújították, 
nyílászárókat, világítást cseréltek. A Bok-
réta bölcsiben elkészült az épület külső 
hőszigetelése, színezése, és megtörtént az 
udvari előtető-árnyékolók felújítása, hama-
rosan megújul a világítás is. A Huba utcai 
Wekerlei Tipegők Bölcsőde felújítása során 
az intézmény gyermek-fürdőszobájának és 
főzőkonyhájának teljes gépészeti, elektro-
mos és építészeti felújítását végezték el. A 
bölcsőde épülete új külső vakolatot kapott. 
Jelenleg a fűtés korszerűsítés zajlik. Az el-
következő időszak legfontosabb fejlesztése 
a bölcsődeudvarok rendbehozatala lesz.

Tíz éve vezeti az Egyesített Bölcsődéket. 
Mire a legbüszkébb? 
Talán arra, hogy lehetőségünk van a sajátos 
nevelési igényű gyermekek gondozására is. 
A kerületben két bölcsődébe (a központi 
Csillagfény és az Eszterlánc bölcsibe) vár-
juk őket. Itt viszont olyan ellátást kapnak a 
szakemberektől, akik szívvel, lélekkel, hoz-
záértéssel tudják vállalni a gondozással járó 
pluszfeladatokat is. A fenntartó támogatá-
sával saját gyógypedagógussal dolgozunk, 
ami óriási eredmény! Segítségével már 
korán ki tudjuk szűrni, melyik kisgyerek-
nek milyen fejlesztésre, vagy esetleg más 
segítségre van szüksége ahhoz, hogy meg-
felelő módon fejlődjön. Így sok kisgyerek 
idejében megkaphatja azt a korai fejlesztést, 
amivel akár el is kerülhetjük, hogy sajátos 
nevelésűvé váljon. Tapasztalataink szerint 
ezek a gyerekek utolérik kortársaikat! A ve-
lük való foglalkozás integráltan vagy rész-
leges integrációban zajlik. Azt is komoly 
eredménynek tartom, hogy két dietetikus 
felügyeli a gyerekek napi négyszeri étkez-
tetését, így tudjuk az ételallergiás, a speci-
ális étrendet igénylő, például cukorbeteg 
gyerekeket is fogadni az intézményeinkben. 
Kollégáink rendkívül nyitottak ebben is, így 
volt már inzulinos, sőt gyomorszondás kis-
gyermekünk is.

Sokszor hallani, hogy a bölcsődei dolgo-
zók bérezésben a szociális ágazat „mos-
tohagyerekei”.
Sajnos munkaerőhiánnyal küzd a szakma. 
Ez a hiány még nem veszélyezteti az ellá-
tást, de időszakosan bizony gondokat jelent. 
Komolyan küzdünk a fluktuációval. De ez 
nem kispesti, hanem országos probléma. 
Ennek az egyik oka az, hogy a kormányzati 

szinten beinduló nagy bölcsődefejlesztési 
program következtében vidéken, így az agg-
lomerációban is sok-sok intézmény épült. A 
szakmai, főiskolai képzések pedig ezt nem 
tudják követni, így eleve kialakul egy szak-
emberhiány. A meglévő szakembereken 
osztoznak az intézmények. Szó szerint el-
szívják a szakembereinket, mert aki eddig 
Kispestre járt dolgozni az agglomerációból, 
az most már talál magának munkát a lakó-
helyén is. Erre nem készültek föl, amikor a 
férőhelybővítést kigondolták. 2011 óta már 
főiskolai képzést kapnak a kisgyermekne-
velők, de még nem telt el annyi idő ahhoz, 
hogy megfelelő számú szakember kerüljön 
ki a felsőoktatásból. Ezen kívül, hiába 2016 
óta a pedagógus-életpályához való tartozás, 
nincs megtartóereje a munkáért kapott bér-
nek, csekély mértékű béremelésnek, egyéb 
juttatásoknak, társadalmi megbecsülésnek 
sem. Jelenleg a kerületi bölcsődékből öt kis-
gyermeknevelő, egy bölcsődei dajka, egy 
kertész és egy élelmezésvezető hiányzik.

Mit mondanak, miért mennek el a szak-
emberek?
Az első és talán a legfontosabb ok a fizetés! 
Szakmán belül ebben az ágazatban is meg-
jelent a külföldi munkavállalás, a magán-
szférában való elhelyezkedés, de aki nem 
marad ezen a területen, az elmegy nagyobb 
áruházláncokhoz. De nem minden a pénz! 
Fiatal kollégáink többet vándorolnak, kere-
sik a helyüket. Ők akár nevelési év közben 
is elmennek bármikor, ha megunják, vagy 
rájönnek, hogy nem nekik való ez a pálya. 
Sokan már a próbaidő alatt elmennek. Ez a 
munka rendkívül megterhelő fizikálisan és 
pszichésen is! Nem érződhet a kisgyermek-
nevelőn, hogy elfáradt vagy saját gondokkal 
küzd. A tapasztalt, „öreg rókák”, akik már 
egyre kevesebben vannak, ezt tudják már, 
az újaknak bizony meg kell, kellene tanul-
nia, de erre sokan nem hagynak elég időt 
maguknak.

Akkor mégis kik maradnak, és kik vá-
lasztják ezt a foglalkozást?
Sajnos ki kell mondani, hogy ehhez a mun-
kához kell egy olyan családi háttér, férj, aki 
meg tudja teremteni az anyagi biztonságot, 
ami mellett ezt hivatásszerűen lehet végez-
ni. Pedig ez egy csodálatos hivatás! Nem is 
tudok szebbet elképzelni! A gyerekek fej-
lődését, az értelmük nyiladozását, a világra 
való rácsodálkozását végigkísérni csodála-
tos dolog!

Milyen külön juttatásokkal, lehetőségek-
kel próbálják megtartani a bölcsődei dol-
gozókat?
Rengeteg energiát fektetünk abba, hogy a 
megfelelő jó szakembereket megtaláljuk, 
képezzük, és ha lehet, megtartsuk őket. 
Képzést házon belül is tartunk, de minden 
szakembernek rendszeres továbbképzésen 
kell részt vennie. Ennek is köszönhető, 
hogy magasabb színvonalú lett a gyerek-
ellátás. A munkaerő megtartására 2009 óta 

sok mindent sikerült már a fenntartónál el-
érni. Talán a legfontosabb, hogy munkaruha 
jár mindenkinek, és az éves költségvetés 
függvényében kapnak támogatást dolgo-
zóink a Széchenyi-pihenőkártyáikra. Az 
élelmezésvezetők kerületi pótlékot kapnak, 
nekik a kamarai tagsági díjukat is fizeti az 
önkormányzat. Ezen kívül fizeti a fenntartó 
minden bölcsődei dolgozó részére a Magyar 
Bölcsődék Egyesületének tagdíját, továbbá 
anyagilag támogatja szakdolgozóink to-
vábbképzését is.

Sok szülő szorong, kell-e a bölcsőde a 
gyereknek.
Nem feltétlenül szükséges a bölcsőde, de 
ha az édesanya lelkileg elfáradt, vagy dol-
goznia kell, akkor mindenképpen hasznos. 
A bölcsőde nem rossz dolog! Ma már min-
den olyat tudunk nyújtani, amit otthon biz-
tosítanak a szülők. Csak az édesanyát nem 
tudjuk, és nem is akarjuk helyettesíteni! 
Vannak olyan élethelyzetek, amikor kifeje-
zetten hasznos a bölcsőde.

Van ideális életkor a bölcsődébe íratás-
hoz?
A gyerekek általában két, két és fél éves 
korban jelzik, hogy ők más társaságra is 
vágynak, és ne feledjük, hároméves korig 
tanulja a kisgyerek a legtöbbet! Azt gon-
dolom, aki volt bölcsődés, sokkal jobban 
veszi az akadályokat a későbbi intézmény-
váltásoknál. Egymástól is sokat tanulnak, 
itt van idő mindenre, nem sietünk sehová, 
hagyjuk őket kibontakozni, önállósodni. Ha 
hagyjuk őket, hamar önállóvá válnak, tevé-
kenykednek és jól „működnek”. (Az interjú 
hosszabb változata a www.magazinlapok.
hu oldalon olvasható.)

Varga Ibolya
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A 2010-ben megkezdett intézménybővítési programnak is köszön-
hetően a kerületben mára megszűntek a várólisták, így a kis-
gyermekeket biztosan el tudják helyezni az önkormányzat ál-
tal fenntartott hat intézmény valamelyikében. Kispesten évek 
óta nem kell fizetni a bölcsődei ellátásért, csupán az étkezés 
térítési díját. Sajnos a szociális ágazathoz tartozó bölcsődei 
dolgozók alacsony bérezése miatt ezen a területen is sokan 
hagyják el a pályát – többek között ezekről is beszélgettünk 
a szeptemberi évkezdet előtt Brinza Istvánnéval, aki 2009 óta a 
Kispesti Egyesített Bölcsődék vezetője.

Brinza Istvánné
a Kispesti Egyesített Bölcsődék vezetője,
szakmai irányítója

Kispesten elegendő számú bölcsődei férő-
hely várja a gyerekeket?
A kerületben hat önkormányzati bölcsődében, 
480 kisgyerekről 158 dolgozó gondoskodik. 
Négy bölcsőde van a lakótelepen, egy-egy 
intézmény pedig a Kertvárosban és Weker-
lén. Magánbölcsik is vannak a kerületben, de 
ezekről mi keveset tudunk. A meglévő önkor-
mányzati férőhelyeken maximálisan ki tudjuk 
szolgálni a családok igényeit. De ez nem volt 
mindig így, korábban még várólista is volt! A 
jelenlegi helyzet annak köszönhető, hogy 2009 
után a kerületben megindult egy bővítési prog-
ram, az akkori 380 férőhelyről fokozatosan nőtt 
az ellátható létszám a jelenlegire. Már tavaly is 
azt tapasztaltuk, hogy egy demográfiai hullám 
alján vagyunk, így kevesebb a gyerek, ezért 
mindig maradnak szabad férőhelyek. Ez egy-
általán nem baj, mert ha például veszélyeztetett 
gyerek kerül a látókörünkbe, akkor tudunk se-
gíteni a családnak, be tudjuk fogadni a gyere-
ket.

Sorra szépülnek, korszerűsödnek a kerületi 
intézmények…
Az intézmények felújítása 2010-ben kezdődött, 
amikor a fenntartóval azon kezdtünk el gondol-
kodni, hogy a férőhelybővítést kössük össze 
kisebb-nagyobb felújításokkal. Akkor kezdtük 



Felszolgálóként  Ausztriában
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Jó pár éve téma (és sajnos egy ideig az is marad) a fiatalok 
külföldre vándorlása. Néhány napja is egy ilyen történet 
járja be a magyar sajtó még független részét, mert mégis 
csak szokatlan, hogy valaki ismert riporterként, ígéretes 
szakmai jövőjét feladva megy ki vendéglátózni Ausztriába. 
Balogh Krisztina az alig néhány százfős Magyaron született 
1993-an. Már gyermekként tudatosan készült a televíziós 
pályára. Ennek megfelelően végezte iskoláit, az egyetem 
mellett elnyerte a Matthias Corvinus Collegium és a Cook 
Communications közös újságíró ösztöndíját, gyakornok-
ként dolgozhatott a kölni Westdeutscher  Rundfunknál. 23 
éves korában pedig teljesülni látszott nagy álma: a közmé-
dia riportere lett. Aztán bő két év után, tavaly december-
ben felmondott, mert elege lett a kézi vezérlésű, tömény , 
agresszív és hazug propagandából, és rá kellett döbbennie, 
hogy a köztévében nyomokban sem található közszolgálat. 
Eleinte igyekezett kerülni a kifejezetten politikai témájú 
riportokat, de kiderült, hogy ezt nem lehet ilyen könnyen 
megúszni. „A könyvhétről forgattam, és nyilvánvalóvá 
tették számomra, hogy baloldali vagy liberális beállított-
ságú írókat nem szabad megszólaltatnom” – nyilatkozta, 
hozzátéve: „kamerába kellett mondanom, hogy mekkora 
a gyerekvállalási kedv, meg milyen jó a CSOK, miközben 
Szabolcsban saját szememmel láttam, hogy aki tényleg rá-
szorul, képtelen felvenni a támogatást. Másik nap szárnyaló 
keresetekről és világszínvonalú fejlesztésekről beszéltem, 
miközben a környékünkön mindenki minimálbéren nyomo-
rog, a vonat pedig 20-szal vánszorog Szabolcstól Békésig.”
Hát ebből lett elege, most Ausztriában él párjával és ven-
déglátózik. Így hazudik a Fidesz-propaganda országosan, 
de helyben is. A kormánypártnak 2002 óta nincs többsége 
Kispesten, mégis azt hazudják helyi kiadványaikban, hogy 
minden fejlesztés az ő érdemük. Vannak embereik, akik ké-
pesek ilyet állítani és leírni. Jobb érzésű újságírók mind-
eközben inkább szolgálnak fel az embereknek 

Burány Sándor
országgyűlési képviselő

LEVESEK
450 FT-TÓL

FŐÉTELEK
990 FT-TÓL

DESSZERTEK 
350 FT-TÓL

NYITVA TARTÁS:
H-P: 11:00-18:00

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

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

Ebéd házhozszállítást vállalunk!
Email: konyhakert19@gmail.com

Kövér beszólt
Szerinte divattá kell tenni a többgyer-
mekes családmodellt. Úgy vélte: a 
gyermekvállalási kedvet a közösség 
mintaadó ereje befolyásolja. Sze-
rinte rá kell ébreszteni az embereket 
arra, hogy nem az a jó magyar, aki 
magyarul beszél, hanem az, akinek 
három-négy gyermeke, 9-16 unokája 
van, valamennyien magyarul beszél-
nek, és elkötelezettek a nemzet ügye 
iránt. Az Országgyűlés elnöke Gyer-
gyószentmiklóson beszélt erről az Er-
délyi Magyar Ifjak (EMI) egyesület 
nyári táborában – adta hírül az MTI. 
(Fotó: MTI / Kovács Tamás)

CIKI

VÁLASZTÁS 

Momentum, DK, MSZP, Párbeszéd, 
LMP – ebben a sorrendben szerepel-
nek majd az ellenzéki pártok logói 
Karácsony Gergely, továbbá vala-
mennyi fővárosi polgármesterjelölt 
neve mellett a szavazólapokon – érte-
sült az Index. Úgy tudják, sorsolással 
döntöttek erről az együttműködésben 
résztvevő felek, ahogyan arról is, 
hogy minden további kooperáló párt, 
a Jobbik, a Mindenki Magyarorszá-
gért Mozgalom, a Szolidaritás, és az 
egyes – főként a civil, független je-
lölteket támogató – egyesületek csak 
ezek után szerepelhetnének.

Sorrendben A nagy tételben lecsót be-
főzők különösen bosszúsak 
lehetnek, hiszen a legjelentő-
sebb drágulás az úgynevezett 
hajtatott zöldségeknél, azaz a 
paradicsomnál és a papriká-
nál jelentkezett – olvasható 
az index.hu oldalon. Az Ag-
rárgazdasági Kutatóintézet 
piaci árinformációs rendszere 
szerint a Budapesti Nagybani 
Piacon augusztus első napja-
iban 435–460 forintot kértek 
a hazai gömbparadicsomért, 
a fürtös pedig mérettől füg-
gően 540–555 forintba került. 
Az előző évhez viszonyítva 

ez több mint 70 százalékos 
áremelkedés. A paprika is ha-
sonló mértékben drágult: a 
tölteni valóért augusztus ele-
jén 390–445 forintot kértek a 
fővárosi nagybanin. Egy éve 
220 és 310 forint között mo-
zogtak az árak. A kifejezetten 
lecsónak szánt paprika kilója 
több mint száz forintot ugrott 
egy év alatt: idén 290 forin-
tos kilónkénti áron kínálják a 
zöldséget a tavalyi 180 forint 
után. A hagyma kilója példá-
ul tavaly 130 forint volt, idén 
már 165 forint, a kukorica 67,5 
forintról 110-re ugrott. Az idei 

szezonban egy sor gyümölcs-
höz is drágábban juthatunk 
hozzá. Állítólag rosszkor jött 
az aszály, aztán a monszun-
szerű esőzés is, tönkremegy 
a termény jelentős része. Fló-
rián Zoltán agrárközgazdász 
szerint tavaly 900 ezer tonna 
termést hoztak az almafák 
Magyarországon, az időjárási 
hatások miatt ennek idén kö-
rülbelül felére számíthatunk. 
A terméscsökkenés miatt az 
alma ára is jelentősen emelke-
dik majd. Körtéből, szilvából, 
szőlőből átlagos a termés, de 
ezek is drágulni fognak.

Luxus idén a lecsó is?  
Hetven százalékot drágultak a lecsóba való zöldségek egy év alatt
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Bár most mintegy 10 millió 
forintot költött az önkormány-
zat a Kispesti piac Kossuth 
tér felőli járdaszakaszának 
megújítására és a kisebb-na-
gyobb kátyúk kijavítására, ám 
a jövőben nem szeretnék tol-
dozni-foltozni a piacot. Ezért 
hamarosan egy új, kibővített 
javaslattal, a piac teljes átala-
kításának elképzelésével for-
dulnak majd a kispestiekhez 
és a piacon dolgozókhoz. A 

terveket először a kispestiek-
kel fogják megvitatni, és ezek 
alapján szeretnék majd meg-
építeni az új piacot, amely már 
korszerű körülményeket bizto-
sít a vásárláshoz – tudtuk meg 
Gajda Péter polgármestertől, 
aki hozzátette: minden évben 
többször is felmérik az aktuá-
lis problémákat, tennivalókat a 
Kossuth téri piacon a Vagyon-
kezelő Műszaki Szervezet 
(Vaműsz) igazgatójával, majd 

a szükséges felújításokat az 
önkormányzat költségvetésé-
ből, illetve a vagyonkezelő sa-
ját piaci bevételéből elvégzik. 
A mostani karbantartási mun-
kák során egy közel 450 négy-
zetméteres egybefüggő jár-
daszakaszt aszfaltoztak le, és 
több mint 70 négyzetméternyi 
kátyúzást végeztek el, kisebb-
nagyobb burkolatrészeket javí-
tottak ki a szakemberek.

Javaslat készül a piac 
átfogó felújítására  

Az önkormányzat  nem szeretné tovább toldozni-foltozni a területet

Újabb parkolók 
készülnek

KÖZLEKEDÉS

A tervek szerint néhány héten belül 
befejeződik a munka a Berzsenyi 
utca és az Üllői út találkozásánál, 
ahol félszáz új ingyenes parkolóhe-
lyet alakítanak ki, erre 30 millió fo-
rintot fordít az önkormányzat – tud-
tuk meg Patek Gábortól, az építkezést 
koordináló Vagyongazdálkodási és 
Városüzemeltetési Iroda vezetőjétől. 
Ez korábban egy elhanyagolt terület 
volt, sokat panaszkodtak az itt élők 
a pavilonokra és környezetükben az 
áldatlan állapotokra. Ezeket meg-
szüntették, most pedig a lakók igé-
nyeinek megfelelően több mint 1500 
négyzetméteren ingyenes, parkosított 
parkolót alakítanak ki 50 férőhely-
lyel. Az elmúlt öt évben több száz 
parkolót építtetett az önkormányzat 
Kispest-szerte, azért, hogy a gócpon-
tokon – Határ út, KÖKI, lakótelepi 
részek – kialakult parkolási gondokat 
ingyenes parkolókkal tudja enyhíte-
ni. A beruházásnak is fontos eleme 
a kerületi zöldfelület növelése, ami 
több mint 10 ezer négyzetméterrel 
gyarapodott az elmúlt években. Itt 
most újabb 150 négyzetméterrel több 
zöld lesz, valamint 15 árnyékoló fát 
is ültetnek. Patek Gábortól megtud-
tuk azt is, hogy a parkoló gondolata 
a vizes játszótér tervezése közben 
merült fel, először 2013-ban, mert a 
hivatal a tervezés során számolt az 
érdeklődés megnövekedéséből adódó 
parkolóhelyigény növekedésével. A 
területen működött közterületi pavi-
lonok bérleti szerződését a határidő 
lejárta után az önkormányzat nem 
hosszabbította meg, a pavilonok egy 
részét a hivatal kényszerbontatta, 
másokat a tulajdonosok bontatták 
el. Most 44 normál, két mozgássé-
rült, két szélesített családi, valamint 
elektromos autók töltésére további 
két helyet alakítanak ki autótöltő el-
helyezésével.

Az újszülött kispesti kisbabáknak járó ba-
bacsomagokkal, virággal, egy üveg borral, 
ötvenezer forint értékű pelenkával, valamint 
pelenkából készült, úgynevezett pelenkator-
tával köszöntötte az önkormányzat, a város és 
a maga nevében Gajda Péter polgármester a 
Deák családot, ahová nem is egy, hanem egy-
szerre három kisbabával, három csöpp kislány-
nyal érkezett meg a gólya. A Deák család, az 
édesanya, Kaufmann Karolina és az édesapa, 
Deák Gergely kisbabái ugyan már május 2-án 
megérkeztek Kispestre, ám a kerületi védőnők 
csak most javasolták a család és a kisbabák 
meglátogatását. Az édesanya büszkén sorolja, 
miként növekedtek egy lombikprogram kere-
tében fogant kisbabáik az elmúlt hónapokban: 
Mira, a legkisebb kislány 1490 grammal látta 
meg a napvilágot, de ma már 3800 dekagramm 
a súlya. A középső kislány, Eliza, aki 1750 de-
kagrammal született, mára 4600 dekagrammot 
nyom. Norina volt a legnagyobb születéskor 
1890 grammal, ő mostanra 4900 dekagrammra 
hízott. A babák érkezése alaposan felforgatta a 
család életét, nem egyszerű feladat ellátni őket. 
A szülők az elmúlt hetekben megtanulták a 
kislányokat megkülönböztetni sírásukról. Már 
egészen jól tudják, melyik kislány sír „kisci-
cásan”, melyik pedig „nyögdécselősen” – me-
sélik büszkén. (Az önkormányzat felajánlott 
segítségével nem kívántak élni, megpróbálnak 
családi segítséggel megbirkózni a kezdeti ne-
hézségekkel.)

Köszöntötték
a hármas ikreket  
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Pihenőhely

Új az udvar

A kispestiek kikapcsolódását szolgál-
ja hamarosan a kerület legnagyobb 
közparkja, amely a Vak Bottyán utca 
és a Ferihegyi repülőtérre vezető út 
között épült. Mintegy 30 ezer négy-
zetméternyi erdőterület újult meg a 
kispesti önkormányzat, az állam és a 
Pilisi Parkerdő Zrt. összefogásában. 
Kispest mintegy 20 millió forinttal 
járult hozzá a kerületi közpark kiala-
kításához. A sétautak mellett egy 500 
méteres futópályát, tollaslabdapályát, 
erdei játszóteret, akadályokkal felsze-
relt kutyafuttatót is építettek.

A tervek szerint haladt és elkészült 
az udvar felújítása (18 millió forint-
ból), ezen kívül megújult a világítás 
(14 millió forintból), valamint a régi 
tető újrarakása is befejeződött a Tar-
ka-barka óvoda Zoltán utcai részle-
gében. A meglévő terasz bővítésével 
egy csaknem 60 négyzetméteres új, 
fedett terasz épült. A régi homokozók 
körül új térkőburkolatot fektettek le, 
füvesítettek, megépült egy 90 négy-
zetméteres, gumiborítású focipálya, 
a hinta alatti rész is gumiburkolatot 
kapott, és egy új rugós játékot is elhe-
lyeztek az udvaron.

PARKERDŐ 

ÓVODA 

A tervek szerint egy hóna-
pon belül teljesen felszámol-
ják Kispest utolsó földútját, a 
mintegy 300 méter hosszú út-
szakaszt a Vasút utcában. Mint 
arról már korábban beszámol-
tunk, az önkormányzat még 
2017-ben pályázott a magyar 
államhoz szilárd burkolatú út 
építésére a Vasút utcában, ak-
kor sikertelenül. A Budapesti 
Útépítési Program keretében 
most megvalósuló beruházás 
teljes költsége mintegy 70 mil-
lió forint. A csaknem 15 millió 
forint saját forrás mellé több 
mint 55 millió forint kormány-

zati támogatást nyert az ön-
kormányzat, amelyből a teljes 
útpálya és a járda is megújul a 
300 méter hosszú szakaszon. 
A mostani is az egyike a sok 
sikeres európai uniós, illetve 
kormányzati vagy fővárosi 
pályázatnak ebben a ciklus-
ban, amelyek mindegyikéhez 
jelentős saját forrást biztosított 
az önkormányzat – tudtuk meg 
Gajda Péter polgármestertől.
Bakos Géza, a Vagyongazdál-
kodási és Városüzemeltetési 
Iroda munkatársa elmondta, a 
mintegy fél méter vastagságú, 
erős, a mai követelmények-

nek megfelelő útpályaszerke-
zet 20 cm homokos kavicsból 
(fagyvédő réteg), 20 centimé-
ter vastagságú, útépítésekhez 
használatos ckt-betonból és 
9 cm aszfaltköpenyből áll. A 
beruházás részeként a 300 mé-
teres szakaszon felújítják az út 
melletti járdát, helyreállítják 
az út és a járda közötti zöldsá-
vot, burkolt és nyitott vízszik-
kasztó árkokat alakítanak ki, 
az úttesttől acélkorlát választja 
el vasúti sínt. A közvilágítást a 
BDK Budapesti Dísz- és Köz-
világítási Kft. újítja fel.

Az utolsó kispesti földút  
Bakos Géza részletesen ismertette a terveket

Már a 2014-es polgármes-
teri programban is szerepelt 
a Kertvárosi Közösségi Ház 
felújítása. A tervek 2015-ben 
el is készültek, ám a projekt 
nem kapott támogatást a fővá-
ros Tér_Köz pályázatán. Ezért 
az a képviselő-testületi döntés 
született, hogy saját forrásból 
valósítják meg a beruházást. A 
költségvetésben 30 millió fo-
rintot szántak a felújításra, vé-
gül a nyílt pályázaton 28 milli-
ónál állt meg a licit, ennyiből 
újul meg most az épület.
A munkálatok már zajlanak, 
szeptember közepére a mint-
egy 200 négyzetméteres lé-
tesítménynek megújul a tel-
jes belső tere, új lesz a teljes 
elektromos és épületgépészeti 
rendszer, új homlokzati nyílás-
zárókat építenek be, és külső 
hőszigetelést kap a ház.
Vinczek György alpolgármes-
ter, a városrész önkormány-
zati képviselője kérdésünkre 
elmondta, hogy eddig négy 
külön bejáratú helyiség volt az 
épületben, ám most ez meg-

szűnik, a négyből csupán egy 
vizesblokk marad, így megnő-
nek a belső terek, amelyeket 
jobban ki lehet majd használ-
ni. A játszótérrel is szorosabb 
lesz a létesítmény kapcsolata: 
közvetlenül elérhetővé válik a 
mosdó, az egyik sarki termet 

pedig kültéri programok al-
kalmával ki lehet nyitni a tér 
felé. Vinczek György arról is 
beszélt, hogy az új közösségi 
házban a Kispest Kertvárosi 
Közösség Egyesület program-
jai mellett egyéb – kulturális, 
szociális és egészségügyi – 
szolgáltatásokat is szeretnének 
nyújtani a kertvárosiaknak. A 
Segítő Kéz Kispesti Gondozó 
Szolgálat klubprogramokkal 
– sétaklub, nordic walking, 
egészséges idősekért klub, 
szociális és egészségügyi fel-
világosítás – jelenhetne meg, 
a KMO pedig olyan kama-
raprogramokat hozhatna ide, 
amelyekkel a Teleki utcai köz-
pontot is népszerűvé teheti a 
kertvárosiak körében.

Az önkormányzat saját forrásból szept-
ember közepére teljesen felújítja a 
Kertvárosi Közösségi Ház Temesvár ut-
cai épületét. Elutasított pályázat miatt 
erre most 28 millió forintot fordítanak a 
város költségvetésből.

Átépítik a közösségi
házat a Kertvárosban  

Szeptember közepére megújul a közösségi létesítmény

VINCZEK GYÖRGY

Nemzetközi
diákprogram

TESTVÉRVÁROS

A testvérvárosi diákcsereprogram 
keretében 15. alkalommal tábo-
roztak gyerekek, 132 diák, Szer-
biából, Bulgáriából, Romániából 
és Törökországból, valamint Kis-
pestről az önkormányzat táborában 
Káptalanfüreden júliusban. A gye-
rekek korszerű körülmények között 
nyaralhattak, mivel az önkormányzat 
az elmúlt években felújította meg-
lévő faházait, és újakat is építtetett. 
Szilágyi István táborvezetőtől meg-
tudtuk, idén Smolyanból (Bulgária), 
Pendikből (Törökország), Tasnádról 
(Románia) és Zomborból (Szerbia) 
érkeztek gyerekek kísérőikkel Ma-
gyarországra. A tíznapos magyar-
országi program első három napját 
kispesti családokkal töltötték a kül-
földi diákok, ők szerveztek számukra 
programot, majd együtt táborozhattak 
a Balaton-parton a Kispesti Szociális 
Szolgáltató Centrum táborának diák-
jaival. Az első napok ismerkedéssel, 
kirándulásokkal teltek, jártak Tihany-
ban, voltak a Veszprémi Állatkertben 
is. Az idei kerületi diákcsereprogram 
június 21-én indult: huszonnégyen 
utaztak el Bulgáriába, Smolyanba az 
Eötvös iskolából, míg a Kós isko-
lából tizenkilencen Törökországba, 
Pendikbe. Június 29-én 23 fős kül-
döttség indult Szerbiába, Zomborba 
a Deák gimnáziumból, majd július 
1-jén Romániába, Tasnádra látoga-
tott el a Kispesti Szociális Szolgáltató 
Centrum 19 gondozottja. Mindegyik 
csoport tíz-tíz napot töltött a testvér-
településeken, ahol a programokat 
a fogadó fél, míg az utazást Kispest 
Önkormányzata finanszírozta, így 
a csereprogram a diákoknak telje-
sen ingyenes volt. Ezen kívül június 
22-én egyhetes jutalomnyaralásra 
Karlobagba utazott 22 kispesti általá-
nos iskolás diák és 4 kísérő pedagó-
gus az önkormányzat költségén Hor-
vátországba.
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TÁRSASHÁZI

ROVAT

Napjainkban a szélsőséges időjárás miatt előtérbe kerül a társashá-
zak biztosítása. Emlékszünk még a pár éve a Wekerletelepen végig 
vonuló, erős, orkánszerű viharra, mikor öles fákat csavart ki gyöke-
restől a szél, számos épület tetejét is megrongálta. Az épületekben 
okozott károk helyreállítási költségeit, amennyiben nincs biztosítás, 
úgy a tulajdonosoknak kell fizetniük. Számos biztosító különböző 
konstrukciójú, tartalmú biztosítással áll a társasházak rendelkezé-
sére. Ezért is érdemes a biztosítókat „megversenyeztetni” egy-egy 
szerződés megkötése előtt. Célszerű felmérni, hogy az alapszolgál-
tatásokon felül, milyen egyéb extra szolgáltatást tartalmaz egy-egy 
biztosítási ajánlat. Minden biztosítónál alapszolgáltatás az elemi, 
tűz-, villám-, üveg-, vízkár. Ezeken felül tartalmaz felelősségbizto-
sítást is. Extra szolgáltatás lehet csőtörés esetén az elfolyt vízmeny-
nyiség megtérítése, 0-24 órás gyorsszolgálat, kiegészítő felelősség-
biztosítás, stb. Fontos, hogy mire terjed ki a biztosítás. Azt szokták 
mondani, hogyha kipakoljuk a lakásból az ingóságokat, akkor ami 
ott marad, az mind beletartozik. Falazat, födém, tető, nyílászárók, 
gépészet és a társasház közös területei. Ha valaki megkötötte a la-
kására a biztosítást, érdemes tájékozódni a közös képviselőnél a 
társasház biztosítása felől, mert ha van, akkor a lakásbiztosításából 
kivehető a biztosítás épületre vonatkozó része és költsége, és csak 
egy vagyonbiztosítást kell kötnie. Célszerű évente felülvizsgáltatni 
a biztosítást. Sokszor találkozok olyan problémával, hogy egy kár 
esetén a biztosító nem  térít, mert már az a káresemény kikerült a 
biztosítási módozatból és extra szolgáltatási díjat kérnek érte. Biz-
tosítót váltani mindig évfordulóval lehet, de a szerződésbe foglalt 
szolgáltatásokat akár év közben is. Sajnos előfordul, hogy túl sok 
bejelentett káresemény és térítés után a biztosító felmondja a szol-
gáltatást, úgynevezett magas kárhányad miatt. Ilyenkor valószínű-
leg más társaságnál magasabb összegű, de korszerűbb biztosítás 
köthető.
Káresemény esetén, a legtöbb társasházban ki van függesztve a 
biztosítótársaság neve és a kötvényszám, ha nincs, akkor a közös 
képviselőtől kell megkérni. Ezután a káreseménytől függően a tu-
lajdonosok saját maguk intézhetik a kárbejelentést, a kárrendezés 
iránti igényüket.

Hegyi András

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* * *

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EGÉSZSÉGÜGY

Hegyi András
írása

Minden pénteken:
16:30 - 17:30

Helyszín:
Erkel Ferenc
Általános Iskola
kis tornaterme
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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. Kő-
műves, burkoló, festők, 
vízvezeték szerelő szakem-
berek állnak rendelkezé-
sére. Tel.: 06/20-416-5879, 
06/30-486-7472

Gyógypedikűr, manikűr, tel-
jes test, talpmasszázs /nem 
szex/. Gyengéd csontková-
csolás Bowen technikával, 
amitől elfelejtheti nyakfájá-
sát, lumbágóját 2-3 alkalom 
után. Ildikó tel.: 295 3998, 
20 335-5653

Redőnyös munkák készí-
tése, javítása, gurtni csere, 
szúnyogháló, reluxa, har-
monika-ajtó, roletta. Meg-
bízhatóság, elfogadható ár. 
Tel.: 276-5827 üzenet, mo-
bil:06-30-212-9919

Bádogos, tetőfedő (beázá-
sok megszüntetése) tető-
szigetelés, burkolás, festés, 
kőműves (kéményfelújítás) 
vízszerelési munkák válla-
lása. Családi Ház és lakás-
felújítás, hőszigetelés azon-
nali kezdéssel, ingyenes 
kiszállás és árajánlat. nyug-
díjasoknak 10% kedvez-
mény. Tel.: 06 30-557 90 74

KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍ-
TÁS Megbízható rakodók-

kal, gyors ügyintézéssel!
Iroda, lakás költöztetés. 
Igény szerint akár csoma-
golással együtt! Padlás, pin-
ce lomtalanítás.
Kispestieknek INGYENES 
kiszállás! Tel. 280-25-42, 06-
70-2-144-235

S Z Ő N Y E G T I S Z T Í T Á S -
és KÁRPITTISZTÍTÁS! 
Melegvizes mélymosás, 
vegytisztítás, szegés, javí-
tás, függöny mosás, taka-
ró mosás. Háztól - házig 
2 nap alatt! Otthonában 
is vállaljuk padlószőnyeg 
tisztítását,ülőgarnitúrák, 
fotelek, székek, irodabú-
torok textilkárpit tisztítá-
sát. 20 éves tapasztalat EU 
minőség, garancia! www.
szonyegexpressz.hu Tele-
fon: 06-1-280-75-74, 06 30-
94-94-360

Számítógépek javítása 
helyszínen, hétvégén is. Ví-
rusirtás, tanácsadás, telepí-
tések, alkatrészcsere garan-
ciával. Ingyenes kiszállás! 
Aradi Zoltán Tel.: 06 70 519 
2470 Email: szerviz@szer-
viz.info

Klímatelepítést vállalunk 
díjmentes felméréssel, 
árajánlat adással. Szakta-
nácsadást és jótállást bizto-
sítunk. Lakások, családi há-
zak, irodák hűtését, fűtését 
biztosító klímaberendezé-
sek forgalmazása, telepíté-
se, szervizelése. NEOKLÍMA 
Kft, 1196. Budapest Hunya-
di u 47. Telefonszám: 0620 
9429 577és  06209 351 688

KONTÉNERES SITT, LOM, 
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS, sóder, 
homok, murva, föld ház-
hozszállítása. Tel.: 061-282-
1201, 0630-942-9460

Készpénzért gépkocsikat 
vásárolunk, hivatalos bon-
tási igazolással, ingyenes 
szállítással. +36-30/455-87-
19 

Társasházak közös képvi-
seletének ellátását, vagy 
társasházak könyvelését 
vállalom egyéni vállalkozó-
ként, sok év tapasztalattal. 
06-30/906-0022

Kémények bélelése, átépí-
tése, belső marása teljes 
körű ügyintézéssel. Szabó 
Balázs 06-20-264-7752  

Expressz teljes körű ké-
mény javítás, bélelés, 
építés, 5 év garanciával 
szakvéleményeztetéssel. 
25 éve a lakosság szolgá-
latában Kéményszerviz 
1989 Kft. 06-20/499-7902, 
kemenyszerviz@hotmail.hu  

OKTATÁS

MÉG MINDIG VISSZATÉ-
RÍTIK A NYELVVIZSGÁK  
ÁRÁT! REMEK ALKALOM, 
MERT NYÁRI INTENZÍV, 
FÉLINTENZÍV TANFOLYA-
MAINK AKCIÓSAK, 40 ÓRÁ-
SAK, 40.000 FT ÁFÁS ÁRON 
MÁRIS KEZDŐDNEK:)
UGYE AZ IDÉN MÁR FO-
LYÉKONYAN SZERETNE 
ANGOLUL MEGSZÓLAL-
NI? NYELVVIZSGÁRA VALÓ 

FELKÉSZÍTÉS ÉRDEKLI? 
ÁLLÁSINTERJÚRA VAGY 
KÜLFÖLDRE KÉSZÜL? ÚJ 
TANFOLYAMAINK, 2X2 
ÓRÁSAK IS VÁLTOZATLA-
NUL INDULNAK, 4-6 FŐS 
M I N I C S O P O R T O K B A N 
N Y E LV S T Ú D I Ó N K B A N : 
45000 FT ÁFÁVAL/40 ÓRA, 
10 HÉT.
CHAT ANGOL NYELVSTÚ-
DIÓ ÉS FORDÍTÓIRODA, 
KISPEST, HUNYADI UTCA 
47. 
06-70-238-1226
és 282-60-82  

ÁLLÁS

Előfizetői újságok kézbe-
sítésére keresünk hajnali 
munkavégzéssel kerék-
páros kézbesítőt. Munka-
kezdés 02.00-07.00-ig. Tel.: 
0620-221-6247

Budapest X. kerület Balkán 
utca 3/e szám alatti CBA üz-
letünkbe keresünk boltve-
zetőt, eladót, árufeltöltőt. 
Vasárnap nincs munkavég-
zés. Jelentkezni önéletrajz-
zal domsod2@invitel.hu 
e-mail-en.    

XX. kerület Mártírok útján 
levő, zöldség-gyümölcs 
üzletünkbe eladót felve-
szünk, főállásba. Telefon: 
06-30/339-7912   



www.shetland.hu

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

 ÁRAK 2019/2020
 9 - 12 fôs csoportban:  66.000 Ft (60 óra)
 4 - 8 fôs csoportban:  78.000 Ft (60 óra)

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

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

Shetland U.K. Nyelviskola

1992 óta a nyelvtanítás élvonalában!

shetland@shetland.hu – 1192 Budapest, Kábel u. 10.  –  Tel: 281-0822, 30/952-1202
Felnôttképzési engedély száma: E–000309/2014
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1195 Budapest, Üllői út 303. (MOL kúton)  •  Tel: 06 1 357-6674, 06 20 394-7980  •  WWW.FIX.HU

Nyári csomagajánlat

19.990 Ft Teljes átvizsgálás

+ Folyadék utántöltés*

+ Diagnosztika

+ Klíma ellenőrzés és tisztítás

ŐRÜLETES 
NYÁRI AKCIÓK

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


